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Promotor ferm al unei calități noi, 
superioare în întreaga activitate 

economico-socială
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole

din județul Vrancea
NicolaeTovarășul 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat vineri o 
vizitâ de lucru în unități
le agricole 
Vrancea.

Secretarul 
partidului a 
de tovarășii 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Hie Radu
lescu, secretar al 
P.C.R.

din județul

general al 
fost însoțit 
losif Banc,

C.C. al

în cursul vizitei a fost 
stadiul campaniei agricole 
vară, felul cum se acționează pentru 
creșterea producției agricole în toate 
sectoarele, pentru dezvoltarea si mo- 

. demizarea acestei ramuri cu o pon
dere importantă în economia jude
țului.

Momentul intilniril locuitorilor ju
dețului cu secretarul general al 
partidului a avut loc in comuna Slo- 
bozia-Ciorăști. situată nu departe de 
municipiul Focșani. Erau prezenți 
numeroși oameni ai muncii pentru a 
saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru a-i ura bun venit din 
sufletul in judelui lor. Oameni 
cele mal diferite vlrste rosteau 
tr-un glas numele secretarului 
neral al partidului, scandau cu insu- 

i fletire „Ceaușescu — P.C.R.". ex- 
primind, prin aplauze și ovații, satis
facția pentru noua vizită de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
efectuează în ținutul Vrancei.

A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Un de
tașament alcătuit din militari, mem
bri al gărzilor patriotice si ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. Un grup de pionieri și șoimi 
ai patriei au lnmînat secretarului 
general al partidului, în semn de 
înaltă considerație, buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să guste pitne și sare, vin, 
semne ale dărniciei pămîntului vrin- 
cean.

Județul este bine cunoscut dealtfel 
pentru rezultatele sale în domeniul 
agriculturii. Amil trecut. Vrancea s-a 
clasat pe primul loc în întrecerea 
dintre județele tării, obtinînd „Or
dinul Muncii" clasa I. în acest an. 
cu numai cîteva săptămîni in 
urmă, in cadrul festivității de la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
organizației de partid a județului 
Vrancea i s-a conferit de două ori 
ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a IlI-a. pentru re
zultatele din 
cincinal în 
agriculturii.

Secretarul
fost informat de către primul secretar 
al comitetului județean de partid. 
Gheorghe Stoica, despre desfășurarea 
actualei campanii agricole. Lucrările 
din epoca I au fost încheiate, vrân
cenii fiind în plină pregătire a epocii 
a doua. De două zile a inceput semă
natul porumbului, viteza de lucru din 
momentul de față și timpul favorabil 
creind premise pentru terminarea lor 
la vreme. în viticultură, operația de 
tăiere a *ost demult încheiată, fiind

examinat 
de primă-
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cimpurile semănate ce grlu la Slobozia-Clorăștî 
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Aniversarea a sase decenii de exis
tență a partidului nostru comunist 
prilejuiește o dată mai mult eviden
țierea adevărului că marile succese 
dobindite de poporul român in fău
rirea vieții sale noi, libere, demne 
sint indisolubil legate de vasta acti
vitate desfășurată de partid pentru 
elaborarea și înfăptuirea unei politici 
întemeiate pe cunoașterea și folosi
rea conștientă a legilor obiective ale 
evoluției sociale corespunzător con
dițiilor concrete 
ale țării în fieca
re etapă de dez
voltare, particu
larităților speci
fice societății ro
mânești.

Viața a confir
mat pe deplin 
justețea politicii 
economi co-sociale 
promovate de
partidul nostru, 
capacitatea po
porului român de 
a folosi marile a- 
vantaje ale orin- 
duirii socialiste 
pentru dezvolta
rea rapidă și
multilaterală a tă
rii. România se
înfățișează astăzi 
ca un stat indus- 
trial-agrar. care 
dispune de o bază 
tehnico-materială 
modernă, capabi
lă să asimileze rapid noile realizări 
ale științei și tehnicii contemporane, 
să asigure, în continuare, dezvoltarea 
dinamică, echilibrată și eficientă a 
economiei naționale, ridicarea In
tr-un ritm susținut a bunăstării po
porului.

în ansamblul procesului construc
ției socialiste, perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidului 
se detașează cu pregnanță ca cea mai 
bogată în realizări. în acești ani, se
cretarul general al partidului a adus 
o contribuție hotărâtoare la descifra
rea noilor cerințe ale dezvoltării 
noastre economico-sociale, la trans
punerea lor In programe realiste de 
acțiune, la organizarea și oonducerea 
întregii activități a partidului si po
porului nostru pentru realizarea ne
abătută a obiectivelor stabilite. Au 
fost ani în care, sub influenta gîn- 
dirii novatoare a secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae

anul 1980 și pe Întregul 
domeniul industriei și

general al partidului a

intr-un stadiu foarte avansat legatul 
și cercuițul viței de vie. S-a încheiat 
plantarea pomilor, unde accentul a 
fost pus pe speciile deficitare în județ 
și pe arbuștii fructiferi. Se muncește 
intens la acțiunea pentru realizarea 
noilor plantații prevăzute si moderni
zarea celor existente.

Prima unitate vizitată a fost ferma 
„Gologanu" din cadrul I.A.S. Maică- 
nești. Secretarul general al partidului 
a fost informat de către ing. Ion Pre
da. directorul Întreprinderii agricole 
de stat, că această unitate deține in 
prezent un efectiv de peste 1 100 bo
vine din rasa Hollstein-rnetis. Aici 
este aplicat un sistem intensiv de in- 
grășare a vacilor, rasa respectivă do- 
vedindu-se mai rezistentă in condiții 
locale și mai adaptabilă la hrana 
existentă în zonă. Au fost vizitate in 
continuare grajdurile, care au dezvă
luit spirit gospodăresc, o bună orga
nizare, evidențiind în același timp 
soluții simple pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare pe timp de 
iarnă. Gazdele au informat, de ase
menea. că, fată de proiectul initial, au 
fost construite în regie proprie spații 
suplimentare pentru a putea crește 
un număr mai mare de vaci în ca
drul fermei.

Oprindu-se apoi într-un lan de grîu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția asupra densității necorespun
zătoare, subliniind că in acest fel 
se diminuează din capul locului 
șansa unor producții mari la hec
tar. în discuția purtată cu cadrele 
de conducere, cu specialiștii din 
agricultura județului s-a recomandat 
să se ia măsuri ca în viitor insă- 
mințarea plantelor să fie astfel fă-

cută încît să fia asigurat* producții 
cît mai mari pe unitatea de supra
față. adoptîndu-se distanțe optime 
pentru fiecare tip de cultură in 
parte.

S-a vizitat, In continuare, între
prinderea de selecție, creștere și in- 
grășare a porcilor Slobozia-Ciorăști.

Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate, de către direc
torul general al direcției agricole 
județene, Balosin Nicolae, date pri
vind dezvoltarea parcului de mașini 
și tractoare, producția medie înre
gistrată la principalele culturi cerea
liere și plante tehnice, dezvoltarea 
horticulturii și a zootehniei în ul
timii ani.

Secretarul general al partidului a 
relevat că dotarea tehnică a jude
țului corespunde întru totul cerințe
lor, ea asigurînd condiții pentru exe
cutarea la timp și de bună calitate a 
lucrărilor agricole.

Referindu-se din nou la necesi
tatea creșterii densității plantelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța pe care o capătă in 
momentul de față obținerea unor 
sporuri de producție la hectar, pe 
această cale recomandind să se În
cerce și aici, așa cum se va face și 
in celelalte județe ale țării, metode 
de însămințat în „diagonală", care 
asigură spațiu nutritiv și de poleni
zare necesar si duce. în același timp, 
la creșterea producției.

în ceea ce privește nivelurile pre
văzute în legumicultura și pomicul
tură, s-a indicat să se acționeze 
pentru obținerea de producții mari 
atit în vederea satisfacerii cerințelor 
pe plan local, cît și a creării de dis
ponibilități pentru alte județe.
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La vestita podgorie de la Coteștl

Prezentând principalii indicatori el 
Întreprinderii de selecție, creștere și 
îngrâșare a porcilor, directorul aces
teia, dr. Ion Constandache, a men
ționat că, Înființată de numai clțiva 
ani, unitatea a participat cu bune 
rezultate la programul de ameliorare 
a raselor de animale din țara noas
tră. Efectivele de porci s-au du
blat In ultimii ani. Invitat să 
cunoască fluxul de producție din ca
drul complexului, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu a vizitat apoi diferite sec
toare ale Întreprinderii. Sînt eviden
te la tot pasul semnele unei activități 
desfășurate cu pricepere, cu tragere 
de inimă, reflectate, dealtfel, în re
zultatele de ansamblu ale acestei u- 
nități agricole.

„Eu vă felicit pentru ceea ce faceți, 
pentru ce ați obținut, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aveți re
zultate bune, dar sînț convins că pu
teți obține rezultate șl mai bune". în 
acest sens s-a recomandat să se per
severeze In vederea ameliorării rase
lor, luindu-se ca reper indicatorii de 
performanță existenti pe plan 
mondial.

De asemenea, s-a stabilit ca spe
cialiștii, ceilalți oameni ai muncii din 
Întreprindere să desfășoare o activi
tate susținută in vederea determină
rii consumului optim necesar obține
rii sporului maxim de greutate a a- 
nimalelor.

Deosebit 
nat si cu 
malele — 
celelalte — să fie vîndute la o greu
tate cit mai ridicată, pentru că nu
mai astfel rezultatul economic al în
treprinderii va fi cel. dorit.

De o parte șl de alta a șoselei se 
întind plantațiile cu viță de vie ale 
celebrei podgorii a Coteștilor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a apropiat 
de un grup de oameni, bărbați și fe
mei, care executau lucrările de se
zon, pregătind cu minuțiozitate re
coltele bogate ale toamnei.
, în cursul dialogului Înfiripat aici, 
secretarul general al partidului s-a 
interesat despre mersul lucrărilor, 
intrebindu-i pe cei prezenți cum 
merge'treaba, ce cîștiguri realizează, 
ce mai au de făcut in continuare. S-a 
constatat că se muncește cu spor, 
efectuindu-se lucrări de bună calitate.

„Trebuie să plantați vița de vie in 
rînduri mai apropiate, a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Să micșo
răm distanta dintre rînduri. Mai bine 
modificăm. îngustăm tractorul pe 
care 11 folosim, deoarece pămîntul, 
știți bine, nu-1 putem lărgi. Numai 
așa va crește și producția. Vor crește 
și veniturile dumneavoastră. Alegeți 
soiurile cele mai bune care să ser
vească acestui scop, a subliniat se
cretarul general al partidului. în 
cițiva ani trebuie să faoeți un salt 
în creșterea producției agricole la 
hectar".

Despărțirea de locuitorii Vrancei a 
avut loc In comuna Cotești, intr-o 
atmosferă însuflețită. Festivitatea a 
început prin intonarea Imnului de 
Stat și prezentarea onorului de către 
o gardă militară. Tineri și vîrstnici 
și-au reunit vocile pentru a aclama 
pe secretarul general al partidului, 
președintele țării.

Dintre ei. mulți au ținut să-i înmî- 
neze flori, să-i strîngă mina, să-i 
mulțumească pentru vizita făcută, 
să-1 ureze, in cuvinte pline de afec
țiune, sănătate și putere de muncă în 
fruntea partidului și statului.

de important, s-a mențlo- 
acest prilej, este ca ani- 
porcinele, ovinele, dar si

Ceaușescu. a activității sale neobo
site. tenace, clarvăzătoare, desfășu
rată zi de zi cu fierbinte dragoste 
fată de tară, fată de ponor, s-au afir
mat mai puternic ca oricînd recepti
vitatea față de nou, neîmpăcarea față 
de ideile, formele de organizare și 
metodele perimate, devenite o frînă 
în calea progresului rapid al societă
ții noastre.

în concepția de mare profunzime a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu asu

Politica partidului — 
politica progresului 

economico-social, 
a dezvoltării 

multilaterale 

a patriei

pra problemelor cardinale ale con
strucției socialiste, un loc central o- 
cupă preocuparea pentru accentuarea 
laturilor calitative. pentru punerea 
cit mai deplină in valoare a tuturor 
factorilor intensivi ai dezvoltării.

După cum se știe, creșterea econo
mică este condiționată de un întreg 
complex de factori, fiecare avind o 
latură cantitativă și alta calitativă, 
care se intercondiționează in proce
sul de ansamblu al reproducției. Con
tribuția laturilor cantitative și calita
tive ale activității la creșterea eco
nomică este determinată de condi
țiile specifice din fiecare etapă a 
dezvoltării. După Congresul al IX-lea 
și cu deosebire odată cu. intrarea ță
rii noastre în deceniul al 8-lea, cind 
s-a trecut la . înfăptuirea obiectivelor 
noii etape de dezvoltare a României 
— făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — partidul nos
tru a elaborat și aplicat un amplu și

complex program de accelerare a 
procesului de modernizare a econo
miei. de ridicare rapidă a nivelului 
de pregătire a cadrelor, de dezvolta
re a potențialului propriu de cerce
tare și ridicare a eficienței acestuia, 
de perfecționare continua a conduce
rii, planificării și organizării în toate 
domeniile vieții economice și sociale. 
S-au creat astfel condiții pentru spo
rirea , mai accentuată a contribuției 
laturilor calitative ale activității pro

ductive, la creș
terea economică. 
Este vorba de o 
orientare funda
mentală a politi
cii partidului nos
tru. ce tine sea
ma de nivelul a- 
tins in dezvol
tarea societății ro
mânești. de con
dițiile create ca 
urmare a rezul
tatelor obținute 
in procesul con
strucției socialis
te, de faptul că 
fă urirea societă- 
tii socialiste mul
tilateral dezvolta
te presupune o e- 
conomie a vansa- 
tă. cu o structu
ră modernă, care 
asigură o amplă 
și continuă po
tențare a muncii 
poporului nostru, 

satisfacerea la un nivel tot mai ri
dicat a nevoilor materiale și spiri
tuale ale societății. Desigur, un a- 
semenea salt implică in continuare 
nu oarecari schimbări într-un dome
niu sau altul, ci profunde modificări 
calitative in toate sectoarele socie
tății.

Locul decisiv pe care-1 ocupă as
tăzi factorii calitativi este determi
nat nu numai de realizările remar
cabile obținute în ultimele trei de
cenii, ci și de noile procese și feno
mene care au loc pe plan mondial. 
Tntr-o lume în care știința și tehnica 
evoluează în ritm rapid, fără prece
dent, în condițiile în care pretutin
deni apare mai evident ca oric'ind 
caracterul relativ limitat, sub aspect 
cantitativ, al resurselor creșterii eco-

lon DESMIREANU
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ÎNjNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
ȘI A ANIVERSĂRII PARTIDULUI

Oamenii muncii omagiază marile sărbători
cu succese

*

FOCȘANI :

O nouă capacitate 
de producție

Filatura de lină pieptănată Foc
șani și-a mărit capacitatea de pro
ducție prin punerea în funcțiune în 
cadrul secției de pieptănat celo
fibră a unei noi linii de fabricație 
a palelor. în această secție, în pre
zent sînt în rodaj mecanic si in 
probe tehnologice mașini și utilaje 
care, prin darea lor în exploatare, 
vor asigura o producție anuală de 
6 000 tone pale pieptănate de celo
fibră. Se vor crea în acest fel noi 
posibilități de diversificare a sorti
mentelor de fire necesare industriei 
tricotajelor. (Dan Drăgulescu).

BRAȘOV :

Importante economii 
de metal

întreprinderea de tractoare din 
Brâșov se numără printre unitățile 
industriale ale județului unde’se a- 
șigură o recuperare si valorificare 
superioară a resurselor materiale 
refolosibile. în perioada care a tre
cut din acest an, din resturile de 
tablă rămase de la executarea unor 
repere s-a reușit să se realizeze alte 
repere noi de dimensiuni mai mici, 
ceea ce echivalează cu o economie 
de circa 3 000 tone metal. Extinzind 
această acțiune, colectivul Între
prinderii brașovene va realiza în 
cursul anului o economie de peste 
10 000 tone metal. (Nicolae Mocanul.

deosebite in
IAȘI :

Tehnologii superioare 
de turnare a fontei

Specialiștii de la Combinatul de 
utilaj greu din Iași, in colaborare cu 
cadre didactice de la Institutul po
litehnic din localitate au conceput 
și asimilat recent o nouă tehnolo
gie : turnarea fontei cu grafit no
dular. pe bază de magneziu. Aceas
tă metodă, folosită la turnarea dife
ritelor piese de schimb, dar mai 
ales la lingotiere. asigură o îmbu
nătățire a uniformității structurii 
fontei șl o creștere a durabilității 
acesteia de pînă la trei ori. La lin- 
gotierele realizate din fontă cu gra
fit nodular durabilitatea este si mai 
mare. Aceste matrițe rezistă la 200 
turnări de lingouri. în comparație 
cu 28—30 turnări cît suportă cele 
fabricate din fontă obișnuită, deși 
grosimea peretelui lingotierei este 
micșorată cu o treime. La nivelul 
producției de lingotiere a combi
natului. prin noua metodă, se va 
realiza o economie de circa 1.5 
milioane lei anual. (Manole 
Corcaci).

SIGHETU MARMAȚIEI :

Cu planul pe patru luni 
îndeplinit

Colectivul de muncă al întreprin
derii mecanice din Sighetu Marma- 
ției raportează îndeplinirea planu
lui pe patru luni din acest an la toți 
indicatorii. Pină la finele lunii apri-

producție
lie. aid se va realiza o producție 
suplimentară în valoare de peste 13 
milioane lei. Aceste rezultate au 
fost obținute în condițiile depășirii 
indicatorului productivității muncii 
nete cu peste 28 la sută și reducerii 
cu aproape 130 lei a cheltuielilor la 
mia de lei producție-marfă. Colec
tivul, întreprinderii sighetene în
chină aceste frumoase realizări. în 
semn de omagiu, aniversării glo
riosului jubileu al partidului. (Gh. Susa).

OLT :

Produse din materiale 
recuperabile

La Casa de cultură a sindicate
lor din Slatina s-a deschis o expo
ziție in cadrul căreia unitățile eco
nomice din județul Olt prezintă 
cele mai de seamă realizări pe linia 
recuperării și reutilizării unor pro
duse, a folosirii mai bune a tuturor 
resurselor și materialelor locale. 
La uzina de utilai metalurgic și 
piese de schimb — unitate a Cen
tralei industriale de metale neferoa
se Slatina — valoarea pieselor re
condiționate a crescut de la 10 mi
lioane lei, în 1979, la 41 milioane lei 
în anul trecut și va ajunge la 48 mi
lioane lei în acest an. Realizări re
marcabile au obtinut si întreprin
derea mecanică pentru agricultură 
Si industrie alimentară Balș. pre
cum și unitățile cooperației meș
teșugărești și asociațiile economice 
întercooperatiste Potcoava și Vito- 
mirești. Expoziția constituie, tot
odată, și un util schimb de expe
riență. (Emilian Rouă).

La „porțile 
reintră

Străbătind împrejurimile Capitalei, 
trecînd de la Balotești la Gruiu, de 
la Snagov la Periș, de la Ștefănești 
la Mogoșoaia și de aici la Buftea. 
Chiajna. Bragadiru și Jilava, ochiul 
se desfată la priveliștea culturilor de 
toamnă curate și viguroase, a grădini
lor de legume in care mii și mii de 
oameni sădesc viitoarea recoltă, in 
timp ce alții au inceput să culeagă și 
să trimită spre piață verdețuri. 
Prima campanie agricolă in sec
torul agricol Ilfov a atins, odată cu 
declanșarea însămințării porumbului 
și culturii de soia, cota sa maximă de 
intensitate. Ne aflăm de fapt în fața 
celui mai important examen al ca
pacității de mobilizare a organizații
lor de partid si a consiliilor 
populare comunale, precum și a 
conducerilor celor cinci consilii 
agroindustriale ce compun noua 
unitate administrativ-teritorială din 
subordinea Capitalei. Este un exa
men greu, ținind seama de con
dițiile specifice în care s-a pregătit 
actuala campanie agricolă de primă
vară. Există însă suficiente argumen
te ce garantează reușita deplină a a- 
cestei mari probe practice. Primul îl 
constituie însuși stadiul avansat al 
lucrărilor agricole de primăvară. Pl«-

Capitalei", agricultura 
în drepturi depline
nul de insămințări la floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, in, mazăre și plante 
de nutret a fost încheiat încă săptă- 
mina trecută, pe întreaga suprafață 
de 7 50(1 hectare. In grădinile de le
gume au fost plantate peste 3 000 hec
tare. Din această săptămină a început

Sectorul agricol Ilfov 
a început bine primul 
examen al campaniei 

de primăvară

semănatul porumbului și culturii de 
soia, la care sînt concentrate peste 
1 000 tractoare, 700 grape cu discuri și 
combinatoare, 65 agregate pentru er- 
bicidat și 125 semănători. Angajamen
tul celor 1 200 de mecanizatori este de 
a insămînța cele 21 000 hectare cu 
porumb șj soia cel tirziu pină pe 
12—14 aprilie. Această amplă mobili
zare de forțe, răspunderile concrete 
stabilite și urmărite îndeaproape pe 
formații de lucru, pe flecare specia
list au avut darul să mărească viteza 
zilnică de lucru, care a atins acum 
peste 1 600 hectare la semănat. De

aceea, in ciuda temperaturilor mal 
scăzute din primele zile ale săptă- 
minii, in numeroase unități agricole 
ale sectorului — Gruiu, Balotești, 
Afumați, Găneasa, Ciolpani. Jilava, 
Virteju — semănatul porumbului s-a 
efectuat pe mai bine de 60—70 la sută 
din suprafața planificată. Dealtfel, 
pină joi seara, pe ansamblul secto
rului agricol Ilfov au fost însămințate 
peste 10 150 hectare din cele 16 100 
prevăzute a se cultiva cu porumb in 
unitățile agricole.

„Cum se seamănă porumbul la 
Gruiu, tovarășe primar Aurelian Ma
tei ?“. „Acum, cu cea mai mare gra
bă pină nu se usucă pămîntul. Dacă 
reușim să încheiem semănatul în ur
mătoarele două zile, înseamnă că am 
făcut o treabă bună. Am inceput cu 
solele expuse la .soare și cu hibrizii 
simpli mai rezistenți la temperaturi 
scăzute. Astăzi am concentrat toate 
semănătorile in formațiile de Ia pre
gătirea terenului și erbicidat intr-o 
tarla cu pămînt mai greu, unde însă- 
mînțăm hibrizi din grupa 200. Terenul

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

(Continuare in pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA—sîmbătă 11 aprilie 1981

Prestigiul moral îl dau 
faptele demne de urmat
„Mi-a mers la inimă portretul atît de expresiv făcut clasei muncitoare, 
la Congresul sindicatelor, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu" - 

declară maistrul laminorist Alexandru Caranfil
Numele t Alexandru CARANFIL. 

Vîrsta : 50 de ani. Profesia : lamino
rist ; în prezent maistru la Lamino
rul de tablă Galati. Zilele trecute 
și-a sărbătorit aici 36 de ani de mun
că neîntreruptă. „Am intrat în uzi
nă în 1945, cînd muncitorimea dădea 
bătălii decisive pentru refacere și de
mocratizare, așa cum arăta tovarășul 
Nioolae Ceaușescu la Congresul sin
dicatelor". De 26 de ani membru al 
Partidului Comunist Român. Decorat 
cu Ordinul „Steaua Republicii" clasa 
a V-a. Are un băiat și două fete. în 
încheierea acestei prezentări, din nu
meroasele amănunte pentru o even
tuală rubrică sentimentală, un singur 
fapt din viața aoestui om : la de
monstrația oamenilor muncii de 
1 Mai, din anul 1957, purta în fruntea 
coloanei uzinei o foaie de tablă. „Eu 
o trecusem prin cilindrii noilor lami
noare. De aceea o duceam ca pe un 
adevărat trofeu..."

Reporterul : Despre Alexandru Ca
ranfil se spune că de cum a pășit în 
uzină a devenit model de muncă și 
de viață. Cu acest gînd ați venit 
aici ?

Alexandru Caranfil : Am venit cu 
gîndul să muncesc. Corect, discipli
nat. Așa cum mi s-a transmis ștafeta 
muncitorească de la primii pași in 
meserie. Lucrez astfel, pentru a-mi 
onora datoria de muncitor și nu cu... 
obsesia să devin model. Dealtfel — 
nu spun un lucru nemaipomenit — 
orice satisfacție, vine, obligatoriu, 
după muncă. A pretinde altfel în
seamnă a pune carul înaintea boilor.

Rep. : Răspundeți de munca a cir
ca 300 de oameni. Cum vă simțiți sub 
privirile lor ?

AI. C. : Simt aceste priviri. Și știți 
cum e ? Parcă aș da, clipă de clipă, 
un test în meserie și în conduita de 
muncitor. Adică, nu „parcă", ci la 
urma urmei chiar dau.

Rep. : Explicați.
AI. C. : Cum să mă fac mai înțe

les ? Uite, s-a rupt într-o noapte un 
cilindru de laminare. Nu-i deloc o 
bucurie. „Să vină meșterul de-aca- 
să“... Am venit : „Ce să zic, grozavă 
treabă ați mai făcut", îi iau la zor pe 
cei din schimb. „Nu ca să ne cerți 
te-am chemat. Dă soluția". Era clar

că mă puneau la examen. „Desfaceți 
imediat șuruburile astea", zic. „Nu-i 
mai bine să batem cu ciocanele și să 
apropiem?" „Nu-i bine. O să vă ex
plic de ce, după ce desfacem". Știam 
că aveam dreptate, deoarece, alături 
de alți comuniști, luasem și eu parte 
la montarea noilor utilaje din lami
nor. Treaba s-a încheiat cu bine, iar 
la plecare le-am spus oamenilor din 
schimb : „de fapt, și voi știați ce se 
cuvine făcut. Dar ați vrut să vin 
mîine dimineață, la muncă, cu ochii 
cîrpiți de nesomn"...

Rep. : Ce anume vă supără cel mai 
mult în comportarea unora ?

AL C. : Indisciplina, față de care

sînt de neînduplecat. La primirea in 
partid — aveam deja în urmă 10 ani 
de meserie — știți care a fost ade
vărul cel mai... adevărat care s-a 
spus despre mine ? „Tovarășul Ca
ranfil n-are în toți acești ani nici o 
absentă nemotivată !“... S-au mai a- 
dăugat la activul meu 26 de ani de 
atunci, dar rubrica absențe nemoti
vate din dreptul numelui meu a ră
mas tot goală. Este, dacă vreți, arma 
mea secretă, argumentul meu forte 
in combaterea indisciplinei.

Rep. : Să înțeleg că ați avut mode
le bune în formarea dv. în acest spi
rit ?

AI. C. : într-adevăr, datorez acest 
lucru unor comuniști destoinici pre
cum Ion Corolenco, Petre Blaga și 
alții. Oamenii aceștia nu mai sînt în 
uzină — au ieșit la pensie — dar 
ce-au clădit ei în noi a rămas. „Sti
ma celor' din jur pentru tine, obiș
nuia să spună Petre Blaga, vine după 
prețuirea faptei". Cum poți să te 
bucuri de parfumul unei flori dacă

n-o ocrotești pînă la Înflorire, și mai 
departe ? Acum e rîndul nostru, cei 
care am primit, să clădim la și în cei 
ce vin din urmă.

Rep. : Din cite ne-ati spus pînă 
acum, înțeleg că și în uzina în care 
lucrați au existat de fapt două pla
nuri, paralele, de zidire : în oameni 
și in laminoare.

Al. C. : Nici nu puteau fi despăr
țite aceste „planuri de producție", 
cum le zic eu. Știți cit realizează azi 
un laminorist la o cajă mecanizată ? 
Circa 30 de tone pe schimb. înainte, 
„la clește", dacă izbuteam 7 tone, era 
mult. Am modernizat uzina și era 
musai să ridicăm cît mai mult și ni
velul de conștiință al laminoriștilor. 
Din acest punct de vedere mi-a mers 
la inimă portretul atît de expresiv 
făcut clasei muncitoare, la Congresul 
sindicatelor, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Rep. : Observ că reveniți mereu a- 
supra eforturilor de formare a omu
lui nou.

AI. C. : Din motive lesne de înțe
les. Nu toți cei care intră în lami
nor au un nivel de conștiință munci
torească ridicat. Unii sînt chiar la 
început de drum In meserie. De aici 
încolo începe o muncă răbdătoare, 
migăloasă de creștere a muncitorilor 
amintiți. Este munca răbdătoare, mi
găloasă și de mare răspundere pe 
care o duc necontenit comuniștii, la- 
minoristii cu experiență.

Rep. : Dar comunistul Alexandru 
Caranfil cum acționează in această 
direcție ? Are vreun mijloc aparte ?

Al. C. : De ce neapărat aparte ? 
Strategia formării oamenilor în spi
rit comunist, revoluționar este unică 
pentru întregul partid. Și aceasta ne 
cere nouă, comuniștilor, în primul 
rînd, o atitudine străbătută de exi
gență și de tact. Să ai ochi întot
deauna pentru calitățile morale ce 
merită stimulate la un om. dar să nu 
închizi cîtuși de puțin ochii la ceea 
ce îl trage înapoi.

Rep. : Numiți o stare de lucruri la 
care nu ati închis ochii în ultima 
vreme, de exemplu.

Al. C. : Zilele trecute, la caja de- 
grosisoare s-a introdus strimb o pla
tină si a fost rebutată. Se-nțelege că

Foto : Nicu Sava

^Cît durează „anotimpul?' 

căutărilor" ?

li

i. Neașteptat discuri 
I țintit de'un constructor 

de biciclete în ziua ie
șirii la pensie, cînd i se 
aduseseră multe elogii 
pentru conștiinciozita
te, pricepere și dăruire 
in folosul colectiv. „Nu 
știți, n-aveți de unde 
ști cîte tentații au în
cercat să mă despartă 
de meserie, de uzină, 
de-a lungul anilor", în
cepu omul. După nu
mai cîteva minute, 
atmosfera părea să de
vină jenantă, cu măr
turisiri ce nu se fac 
în public, și în nici un 
caz în astfel de împre
jurări. cînd precumpă
nesc felicitările, mul
țumirile și urările. 
Omul vorbea egal, 
monoton, depăna în- 
tîmplări. ca la gura 
sobei : nimic înfrico
șător, de neînțeles, de 
nesuportat. Și ceilalți, 
treptat, se destinseră.

După cinci ani de 
meserie, au venit niște 
prieteni să-i propună 
o muncă mai ușoară, 
cu program mai lejer, 
supraveghetor la un

parte, în comerț, cu 
bani mai mulți pe ștat, 
dar și cu venituri su
plimentare. Altă solu
ție : cum tot era me
seriaș, priceput la

ții au, voi n-aveți, îmi 
pare rău, asta-i situa
ția. Vreți să fur pen
tru voi ? Mai amînați 
una-alta. pînă ajungeți 
și voi să cîștigați. Co

mare complex comer
cial, de fapt paznic, 
șef de pază. După alți 
doi, un oficial a pus 
ochii pe el, vrînd să-l 
ducă la o muncă de 
birou. Apoi, după în
surătoare, după ce-au 
venit copiii pe lume, 
s-a pus problema ba
nilor. Cum, între timp, 
isprăvise liceul la se
ral, nu i-ar fi fost din 
cale-afară de greu, cu 
un pic de șansă, să 
acupe un post în altă

Avem în față scrisoarea cu 
litere tremurate prin care 
„subsemnații Ion și Ileana 
Gabrihei, din comuna Rusu- 
Birgăului, județul Bistrița- 
Năsăud" ne cer ajutor. E 
vorba de unicul lor copil, 
Maria Gabrihei. Elevă emi
nentă a Liceului pedagogic 
din Năsăud, ea a fost repar
tizată să lucreze la căminul 
de copii nr. 14 din Bistrița. 
Unde, justificînd speranțele 
celor ce-o pregătiseră, își 
cîștigă stima și respectul co
legilor, dragostea vocilor 
cristaline care o întîmpinau 
în fiecare dimineață cu acel 
„bună dimineața, tovarășă 
educatoare". Dar — lovitură 
de teatru : într-o bună zi din 
vara anului 1979, Maria de
clară că... nu vrea să mai lu
creze. Că nu se mai supune 
rigorilor profesiei pentru care 
fusese pregătită. Și dispare. 
Unde ? Mister.

îngrijorată, mama pornește 
pe urmele ei. începe cu ru
dele, surorile sale. Floarea 
Ghiniță și Anastasia Cracă, 
ambele căsătorite în Bistrița. 
Nimic. Află, în schimb, din 
vecini, că fiica a plecat în
tr-o mașină împreună cu 
cumnatul Emil Ghiniță și cu 
niște „prieteni". Dar încotro 
— nu se știe. Luate din scurt, 
surorile devin arțăgoase : „A 
plecat să vadă lumea. Destul 
ați ținut-o voi la țăruș". Și a 
fost nevoie ca tatăl fetei, pă
durarul Gabrihei, să ia dru
mul Bistriței. „Numai cu 
mare greutate, cu amenințări 
am putut-o scoate din mîini- 
le celor ce ne-o răpiseră și 
s-o aducem înapoi acasă". 
Dar fata rămăsese doar o 
umbră din ceea ce a fost : 
mina stingă — aproape para
lizată. privirea bîntuită de 
spaime, cuvintele abia arti
culate. Diagnosticul — nemi
los : tetrapareză. adică o 
gravă afecțiune a coloanei 
vertebrale, în urma unor 
șocuri fizice și psihice. „Și 
am tratat-o aici în soital fia 
Bistrița — N. A.) si la Tîrgu 
Mureș... și am îngrijit-o și 
s-a făcut sănătoasă" — spun 
în scrisoarea lor îndurerații 
părinți.

nu puteam să trec cu vederea această 
neglijență.

Rep. : Ați făcut caz pentru o sin
gură platină ?

Al. C. : Văzlndu-vă mirarea, mal 
că-mi vine să cred că v-ați înțeles 
cu cei în cauză (!). Pentru că. la fel 
mi-au zis și ei : „Lasă, meștere, ce 
atîta tărăboi pentru o singură plati
nă !“. „Mă, dacă un băt de chibrit 
nu ia foc, cînd v-aprindeți țigara, 
nu faceți caz ? Ba faceți ! Platina 
asta a fost minereu mai întîl și cine
va o coborît în inima pămîntului să-1 
aducă lâ suprafață. Apoi a trecut 
prin cuptoarele oțelăriilor, prin la- 
minoarele de acolo. Aici am mai în
călzit-o și noi o dată, în cuptoarele 
noastre, ca s-o stricăm dintr-o ne
glijență ? Păi e bine și e drept 
asa ?“.

Rep : Luînd aminte la logica dv., 
am sentimentul că nu prea ați cu
noscut înfrîngeri.

Al. C. : Ba n-am fost ferit deloc 
de eșecuri. Nu mai departe, cu puți
nă vreme în urmă, a trebuit să in
troducem în laminare un format deo
sebit. Dorința de a realiza mal repe
de acel format m-a făcut să nu iau 
in calcul toate variantele, toate ob
stacolele. Și așa se face că, la întîia 
încercare, m-am ales cu un eșec. Era

clar, mă pripisem. Am luat munca 
de la capăt, riguros, și am reușit. 
Totu-i să recunoști cînd nu ți-a ieșit 
ceva, să nu te dai bătut, să cauți.

Rep. : Așadar, statutul de fruntaș, 
ca să spunem așa, nu-i lipsit nici el 
de frămîntări, de stări de impas 
chiar...

Al. C. : Statutul de fruntaș se clsti- 
gă în fiecare zi. Excursionistul se 
poate lăuda un an, o viață că a ur
cat pe Ceahlău. Omul care se pretin
de că e fruntaș la locul lui de mun
că trebuie să facă în fiecare zi ase
menea „ascensiuni" pînă-n vîrful cel 
mai înalt, de exigențe, în meserie, în 
conduita sa. Sînt lucruri pe care le 
spun zilnic celor cu care lucrez.

Rep. : Dar celor care se trag mal 
spre margini cu munca, ce le spu
neți ?

Al. C. : „Apucați de capătul gros, 
nu de cel subțire, oameni buni". A- 
dică, înhămați-vă la treabă. Că ori
cum am suci-o și învîrti-o, omul tot 
după fapte este prețuit, azi. la noi. 
După felul cum își face concret da
toria la locul de muncă. Luați exem
plu de la comuniști, al căror prestigiu 
moral este clădit numai și numai pe 
fapte.

Iile TANASACHE

te. Călătoriile : a fost 
cu bicicleta prin îm
prejurimi, cu O.N.T.- 
ul prin țară șl în două 
țări vecine și-atît. 
Alții de vîrsta lui, cu

„ Cerul meu să rămînă senin
multe, să mai lucreze 
și prin vecini, repara
ții, diverse, fără auto
rizație, fără impozit. 
„Nu, a zis hotărît o- 
mul, trăim cu ce-avem, 
mai facem economii, 
mai amînăm una-al- 
ta“... Crescînd, copiii 
au ridicat pretenții — 
de fapt, exprimau și ei 
niște dorințe ce li se 
păreau firești : mag
netofon, casetofon, mo
tocicletă, costume, că
lătorii. De unde ? Al

piii s-au dus la facul
tate la Brașov, chiar 
cu burse — cheltuieli
le tot au sporit. Dar în 
vacanțe s-au pus pe 
lucru, au scos mărun
țiș de buzunar, plani
ficat pe luni de zile. 
Cei doi băieți au ieșit 
ingineri, fata econo
mistă, s-au căsătorit, 
s-a pus problema a- 
partamentelor : încă 
sînteți tineri, adunați 
și voi ban cu ban și-o 
s-aveți și apartamen

alte meserii, cutreiera
seră continentele. El 
n-a făcut decit bicicle
te. N-a alergat după 
relații, după servici 
contra servici. I-a zis 
unul • într-o vreme : 
«Al un talent nemaipo
menit de a da norocu
lui cu piciorul ! Poate 
că într-o zi o să re
greți...»

„Vreau să vă asigur, 
s-a mărturisit omul, 
că nu regret nimic : 
am trăit mulțumitor,

am ridicat o căsuță, 
m-am și întristat, am 
și petrecut, o haină ca 
lumea am avut, în vi
zite nu m-am dus cu 
mina goală, copiii n-au 
dus-o în răsfăț, dar 
nici de izbeliște n-au 
fost, iar scopul tre
buie să vă spun că mi 
l-am atins. Cînd îm
plineam eu nouăspre
zece ani mi-am pus în 
minte așa : cerul meu 
cit e, fiindcă, dragi to
varăși, fiecare cred că 
are un cer al lui, ce
rul meu vreau să fie 
senin. Plouă, ninge, 
tună și fulgeră, se-ntu- 
necă norii, cerul meu 
trebuie să rămînă se
nin. Atît mi-am dorit 
eu într-o viață de 
muncă, E mult, e pu
țin ? -J oricum ar fi, 
eu sînt mulțumit".

Nicolae TIC Desen de Stefan COCIOABA

Pe unde fusese purtată 
tînăra spre a „vedea lumea"? 
Prin numeroase localități, 
între care Beiuș, Oradea, Ti
mișoara. Cluj-Napoca. Intil- 
njri cu indivizi suspect!, șușo
teli stranii, priviri speriate, 
promisiuni și amenințări. „în
cepi viața veșnică, Maria. 
Așa e la început..." Pînă cînd 
din viața tinerei a rămas o 
slabă pîlpîire.

Cine sînt acești inși care 
s-au năpustit ca un vînt rău

Care, odată cu șiragul de 
mărgele sau perechea de cio
rapi. dăruite, i-au strecurat 
în suflet pustiul, otrăvindu-i 
dragostea pentru părinți. 
„Cînd venea acasă, nu mai 
mînca, nu mai dormea, stătea 
pe gînduri, nu vroia să facă 
nimic, zicea că sîntem la
comi de muncă". Apoi — 
prin umplerea golului sufle
tesc cu precepte obscurantis
te : „O învățau să se rupă de 
noi, spunîndu-i că noi, pă-

gheat-o — cum numai ma
mele știu s-o facă — la patul 
de suferință. Iar știința me
dicală a făcut totul pentru a 
salva firișorul de viață.

Cine sînt cei ce-au atentat 
la viața fetei ? Cine sînt cei 
ce-au încercat să frîngă zbo
rul tineresc început atît de 
frumos ? I-am vizitat pe 
rînd. Emil Ghiniță și Costan 
Cracă împreună cu soțiile lor 
Floarea și Anastasia, surorile 
mamei îndurerate („...iar

Fanatismul obscurantist al 
acestor profesioniști ai tene
brelor le-a stins și ultima 
pilpîire de omenie !

Dar să ieșim din aceste 
miasme rău mirositoare. Ne 
așteaptă aerul sănătos din co
muna Rusu-Bîrgăului. O vi
zităm acasă pe tînăra care, 
din fericire, a trecut în ulti
ma clipă pe lingă... „împără
ția de o mie de ani". Ne pri
mește tăcută, ferindu-și pri
virea. vrînd parcă să-și as-
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„Vîntul rău“ a schimbat destinul unei fete! 
Dar vîntul mare, bun si cald încotro a bătut ?7 9

la căpătui unei experiențe dramatice, doi părinți dau o ripostă fermă practicilor obscurantiste

asupra acestui destin ? O 
spun răspicat părinții : „Sec- 
tanții numiți «martori ai lui 
Iehova», care vor ca fata 
noastră să lucre pentru ei. nu 
pentru țara care a școlari
zat-o și i-a dat bursă". Ace
lași fanatism obscurantist, 
devenit agresiv și care, în 
numele dogmelor mistice, al 
unei așa-zise „împărății de o 
mie de ani", calcă în picioare 
destine omenești, pîngăresc 
sentimentele cele mal lumi
noase — iubirea de părinți și 
de patrie. Cum au izbutit 
acești sperjuri să pună în pe
ricol viata spirituală, ba chiar 
și fizică a unei tinere, împin- 
gînd-o în mlaștina obscu
rantismului ?

tn prima etapă, prin demo
larea, fibră cu fibră, a celui 
dintîi edificiu luminos din 
viața omului : iubirea față de 
părinți. Totul a început de 
pe cînd Maria era elevă. La 
vîrsta adolescenței, a marilor 
întrebări. Virstă abil exploa
tată de mătușile din Bistrița.

rinții ei, am fi... din lumea 
lui Satan". A urmat apoi și 
smulgerea din sufletul fetei 
a firescului sentiment de iu
bire. „Și nu au lăsat-o. să se 
mărite cu băiatul cu care 
vorbise, ca să nu fie legată 
de familie, să se ducă să 
lucre unde o trimit ei, după 
instrucțiunile lor".

tn a doua etapă — tăierea 
firelor ce o legau pe tînără 
de însăși menirea ei socială, 
de profesia pentru care fu
sese pregătită. „La ce să-ți 
mai legi viața de o lume care 
mîine va pieri și să nu slu
jești pe Iehova care, tot 
mîine. va aduce... împărăția 
de o mie de ani" (? 1 ?). Și 
au dus-o apoi......să vadă lu
mea". Adică s-o introducă în 
păienjenișul obscurantist țe
sut prin ungherele întuneca
te ale societății. Organismul 
fetei n-a rezistat șocului, 
dezrădăcinării de familie, de 
profesie, de viață. Și s-a de
clanșat tetrapareza. Boală 
necruțătoare. O mamă a ve-
-------------------- *----------------

de-or zice că sînt surori cu 
mine, eu nu le recunosc, căci 
dacă ar fi, n-ar fi încercat 
să-mi distrugă familia"). Va- 
sile Mihon și Ion Vodă. Inși 
vicleni, pervertiți, avînd la 
activ diferite fapte amorale. 
Ura față de tot ce e tînăr și 
frumos în jur, imensul lor 
pustiu sufletesc încearcă să și 
ie ascundă îndărătul unor 
penibile, rizibile citate din 
cărțulii soioase sau mirosind 
încă a tipar, introduse prin 
contrabandă. „Dacă Maria ar 
fi murit ?“, întrebăm. „Nu 
putea să moară, ci doar să 
treacă în «împărăția de o mie 
de ani !»“, răspunde cu cinism 
Emil Ghiniță ; „De ce ați în
cercat să pătrundeți în casa 
lui Ion Gabrihei din Rusu- 
Bîrgăului, deși omul nu 
v-a dat voie ?“ „Să-i duc 
Măriei... medicamente..." — se 
justifică Ion Vodă. In realita
te. văzînd că fata va fi salva
tă de „împărăția de o mie de 
ani", au încercat să împiedice 
tratamentul, s-o drogheze.

cundă rănile sufletești încă 
nevindecate. O înțelegem. Ce 
rost ar avea reînvierea unor 
coșmare ? Dragostea părin
tească, atmosfera de sănătate 
morală din mijlocul consă
tenilor îi sînt un adevărat 
balsam pentru grelele trau
me. Cu adîncă înțelegere și 
grijă au vizitat-o oameni din 
partea autorităților locale, 
oare l-au promis ajutorul 
pentru a-și relua activitatea. 
Firesc, omenește. Iar ea. Ma
ria, simțind omenia din jurul 
ei, încearcă să privească din 
nou în sus. Să-și regîndeas- 
că adevăratul său rost în via
tă. Să reintre în rînd cu toți 
tinerii de vîrsta ei care mun
cesc. învață, se distrează, 
iubesc. Tineri ai zilelor 
noastre, cu gîndire sănătoa
să, pe măsura acestui veac al 
științei, care resping organic 
aberațiile obscurantiste ale 
unor inși ieșiți parcă din ca
tacombele preistoriei.

Firește, drama Măriei Ga
brihei constituie un caz de

excepție. Dar tocmai asta 
naște întrebarea : cum a fost 
posibilă o asemenea deturna
re de conștiință ? Cum o tî
nără crescută in anii noștri, 
avînd chemarea unei atît de 
nobile profesiuni — cea de 
educatoare — a putut să ab
dice atît de ușor (dar cu pre
țul cîtor suferinți !) în fața 
presiunilor unor „misionari" 
ai iraționalului stupid si agre
siv ? Nu cumva școala s-a 
mulțumit să-i ofere simple 
cunoștințe, testate superficial 
printr-o notă din catalog, și 
nu o autentică educație știin
țifică. în măsură să-i insufle 
convingeri materialiste inata
cabile ? Colegii de liceu, a- 
poi de muncă, organizația 
de tineret din care Maria a 
făcut parte nu vor fi obser
vat oare zbuciumul și dez
echilibrul moral care i-au 
frînt zborul atît de frumos 
început ? Sau vor fi consi
derat că este vorba de o 
chestiune pur personală, pe 
care, din falsă pudoare, au 
ocolit-o? Iată întrebări grave 
pe care însăși suferința Mă
riei le adresează acum celor 
care ar fi putut să o evite, 
dîndu-i tinerei tăria morală 
de a rezista tentațiilor po
leite ale obscurantismului, 
ajutînd-o să urmeze drumul 
drept și luminos al genera
ției sale.

Un caz de excepție. Dar un 
caz-avertisment. Cum atît de 
pătrunzător o spun părinții 
fetei, la capătul dramaticei 
încercări prin care au trecut: 
„Să scrieți despre faptele 
acestor șarlatani, care vor să 
smulgă din oameni iubirea de 
părinți și de patrie. Că 
dac-arn fi avut‘o sută de co
pii, nu unul, tot ne-ar fi du
rut să încapă pe mina lor. Și 
nimenea să nu îi lase nebă- 
gati în seamă, cînd ii văd că 
încearcă să ne învenineze 
viata, să fure suflete de oa
meni".

Ceea ce ne-am și străduit 
să facem, punînd cazul in 
atenția opiniei publice.

Laurențiu DUȚA 
Gheorqhe CRIȘAN

Evident, căutăm toa
tă viața ceva și mereu 
altceva și. de fapt, 
trăim atîta timp cit 
mai căutăm. Rămîne 
mereu, in orice bi
lanț. un minus pe care 
vrem să-1 eradicăm, 
un plus pe care îl do
rim anexat. Palpăm 
și „moșim" viitorul 
prin căutare, dar exis
tă o ordine, un orar al 
acestor căutări.

E posibil ca la 50—60 
de ani, un savant să 
caute lucrul cel mai 
important al vieții sale, 
și în aceasta nu este 
nimic ridicol, dimpo
trivă. Ce este ridicol 
și tragic totodată ? Ca 
la 50—60 de ani să-ți 
cauți însuți rostul. 
Căutarea în sine este 
profund omenească, ea 
înnobilează pe oricine. 
Se pune însă întreba
rea : cît ? Ei bine, cred 
că drumul, direcția, 
cadrul, coordonatele 
vieții, ca toate lucruri
le fundamentale, tre
buie stabilite cu pre
cădere și de timpuriu.

Există, într-adevăr, 
un „anotimp al căută
rilor". Poate că nici o 
vîrstă nu se confundă 
mai intens cu viitorul 
decit tinerețea. Pentru 
că tinerețea se con
fruntă cu predilecție și 
intempestiv cu ea în
săși, se satisface prin 
sine și mai ales pen
tru că își ignoră... tem- 
poralitatea. Ea gene
rează totuși, fără să-și 
dea bine seama, cal
ciul întregii vieți, ver- 
tebrează sau nu desti
nul insului, căci ago
niseala cea mai pre
țioasă, decisivă, se rea
lizează tocmai la vîr
sta marilor risipe. Este 
o vîrstă cînd trebuie să 
alegi și e firesc să eziți, 
să pregeți, să te răz- 
gîndești. Maturizarea 
însăși presupune o dis
cernere, o luptă cu va
riantele. Dar cît timp? 
Cît timp ți-e îngăduit 
să nu descoperi dru
mul mare al vieții fără 
să rămîi un rătăcit ?

Sînt trenuri care 
pleacă exclusiv din 
stația principală a ti
nereții. A prinde un 
tren din urmă este po
sibil, dar aventuros. 
Mă gîndesc la profesie, 
de pildă. Aici, ezitarea 
peste măsură, provizo
ratul continuu sînt 
de-a dreptul nefaste. 
Pregătirea profesională 
te structurează pentru 
întreaga viață. Tocmai 
de aceea ea se crista
lizează laborios, dar 
ferm. Profesia n-o cîș- 
tigi prin „șmecherie". 
Ce contează că vei fi 
un prost specialist... 
simpatic ? Ești elev ? 
Fii un bun elev ! In 
această situație altă 
căutare nu are rost.

Ești student ? Apro- 
fundează-ți studiile. 
Nici aici nu există va
riante.

Ce părere poți să-ți 
faci despre un tînăr pe 
care îl știai, să zicem, 
elev și îl vezi deodată 
vînzător la răcoritoare, 
apoi taxator la tram
vai, pentru ca după un 
timp să auzi că e fi
gurant TV etc. ? Aici 
nici nu mai e vorba de 
căutare, ci de poticni
re. Se cunoaște secre
tul promovabilității 
spre țintă, argumentul

Scrisoare 
pe adresa 
unui tînăr 

care își ignoră 
tinerețea

succesului est» unul 
singur, dar irezistibil : 
munca. Dar cînd al 
„aterizat" in meserie ? 
începi cu mult înainte, 
în școală. Departe de 
mine gîndul de a feti
șiza notele, dar ele re
prezintă ani de-a rîn
dul un certificat al ap
titudinii tînărului de a 
învinge dificultățile, o 
halteră a condiției sale 
psihice și morale.

Pripeala, abandonul 
pripit prelungesc se-

șirea condiției tale re
lative. Pentru a ști mai 
mult, pentru a face 
mai mult. Mi se pare 
aceasta, in condițiile 
largi de afirmare ofe
rite de societatea 
noastră, una din cele 
mai fructuoase cău
tări. Știu dascăli de 
țară, părinți spirituali 
ai scriitorilor și savan- 
ților noștri de azi. Ei 
au căutat realizarea 
deplină acolo, între 
bănci și catedră, în 
PERIMETRUL unor 
cătune, fără complexul 
„buletinului de Capi
tală" ce neurastenizea- 
ză încă destui tineri 
profesori abia reparti
zați în sate.

Desigur, sint și alte 
coordonate care tre
buie căutate și stabili
te în acest „anotimp". 
M-aș referi Ia una sin
gură : întemeierea că
minului. descoperirea 
partenerului de o via
ță. Nimic mai firesc 
decit căutarea, alege
rea, ezitarea pruden
tă... Dar nu îți inspi
ră milă acei flăcăi 
tomnatici care în 
preajma semicentena
rului își caută mireasa 
la vederi duminicale ? 
Sau acei care, odată 
căsătoriți, își continuă 
„căutările" pe cărările 
abandonului de fa
milie sau adulterului ?

Și atunci ? Cît du
rează anotimpul cău-

Desen de Adrian ANDRONIC

zonul căutărilor. Ne
răbdarea de a „ajunge" 
e firească, dar nu e 
bine să schimbi me
reu vehiculul. Anco- 
rînd într-o profesie, 
uneori chiar întîmplă- 
tor. nu strică să-i ex
plorezi toate valențele. 
Cunosc un tînăr, ingi
ner la întreprinderea 
horticolă. Acum 15 ani 
era muncitor necalifi
cat în Cișmigiu. El a 
căutat (și a găsit) In 
perimetrul acesta pu
țin ospitalier, în apa
rență. rampa sa de lan
sare. Totul este să nu 
„zaci", să te bați ne
contenit pentru depă-

tărilor ? De căutat, cău
tăm toată viața, ca în
săși expresia nevoii 
noastre de autodesco- 
perire și desăvîrșire. 
Există însă o metodo
logie a căutării : ros
tul. drumul, ținta tre
buie descoperite în 
primul anotimp al vie
ții deplin conștiente, ca 
semn și distincție a 
primei noastre matu
rități. în tinerețe. A 
căuta Steaua Polară — 
ca punct cardinal — la 
amiaza vieții • o...
copilărie.
Mircea 
SÂNTIMBREANU

; DIALOG CU
• NICI O „COMPASIUNE" PEN

TRU CEI CE ÎNCALCĂ LEGEA ! 
Pe bună dreptate, cititorul nostru 
Nicolae Bența-Velicea, impiegat de 
mișcare, secretarul organizației de 
bază a stației C.F.R. Copșa Mică, 
se ridică împotriva bizarei „com
pasiuni" manifestate de unii călă
tori din trenuri (și chiar de anu- 
miți reprezentanți ai organelor de 
ordine) față de indivizii certați cu 
legea, care se dedau. în mijloacele 
de transport în comun, la acte hu
liganice, la beții și insulte adresate 
celorlalți călători, ba chiar la fur
turi din bunurile călătorilor. „Am 
văzut — arată corespondentul nos
tru — o călătoare plîngînd în tre
nul 32 și indicîndu-1 pe individul 
care îi furase poșeta. In loc să se 
solidarizeze cu ea și să-I imobili
zeze pe hoț (chiar dacă, deocam
dată, era numai prezumtiv !), to
varășii de compartiment ai păgu
bașei s-au arătat foarte grijulii ca 
nu cumva... să fie „jignit un om 
nevinovat," lăsindu-1 pe bănuit să 
coboare nestingherit în gara cea 
mai apropiată". încă un... semnal 
de alarmă (aici termenul e pe de
plin nimerit, dat fiind faptul că e 
vorba de trenuri) în legătură cu 
urmările dăunătoare ale indiferen
tei fată de actele antisociale !

• FOLOASELE MORALE ALE 
SCHIMBULUI DE EXPERIENȚA 
Un interesant punct de vedere ex
primă tovarășul Niță Mihalache din 
Negrești-Vaslui, strada Gării nr. 
44. în legătură cu „Picătura de cer
neală" intitulată „Agronomul șl 
contractul moral", publicată în 
„Scînteia" din 15 ianuarie 1981. 
Manifestîndu-și bucuria pentru 
prestigiul de care se bucură agro
nomii dăruiți cu adevărat meseriei 
lor — cum este și cel despre care 
se vorbește în amintitul material 
— cititorul nostru propune ca, pe 
perioade bine determinate, agro
nomii din această categorie să fie 
detașați să conducă unități agrico
le care întîmpină încă greutăți în 
dezvoltarea lor. Ceea ce ne-a inte
resat cu deosebire în scrisoarea atît 
de sugestivă a tovarășului Niță Mi
halache a fost nu atit latura ad- 
ministrativ-economică a propunerii 
formulate, cît aspectul ei etic: 
„Prin asemenea detașări periodice, 
cei care ar căpăta posibilitatea să 
lucreze, măcar un timp, sub con
ducerea unui cadru dotat nu numai 
cu competentă, ci și cu priceperea 
de a mobiliza pe cei din jur la 
vrednicie, ar învăța „pe viu" cum 
trebuie lucrat cu oamenii spre a 
obține rezultate valoroase și a-i 
face să simtă mulțumirea lucrului 
bine făcut."
• „PENTRU CA TINERII SĂ IA 

EXEMPLU..." Această Idee revine 
de- cîteva ori în scrisoarea semnată

de Titus lulius Condruț din Galați, 
Micro 17, blocul G 2, scrisoare ce se 
referă Ia ancheta socială „Cînd se 
așterne uitarea peste o zi de ne
uitat", publicată în pagina „Exigen
tele codului etic" („Scînteia" nr. 
11 969 din 14 februarie 1981). Refe- 
rindu-se și la alte cazuri de negli
jare a unor momente festive, me
nite a onora munca de o viată a 
unor oameni ce și-au făcut din plin 
datoria față de colectivele respecti
ve, precum și la unele situații de 
alt gen (bunăoară, unui paznic de la 
un C.A.P. din județ, care a obser
vat o avarie la linia ferată si a iz
butit să oprească la timp un tren 
cu călători, i s-au promis o recom
pensă și o evidențiere publică, am
bele fiind însă după cîtva timp 
„uitate"), cititorul nostru accen
tuează, în scrisoarea sa. asupra 
faptului că „nu e vorba numai de 
cei cărora li se cuvine, pe drept, 
omagiul sincer al colectivelor de 
muncă, ci și de înrîurirea educa
tivă pe care o au asemenea gesturi 
de recunoaștere a meritelor. În
deosebi in rîndurile tineretului, că
ruia 1 se oferă, și pe această cale, 
exemple vii de urmat".

• ROLUL EDUCATIV AL.„ TĂ
BLIȚELOR STRADALE. Exprimîn- 
du-și aprobarea fată de un articol 
referitor la necesitatea înnoirii și 
aducerii „la zi" a denumirilor topo
nimice de pe harta tării — articol 
publicat nu de mult in ooloanele 
ziarului nostru — tovarășul Con
stantin Stănel din Brașov, strada 
Castanilor 3, este de părere că nici 
nomenclatura străzilor Capitalei și 
a altor municipii și orașe n-ar 
trebui să rămînă anchilozată, osifi
cată, ci, dimpotrivă, ar fi cît se 
poate de nimerit să se înnoiască și 
ea, incluzînd numele unor savantl 
și creatori de literatură și artă 
care reprezintă mîndria culturii 
noastre contemporane și care au 
dispărut dintre cei vil tn ultimii 
ani (cititorul nostru îl amintește pe 
marele om de știință Henri Coandă. 
dar ar putea fi adăugate multe alte 
nume, la fel de prestigioase). Ni se 
pare, de asemenea, pe deplin jus
tificat punctul de vedere al to
varășului C. Stănel că denumirile 
străzilor, înscrise pe modestele tă
blițe stradale, nu trebuie privite 
numai ca simple plăcute metalice 
încastrate în niște ziduri, ci ca „un 
ghid viu al gloriilor patriei", cu o 
bine precizată menire educativă — 
aceea de a păstra mereu prezent In 
memoria generațiilor exemplul de 
înaltă dăruire patriotică al înainta
șilor. spre continuă aducere aminte 
și perpetuare a lor de către urmași 
prin gînd și faptă vrednice de lu- 
minosele tradiții ale poporului nos
tru.
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Aceasta presupune

Recuperarea și valorificarea tu
turor materialelor refolosibile repre
zintă acțiuni de cea mai mare însem
nătate economică. Actele normative 
in vigoare — Decretul 465/1979 și 
Legea nr. 11/1980, Legea planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1981 — înscriu obli
gații și răspunderi precise în sarcina 
ministerelor, organelor locale, cen
tralelor și unităților economice de a 
adopta măsurile necesare pentru 
crearea unei adevărate industrii de 
reciclare a resurselor materiale. „In
dustria de reciclare" nu e figură de 
stil, lansată pentru a sugera dimen
siunile și însemnătatea problemei, ci 
definește o concepție radical nouă, 
revoluționară privind complexul de 
măsuri necesare pentru organizarea 
activității de recuperare, colectare și 
valorificare in producție și consum 
a materialelor refolosibile, pentru 
crearea tehnologiilor necesare, pen
tru dotarea cu 
mașini, utilaje și 
instalații care să 
pună în aplicare 
tehnologiile sta
bilite. Tocmai de 
aceea, lucrărilor 
de cercetare 
proiectare, 
vestițiilor in 
cest domeniu 
s-a dat „cale 
beră“, înfăptui
rea lor avînd un 
caracter priori
tar. în acest sens, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preci
za : „Trebuie să 
facem totul pen
tru a asigura re
cuperarea și re- 
folosirea Integra
lă a materialelor.
și elaborarea tehnologiilor corespun
zătoare, și dezvoltarea capacităților 
de prelucrare a materiilor recuperate. 
Dealtfel, avem în vedere, legat de 
prioritatea pentru asigurarea bazei 
materiale, să dăm investiții în pri
mul rînd pentru dezvoltarea capaci
tăților de prelucrare a materialelor 
recuperate".

în perioada care a trecut de la in
trarea în vigoare a Decretului 
465/1979 privind recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile au 
fost adoptate o serie de măsuri de 
organizare a rețelei de colectare a 
resurselor materiale respective, iar 
un număr important de institute și 
centre de cercetare și proiectare, de 
unități productive au reușit să ela
boreze și să finalizeze chiar în fază 
industrială, cu rezultate bune sau 
promițătoare, o serie de tehnologii, 
de instalații menite să asigure valo
rificarea superioară a materialelor 
refolosibile. Bunăoară, Centrala de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile a intrat în posesia 
documentației de execuție, elaborată 
pe baza concepției proprii a specia-

da rezultatele scontate. Or, In acest 
an, cerința asigurării din asemenea 
resurse a materiilor prime și mate
rialelor necesare economiei capătă 
dimensiuni incomparabile față de 
anii trecuți. Astfel, potrivit sarcinilor 
de plan, prin intensificarea recupe
rării și valorificării materialelor re
folosibile trebuie să obținem în acest 
an minimum 7 milioane tone de otel, 
400 000 tone oteluri aliate, 60 000 tone 
cupru și aliaje de cupru, 22 000 tone 
plumb, 45 500 tone aluminiu, 90 000 
tone textile șl 286 000 tone hirtie și 
cartoane.

Așadar, nici un efort nu este prea 
mare din partea specialiștilor, a tu
turor oamenilor muncii implicați în 
crearea și perfecționarea bazei teh
nice necesare marii industrii a re
ciclării resurselor materiale. Și to
tuși, din investigații de dată recentă 
făcute de specialiști din domeniul 
reciclării materialelor, rezultă că în 
multe institute și unități economice 
această problemă este lăsată pe un 
plan cu totul secundar, la periferia 
preocupărilor. Tergiversările, inerția, 
minimalizarea sarcinilor, nerespecta- 
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comandat utilajele necesare pentru 
fabricarea granulelor sau măcinatu
rilor de polietilenă de înaltă și joasă 
densitate, cu care vor fi dotate, încă 
tn acest an, citeva centre zonale. 
Măsuri, asemănătoare au fost adopta
te și în unități ale industriei chimice. 
Eficienta valorificării foliilor și altor 
produse uzate din polietilenă va fi 
deosebită : o tonă de resturi de poli
etilenă economisește 7 tone de pe
trol, care costă pe piața externă 
peste 2 000 de dolari. De asemenea, 
au fost terminate unele cercetări 
privind valorificarea materialelor

Copacii tăiați acuză spiritul negospodăresc
în colectarea ii aculaturii

Simpla echivalență : o tonă de ma
culatură folosită in fabricarea hîrtiei 
— 3 metri cubi de lemn economisit 
este suficientă pentru a realiza im
portanța valorificării unor tot mai 
mari cantități de astfel de materiale 
refolosibile 'de către combinatele 
noastre de hirtie. La care ar mai tre
bui adăugat că, implicit, aceasta in- 
iseamnă economisirea a 250—300 kg 
combustibil convențional de fiecare 
tonă de maculatură folosită și a 
300—350 kWh energie electrică.

Pină în prezent insă, la noi, gradul 
de recuperare și participare a macu
laturii în procesele tehnologice de fa
bricare a hirtiei este destul de scăzut.

Ce trebuie întreprins pentru ca pină 
in 1985. la sfirșitu] acestui cincinal, 
ponderea hîrtiilor 
și cartoanelor u- 
zate în sursa de 
materii prime a 
industriei de pro
fil să ajungă la 
nivelul țărilor in
dustriale dezvol
tate 1 Cu alte cu
vinte, să se ridi
ce de la 22 la sută cit este in pre
zent, pină la 40—45 la sută, deci, 
practic, să se dubleze ?

In primul rînd, așa cum indică pro
gramul de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică pentru valorifica
rea acestor materiale recuperabile. 
Inițiat recent de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie — tre
buie să se stabilească tehnologii noi. 
șă se proiecteze instalații adecvate, 
să se creeze capacități pentru folosi
rea lor în proporție mai mare.

Realizările pe această linie, de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru celuloză și hirtie din Brăila, 
oferă perspective îmbucurătoare asu
pra valorificării masive de către in
dustria de profil a maculaturii, pină 
nu demult subapreciată.

O parte din noile „rețete" ale cer
cetării și proiectării își dovedesc deja 
deplina validitate într-o serie de uni
tăți ale centralei de celuloză și hir
tie. Și aceasta, atît in. ce privește 
producerea de mucava, cartoane tri
plex și duplex, cartoane dure, cît si 
diferite sortimente de hirtie.

Doar Combinatul din Brăila a fost 
făcut apt să „înghită" 120 de tone de 
maculatură pe zi. Iar cartonul du
plex, ca să dăm doar un exemplu, 
produs printr-o tehnologie perfecțio
nată de specialiștii de aici — cu gra
maj scăzut și cu o proporție de ma
culatură de 70—75 la sută — este 
foarte solicitat la export.

Dintre tehnologiile elaborate de in

textile colectate, urmînd a se trece 
rapid la crearea capacităților de pro
ducție necesare. Merită a fi amintit 
și faptul că pentru activitatea de 
colectare a metalelor la întreprin
derea mecanică din Timișoara s-a 
asimilat un graifăr electrohidraulic, 
care pină acum se aducea din im
port.

Șirul unor asemenea exemple po
zitive ar putea continua. Așa este 
normal să gindească și să acționeze 
unitățile de cercetare și proiectare, 
întreprinderile pentru îndeplinii-ea 
riguroasă, în timp cît mai scurt, a 
sarcinilor ce le revin în privința 
elaborării tehnologiilor și creării ca
pacităților de producție pentru in
dustria reciclării resurselor 
riale 
buie să fie limpede : 
tența unei 
acțiunea de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile nu poate 

mate- 
refolosibile. Un lucru tre- 

fără exis- 
serioase baze tehnice.

Industria reciclării are
nevoie de tehnologii și

încă, nota comună a atitudinilor fată 
de crearea industriei reciclării. Dar 
să concretizăm :

ÎN DOMENIUL ELABORĂRII TEH
NOLOGIILOR. Este limpede că punc
tul de pornire al valorificării materia
lelor refolosibile constă în stabilirea 
tehnologiei industriale. Și nu orice 
tehnologie, ci aceea care asigură uti
lizarea cu randament maxim a re
surselor materiale recuperabile, in- 
corporîndu-le în produse cu o înaltă 
valoare 
tate, cu 
turi de 

economică, de certă utili- 
pierderi tehnologice și cos- 
fabricatie minime. Tn acest

stitutul amintit, aplicate deja In di
ferite unități din țară, menționăm 
și pe aceea de fabricare a hirtii- 
lor de miez si capac pentru car
ton ondulat, cu prooent de îhacu- 
latură de 50—70 la sută. De aseme
nea, noul procedeu de fabricare a 
hirtiei igienice din 100 la sută macu
latură — introdus recent la C.C.H. 
Zărnești, unde s-a pus în funcțiune 
în acest scop, o mare capacitate. în 
continuare, cercetătorii și proiectanții 
brăileni caută cu tenacitate soluții de 
valorificare a maculaturii în produse 
superioare — cum ar fi hîrtia de scris 
și de tipar, sau chiar de ambalaj, dar 
de mai bună calitate.

Și ca o garanție că va ti repede 
parcurs drumul dintre ideile cercetă

Cum se explică marile minusuri de materie primă 
pentru fabricile de hirtie

torilor, ale proiectanților și aplicarea 
lor industrială : dotarea institutului, 
după un proiect propriu, cu o instala- 
ție-pilot de prelucrare a maculaturii 
(aflată în curs de montare). Cu aju
torul acestei instalații, foarte apropia
tă de condițiile industriale, care ur
mează să prelucreze încă din anul în 
curs o tonă de maculatură pe zi. in
stitutul intenționează să privească 
toate tehnologiile abordate prin pris
ma reducerii consumurilor energetice.

— Eficienta pentru economia națio
nală a tehnologiilor puse deja la 
punct sau în curs de elaborare va fi 
mult sub așteptări dacă industria nu 
va primi suficientă maculatură — 
subliniază ing. Gheorghe Borhan. di
rectorul I.C.P.C.H. Anul trecut. Cen
trala pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile, care 
răspunde și de colectarea maculatu
rii, trebuia să asigure 166 000 de 
tone, plan pe care nu l-a realizat cu 
vreo 22 000 de tone. Or. anul acesta 
avem nevoie pentru industria noastră 
de 171 000 de tone. Putem fi siguri că 
vor fi livrate integral 7 — se întreabă 
vădit preocupat, interlocutorul nostru.

întrebare repetată la centrala viza
tă. unde Ion Hendel. directorul co
mercial al acesteia, enumeră. în chip 
de răspuns, cîteva din măsurile mai 
recente de îmbunătățire a sistemului 
de colectare, tot atîtea garanții ale 
îndeplinirii planului.

— Nu e suficient însă ca noi să ne 
perfecționăm sistemul, să ne apro
piem de gospodăriile populației, cum 

sens, este inexplicabil că deși para
metrii creativității nu ridică proble
me tehnologice insurmontabile, zeci 
de mii de tone de cioburi rezultate 
din procesele tehnologice se află in 
stoc, deoarece unitățile de cercetare 
de profil și producătorii de geamuri 
și sticlărie nu au stabilit rețete efi
ciente pentru incorporarea în mai 
mare măsură a cioburilor in masa 
de sticlă. topită. Și un calcul' simplu 
arată că o tonă de cioburi de sticlă 
economisește 630 kg nisip, 180 kg 
sodă calcinată, 120 kg calcar și 40 kg 
feldspat, constituind materie primă 
pentru 2 000 de sticle de 0,5 litri sau 
3 500 de borcane. Sau un alt exem
plu : intr-o mare unitate siderurgică 
s-au adunat aproape o jumătate de 
milion de tone de conglomerate de 
metal, de greutăți cuprinse intre 20 
și 100 tone, pentru care nu sînt 
încă precizate tehnologiile de valori
ficare. în același timp. Ministerul In

dustriei Metalur
gice. care poartă 
răspunderea pen
tru reciclarea a- 
cestor resurse, a 
solicitat pentru 
acest an.„ impor
tul unei cantități 
aproape echiva
lente de : fier 
vechi. Bineînțeles, 
nu s-a dat . curs 
acestei solicitări. 
Și problema se 
pune asemănător 
pentru haldele si
derurgice, care 
conțin cantități 
apreciabile, ex
ploatabile econo
mic, d.e metale 
feroase.

ÎN DOMENIUL 
ASIGURĂRII MAȘINILOR, UTI
LAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR 
NECESARE INDUSTRIEI RECI
CLĂRII. Nici acum, după repe
tate amînări și angajamente, con
structorii de mașini nu au asi
gurat fabricația de serie, în func
ție de cerințele beneficiarilor din 
economie, a presei de brichetat șpan 
mărunt, a presei de balotat șpan 
mare și a macaralei portal de 12,5 
tone-forță specializate pentru 
carea fierului vechi, și nu au 
iectat și asimilat nici un utilaj 
de transport și ridicat specific acti
vității de recuperare a metalelor, 
hîrtiei, textilelor și maselor plastice, 
oferind in schimb, din belșug, jus
tificări și promisiuni. Desigur, moti
vații se pot găsi. Dar atlta timp cit 
este vorba de interese economice ma
jore, scuzele și angajamentele for
male nu pot ține locul diferitelor 
utilaje necesare industriei reci
clării materialelor. Se impune o 
schimbare de optică, o intervenție 
promptă și decisă a conducerii Mi
nisterului Industriei Construcțiilor

■ de Mașini pentru respectarea Strictă 
a programelor de proiectare, asimi
lare și livrare a utilajelor și insta
lațiilor necesare recuperării și valo
rificării materialelor refolosibile.

Sînt cîteva situații care nu pot 
fi perpetuate. Redacția ziarului 
„Scinteia" tși propune să investi
gheze în continuare asemenea ca
zuri. să descifreze cauzele neajunsu
rilor și tergiversărilor și, mai ales, 
să pună in evidență măsurile ce tre
buie luate pentru ca industria reci
clării resurselor materiale refolosibi
le să intre pe un făgaș normal, co
respunzător cerințelor actuale ale e- 
conomiei naționale.

ridi- 
pro- 
auto

Cornellu CARLAN

ar fi prin, cele 70 de puncte fixe de 
colectare, implantate de toamna tre
cută numai în Capitală. Important 
e ca marii furnizori să facă și ei pro
grese...

Iar principalii vizați : marile ma
gazine și fabricile în care rezultă în
semnate cantități de hirtie și cartoane 
uzate.

Decretul 465/1979. care reglemen
tează activitatea de recuperare si 
valorificare a resurselor materiale re
folosibile. prevede că fiecare mi
nister e obligat să doteze uni
tățile din subordine cu cele necesare 
pentru buna desfășurare a acestei ac
tivități. De mare utilitate ar fi. de 
pildă, Înzestrarea lor cu prese mici, 
ușor de manevrat în spații restrînse, 

care să baloteze 
în pachete de 
30—40 kg aceste 
materiale. Iar eco
nomia.nu s-ar în
registra numai la 
nivelul spațiului 
și timpului de de
pozitare, ci și al 
transportului, al 

efortului de manevrare. Aceste prese 
ar trebui să mai fie și realizate de că
tre industria noastră constructoare de 
mașini... Fiecare unitate industrială 
sau de comerț poate găsi insă și sin
gură — atunci cînd vrea intr-adevăr 
— soluții mai eficiente de „aspirate" 
și apoi de predare a întregii macula
turi de care dispune, așa cum arată 
exemplul întreprinderii de detergenți 
din Timișoara, care practică cu suc
ces, de mai bine de 4 ani, o metodă 
pe cît de simplă, pe atît de eficientă. 
Ea constă în depozitarea hîrtiilor 
uzate în conteinere din plasă, cu 
două guri, legate prin inele șl sus
pendate într-un „cuier". încărcarea 
în camioane, prevăzute cu braț ridi
cător. a acestor conteinere umplute 
cu 300—400 kg de hîrtii și cartoane, 
durează foarte puțin, ca să nu mai 
vorbim și de alte avantaje.

O dovadă în plus că pentru bunul 
mers al activității de colectare e ne
voie de spirit gospodăresc, de hotă- 
rîrea oamenilor de a-și folosi inge
niozitatea în găsirea unor metode de 
„salvare" a hîrtiilor uzate și nu de o 
cît mai „discretă lichidare" a aces
tora. Numai printr-o activitate de co
lectare. la a cărei optimizare să se 
simtă fiecare dator a participa, hîr- 
tiile și cartoanele uzate pot deveni, 
grație noilor tehnologii, o sursă de 
materie primă de bază.

Ioana DABU

CULTURA POTRIVITĂ PE SOLUL POTRIVIT 
începi nd din acest an, pe baza unui amplu program, stabilit la indicația 
conducerii partidului, se trece la zonarea producției agricole — cerința 

esențială pentru creșterea recoltelor de cereale și plante tehnice

DE CE ESTE NECESARĂ ZONAREA 
CULTURILOR AGRICOLE?

Pentru a realiza în toate zonele pro
ducții sigure și constante și pentru a 
reduce substanțial consumul de energie. 
In momentul de față un sfert din can
titatea de combustibil necesar pentru 
realizarea producției totale de porumb 
se consumă pentru uscarea ei.

Una dîn sarcinile de primă importanță trasate de conducerea partidului 
pentru dezvoltarea agriculturii o constituie zonarea producției agricole pe 
baza unor norme și criterii științifice. Prin această acțiune trebuie să se 
asigure punerea în valoare a condifiilor naturale dintr-o zonă sau alta, valo
rificarea experienței și a tradiției locale și folosirea deplină a forței de 
muncă. La Congresul al II-lea al întregii țărănimi, care a avut loc la începutul 
acestui an, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a 
referit din nou la această sarcină, subliniind necesitatea înfăptuirii neîn
târziate a programelor de zonare a producției agricole.

în ultimii ani, organele agricole de specialitate au elaborat numeroase 
studii, unele de mari proporții, privind zonarea producției agricole vegetale 
și animale, dar prea puține din studiile și recomandările făcute și-au găsit 
o finalizare practică. Ca urmare, s-au perpetuat o serie de neajunsuri cu 
consecințe negative asupra producției agricole, îndeosebi asupra celei vege
tale. Am solicitat tovarășului MARIN CONSTANTIN, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, să prezinte citeva din măsurile intreprinse 
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și obligațiile ce revin 
organelor și unităților agricole pentru trecere» hotărită din acest an la zona
rea științifică a producției agricole vegetale.
— începînd cu acest an, pe baza 

listei oficiale de soiuri și hibrizi la 
principalele culturi s-a trecut la re
partizarea lor în teritoriu pînă la 
nivel de microzonă in cadrul unită
ților, urmărindu-se realizarea unei 
concordante strînse intre cerințele 
biologice ale .plantelor in concordantă 
cu Caracteristicile de sol și climă, 
în acest scop, au fost întocmi
te hărți speciale cu amplasarea in 
teritoriu a soiurilor și hibrizilor de 
porumb, floarea-soarelui. soia, sfeclă 
de zahăr și in pentru ulei, pe zone 
de favorabilitate, în funcție de care 
s-a făcut și repartizarea semințelor 
către unitățile agricole.

— De ce te pune cu atlta acuitate 
tonarea producției agricole vegetale?

— Motivele sînt multiple. Două 
trebuie subliniate în mod deosebit. La 
fel ca în celelalte ramuri ale eco
nomiei, și în agricultură se pune 
serios problema reducerii consumuri
lor energetice. Cu 30 pînă la 35 la 
sută la tehnologiile existente. Și, 
apoi, este vorba de a avea un grad 
mai ridicat de siguranță și stabilita
te în realizarea producției agricole. 
De ce trebuie reduse consumurile e- 
nergetice nu mai trebuie explicat. 
Vreau doar să arăt că nivelul stabilit 
este posibil de redus aplicînd riguros 
ceea ce ne oferă știința agrotehnică. 
Prin asolamente rationale, structură 
optimă de culturi și zonarea soiuri
lor și hibrizilor în funcție de cerințele 
biologice se pot reduce substantial 

i lucrările de întreținere, cantitățile de 
; erbicide și îngrășăminte chimice folo- 
i site. Deci, implicit, un consum mal 
: mic de carburanți Si energie.

Dar cel mai important este că zo
narea producției agricole vegetale, 
așa cum este concepută acum, sa- 
tisfăcind cerințele biologice ale cul
turilor pentru a ajunge la maturitate 
deplină, elimină consumul de carbu
rant necesar pentru uscarea, conser
varea și păstrarea producției pe 
timp îndelungat. La cît se ridică acest 
consum? Să ne referim — de e- 
xemplu — la porumb. Datorită extin
derii fără discernămînt a hibrizilor 
tardivi în mai toate zonele de cul
tură s-a ajuns la situația ca o parte 
foarte mică din producția recoltată 
să aibă umiditatea prevăzută pentru 
a fi conservată direct. Doar 3,4 la 
sută din producția de porumb a a- 
nului 1980 a avut umiditatea mai 
mică de 25 la sută și a putut fi con
servată ca atare, fără riscul depre
cierii. 65 la sută din producția ace
luiași an a avut umiditatea între 25 
și 35 la sută, iar 31,6 la sută, a avut 
umiditate de peste 35 la sută — ceea 
ce este foarte mult. Anul trecut. 20 
de județe au livrat între 45 și 100 la 
sută din producția de porumb cu umi
ditate de peste 35 la sută. Uscarea 
acestui porumb, care nu întotdeauna 
asigură și o bună conservare, nece
sită an de an cantităti imense de 
carburanți. Pentru edificare, aceste 
cantităti reprezintă peste o pătrime 
din necesarul de carburanți pentru 
obținerea producției totale de porumb. 
Este o risipă care se datoreste în 
principal faptului că flecare unitate 
agricolă. în goană după producții 
mari, a cultivat cam ce hibrizi a vrut 
și nu pe aceia care se potrivesc Ia 
condițiile locale de climă și sol și 
care pot ajunge la coacerea deplină 
pînă la începerea recoltării. în acest 
an. producțiile planificate sînt core
late mai bine cu potențialul zonei de 
favorabilitate si hibrizii recomandați 
a se cultiva.

— Ce criterii noi t-au avut în ve
dere la zonarea ioturilor ei hibri
zilor ?

— Aș menționa ca un element ca
litativ nou In zonarea soiurilor și hi
brizilor realizarea unei concordante 
între cerințele biologice privind dez
voltarea lor si caracteristicile termice 
ale zonelor de cultură. în acest 
scop, pc baza mediei termice multi- 
anuale (calculată pe o perioadă de 
circa 50 de aDi) au fost delimitate, de 
exemplu, pentru porumb, 6 zone di
ferite ca potențial termic, cuprins

Agricultura
(Urmare din pag. I)
este tocmai bun de lucru și se sea
mănă in condiții foarte bune". „Adi
că ?“. „Discurile au intrat, de ieri di
mineață, după care au urmat agrega
tele de erbicidare în flux cu combina- 
toarele. Pînă seara au asigurat front 
de lucru pentru o zi celor 5 semănă
tori. Astăzi au reluat activitatea la 
6 dimineața și pînă deseară vor în
cheia lucrările de pregătire a tere
nului la acest punct de lttcru. De 
mîine se vor muta într-o solă din 
luncă, ou pămint mult mai afinat 
și fertil. Semănătorile lucrează in 
agregat cu instalațiile de administrat, 
îngrășăminte chimice. Specialiștii 
noștri au experimentat șl au ajuns 
la concluzia că cel mai eficient este 

între 800 și peste 1 600°C. Apoi, în
treaga gamă de hibrizi de porumb pe 
care îi avem în cultură. în funcție 
de suma gradelor necesare pentru a 
ajunge la coacere deplină pină la

Zonalitatea resurselor termice pentru cultura porumbului

STRUCTURA HIBRIZILOR DE PORUMB PE ZONE ECOLOGICE

Zona 
de 

cultură

Potenția
lul termic 
al zonei 

(in grade
Celsius)

Ponderea hibrizilor repartizați (în procente)

Tardivi Semi- 
tardivi

Semi- 
timpurii

Timpurii Extra
timpurii

1 peste 1 600 45-55 30-35 20-25 - -

2 1 500-1 600 20-30 30-40 30-40 10 -

3 1 400-1 500 - 15-20 45-60 15-30 -
4 1 200-1 400 - - 40-50 25-35 10-20

5 1 000-1 200 ■ — — 50-60 40-50

6 800-1 000 — — - 100

1 octombrie cel tîrziu. a fost îm
părțită în 5 grupe de maturitate. în 
felul acesta, fiecare hibrid urmează 
să se cultive numai In zona unde po
tențialul termic ii permite să ajungă 
la coacere deplină.

S-au avut în vedere și desele ano
malii termice ; în ultimii ani, acestea 
fiind frecvent negative, de minus 
100—300°C fată de potențialul zonei. 
Este și motivul pentru care în fiecare 
zonă s-au amplasat hibrizi ale căror 
cerințe termice maxime să fie mai 
mici cu circa 150°C fată de media zo
nei. Totodată. în fiecare zonă este 
absolut necesar ca hibrizii cultivați 
să facă parte din 2—3 clase diferite 
de maturitate, pentru a se asigura un 
nivel de producție corespunzător si 
stabil, eșalonarea lucrărilor de recol
tare și eliberarea timpurie a terenu

reintră în drepturi depline
să Incorporezi ingrășămintele com
plexe odată cu semănatul, pe rînd, 
și nu pe toată suprafața. Pămîntul 
este prea sărac și nu dispunem de 
atâtea îngrășăminte pentru a face o 
fertilizare totală".

La cooperativa agricolă din Jilava 
se seamănă după o tehnologie care 
trebuie să asigure cel puțin 5 000 kg 
porumb boabe la hectar. întreaga su
prafață a fost arată și fertilizată cu 
superfosfat incă din toamnă. în pri
măvară devreme, ogoarele au fost 
discuite, iar acum combinatoarele mai 
afinau o dată solul în fața semănăto
rilor. Mașinile erau reglate pentru o 
densitate de cel puțin 48 000 plante 
la hectar. Pentru a spori rodnicia pă- 
mîntului in zona de germinație a boa

rilor pentru semănatul culturilor de 
toamnă. Pe baza acestor criterii, fată 
de 1980, in acest an, ponderea hibrizi
lor târzii și semitîrzii a fost redusă 
cu 10 la sută în întreprinderile de 
stat și 13 la sută în cooperativele a- 
gricole.

în mod similar s-a procedat si la 
celelalte culturi, ținindu-se seama de 
posibilitățile biologice ale fiecăreia. 
La cultura soiei s-au stabilit 5 zone 
termice, în care s-au amplasat soiuri 
aparținînd la 4 grupe de maturitate, 
cu cerințe termice cuprinse între 
1 000—1 600°C. La zonarea sfeclei de 
zahăr însă s-a luat ca element de 
bază un factor specific acestei culturi: 
radiațiile solare din sezonul de vege
tație. în zonele din sudul tării, unde 
energia radiantă este mai mare, s-a 
observat că acumularea substanței 
uscate, inclusiv a zahărului, este mai 
mare, ceea ce dovedește o favorabi
litate mai mare a acestor zone in 
comparație cu unele din nordul 
tării.

— Ce sarcini revin organelor agri
cole județene, unităților de producție?

— Ceea ce a făcut ministerul nu 
constituie decit o primă etapă; Rolul 
esențial in finalizarea pe teren a ac
țiunii de zonare a producției agricole 
vegetale revine direcțiilor generale 
pentru agricultură, consiliilor unice 
agroindustriale și unităților agricole. 
Acestea au datoria de a adapta ori
entările date de minister la nivel 
republican, la condițiile locale, spe
cifice. în cadrul fiecărei zone, in 
funcție de o serie de factori, dintre 
care orografia terenului și însușirile 
fizice ale solului joacă un rol aparte, 
pot exista microzone cu un potential 

termic mai mare sau mai scăzut. în 
această privință, specialiștii din uni
tățile agricole au o deplină libertate 
de acțiune. Cu o singură condiție : 
structura de soiuri și hibrizi stabilită 
pentru fiecare zonă trebuie să fie 
riguros respectată.

— Tovarășe ministru adjunct, după 
cum știm, s-au mai făcut planuri, 
poate nu de această anvergură, și 
s-au mai luat măsuri pentru zonarea 
producției agricole. După cum foarte 
bine se știe, de asemenea, puține din 
acestea s-au aplicat. Ce garanții 
există că actualul program de zonare 
se va aplica întocmai? Punem aceas
tă intrebare gindindu-ne la un ele
ment esențial, de pildă, asigurarea 
seminței necesare. Deci, prin această 
prismă, care este situația pentru 
anul acesta și pentru anul viitor ?

— în acest an, programul de 

belor se mai administra o doză de 
îngrășăminte chimice. Calitatea lu
crărilor era asigurată însă mai ales 
de răspunderea cu care mecanizatorii 
IlieEnp, Gheorghe Girbiceanu, Mar
cel Dobra și ceilalți 14 colegi de-ai lor. 
sub îndrumarea directă a inginerului- 
șef Petru Cernii, acționau pentru pre
gătirea patului germinativ și respec
tarea normelor privind densitatea. 
Semn că la Jilava oamenii au îmbi
nat hărnicia lor cu o înaltă înțelegere 
pentru ceea ce Înseamnă agrotehnică 
înaintată. Au deprins știința de a în
nobila pămîntul, de a face din gospo
dăria lor o adevărată grădină înflori
toare. Așa cum trebuie să devină 
toate cele 38 de unități agricole ce 
formează sectorul agricol Ilfov, 

zonare a producției agricole vegetal* 
nu poate fi aplicat unitar pe întreg 
teritoriul tării. Situația este determi
nată. pe de o parte, de fondul d* 
sămînță- limitat și, pe de altă parte, 
de existenta unei palete restririse de 
soiuri și hibrizi, îndeosebi de porumb. 
Cantitativ, există suficientă sămînță 
de porumb. Dar nu și pentru hibrizii 
din grupele timpurii, care trebuie să 
dețină o pondere prioritară in anu
mite zone de cultură, pentru a se 
evita neajunsurile din treCut. Este 
consecința neglijării producerii de 
sămință pentru acești hibrizi, care au 
fost prea puțin căutați. în acest an 
au fost luate din timp măsuri pentru 
ca în anul viitor să. se asigure între
gul necesar de sămință de porumb si 
floarea-soarelui. corespunzător pon
derii stabilite pentru fiecare hibrid.

Prin aceste măsuri ne-am propus 
să rezolvăm următoarele probleme : 
asigurarea necesarului de sămință 
pentru anul 1982 tintnd seama d« 
noile principii de zonare a hibri
zilor ; producerea unor cantităti ma
xime de sămînță din hibrizii, noi, cei 
mai valoroși ; realizarea unei struc
turi optime intre hibrizi și diferitele 
grupe de hibrizi ; amplasarea mai 
rațională pe teritoriu a sarcinilor de 
producere a semințelor de porumb și 
floarea-soarelui, numai in județele cu 
cele mai bune condiții.

Mult mai mult așteptăm însă de Ia 
cercetarea științifică, a cărei contri
buție in ce privește zonarea produc
ției agricole vegetale poate fi sub
stanțial sporită. îmbogățirea paletei 
de hibrizi de porumb. îndeosebi cu 
hibrizi din grupele extratimpurii si 
timpurii, constituie un obiectiv prio

ritar. Cu atit mai mult se impune 
intensificarea eforturilor în acest 
domeniu cu cit ceea ce s-a început 
în acest an nu reprezintă decit- o 
etapă preliminară in acțiunea de 
zonare și microzonare ecologică a 
culturilor. în etapa imediat urmă
toare trebuie să trecem la adîncifea 
cercetărilor, pentru a determina ne 
cale experimentală indicii bioclima- 
tici cantitativi, limitele critice si 
optime etc., elemente fără de care 
nu se poate face o zonare cu adevă
rat științifică a producției agricole. 
Or, aceasta presupune șă avem o 
gamă largă, variată de soiuri și. 
hibrizi, din care să putem alege/ pe 
cei care corespund condițiilor eco
logice dintr-o zonă sau alta.

Aurel PAPADIUC

TIMIȘOARA: Utilaje de mare 
complexitate tehnică

La întreprinderea ..Electrotimiș" 
din Timișoara a fost asimilat in fa
bricație un nou agregat de înaltă 
complexitate tehnică, destinat între
prinderii de transformatoare și mo
toare Filiași. De la începutul anului 
și pină în prezent. întreprinderea ti
mișoreană a realizat 40 de noi tipuri 
de utilaje, între care instalații de. su
dat multipuncte, pentru fabricația de 
autoturisme și mașini și instalații 
pentru fabricarea conductoarelor elec
trice. Realizate pentru Prima dată în 
țară, aceste produse se remarcă prin 
performanțe țehnico-eeonomice supe
rioare. înlocuind cu succes mașini si 
instalații similare aduse din import 
(Cezar Ioana).
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Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată este societatea unei culturi 
înaintate, superioare, iar formarea 
noii conștiințe presupune, printre al
tele, accesul larg al oamenilor mun
cii la toate valorile umanității, înce- 
pind cu acelea create de poporul nos
tru de-a lungul istoriei sale. Valorile 
clasice ale artei și culturii românești 
alcătuiesc un tezaur pe care avem 
datoria să-1 păstrăm și să-l îmbogă
țim. Nu numai pentru că sînt valori 
care ne legitimează și ne definesc în 
chip specific, constituind astfel oglin
da spirituală a poporului român, dar 
și pentru că întreținerea permanentei 
vieți a valorilor este condiția ca ele 
să poată fertiliza noile epoci de cul
tură. Altfel ar arăta astăzi literatura 
română fără o vie conștiință a ope
rei lui Eminescu, Maiorescu. Gherea, 
Creangă, Slavici, Caragiale. Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Arghezi. Calitatea 
artistică, înălțimea, substanța filozo
fică și anvergura operelor de astăzi 
nu decurg exclusiv din talentul scrii
torilor contemporani ; ei datorează 
mult, direct sau indirect, nivelului 
artistic și specificului problematic 
impus de marile modele ale litera
turii clasice, de 
operele proemi
nente ale trecutu
lui. Cu alte cu
vinte. literatura 
contemporană nu 
s-a născut pe un 
loc1 gol, ci pre- 
luînd, pe infinite 
căi, conștiința ar
tistică, experiența 
și căutările iluș
trilor predecesori. 
Evident, spre a 
face ca spiritele 
clasice să trăiască 
intr-adevăr, să participe în chip real 
la făurirea noilor comandamente este 
nevoie de permanenta lor investigare, 
de cercetarea continuă a epocilor și 
personalităților care au consolidat în 
trecut cultura română. Critica, scria 
M. Ralea. întreține longevitatea ope
relor. le menține într-o actualitate 
perpetuă. Dacă integrarea mari
lor valori clasice In circuitul viu 
al prezentului este o garanție de 
continuitate a creației artistice din 
zilele noastre, actualizarea operelor 
trecutului ne apare la fel de impor
tantă privind-o din unghiul necesi
tății de a lărgi astfel în permanență 
aria de valori fundamentale, speci
fic naționale, care pot contribui la 
educarea artistică și patriotică a ci
titorilor contemporani. Așadar, ra
țiuni multiple, de mare Însemnătate, 
fac necesară permanenta studiere, 
cunoașterea neîncetată a tradiției, a 
operelor din trecut. Noile documente 
de arhivă literară, ca și apariția unor 
noi metode de investigare a operei 
lor, receptarea trecutului prin prisma 
sensibilității și a necesităților de azi 
fac mereu necesară exegeza clasici
lor. Cum știm, în special după 1965, 
clasicii noștri au reintrat masiv în 
circulația publică, tipărindu-se în ti
raje impresionante, pătrunzind în 
manualele școlare, ocupînd primele 
rafturi ale bibliotecilor publice și 
particulare. Marile valori, cărți de 
căpătii ale educației maselor largi 
de cititori, strălucesc șl încălzesc su
fletele acelora pentru care au fost 
create. Această impresionantă reali
tate a culturii socialiste de astăzi nu 
s-a născut pe un drum neted, lipsit 
de obstacole. După cum este știut, 
cu decenii în urmă, o viziune rigidă, 
schematică și exclusivistă și-a pus 
pecetea pe valorificarea moștenirii 
noastre culturale. Valori importante, 
sumar etichetate, s-au văzut împinse 
intr-un con de umbră. Este meritul 
inestimabil al partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că marile va
lori ale trecutului au început a fi 
restituite, după Congresul al IX-lea, 
istoriei vii a culturii românești, ca 
repere neperisabile ale memoriei na
ționale, ale conștiinței noastre 
actuale.

„în aprecierea creației literar-artis- 
lice — arăta secretarul general al 
partidului — trebuie să avem întot
deauna în vedere condițiile social-is-

torice concrete în care a fost făurită, 
caracteristicile etapei respective, ce
rințele dezvoltării societății, intere
sele fundamentale ale celor ce mun- 
ceso. O analiză științifică, obiectivă 
a moștenirii culturale cere disocierea 
clară a ceea ce a fost înaintat, va
loros, a tot ceea ce a exprimat ne
cesitățile progresului social de lucră
rile și ideile inspirate din ideologia 
claselor exploatatoare. De aceea, re- 
levînd ceea ce este prețios în litera
tura trecutului nu trebuie să trecem 
cu vederea lucrările cu tendințe re
trograde, reflectînd concepții naționa
liste, șovine sau, dimpotrivă, cosmo
polite, contrare intereselor progresu
lui patriei noastre, intereselor celor 
ce muncesc".

Orientindu-și lucrările in spiritul 
acestor criterii ideologice, cercetarea 
istorico-literară a obținut în anii din 
urmă remarcabile succese, restituind 
spiritului public scriitori, opere, cu
rente din trecut în lucrări puse la 
dispoziția maselor largi de cititori. 
Evident, opera de valorificare pre
supune existenta instrumentelor a- 
decvate : monografii, bibliografii cit 
mai complete, ediții critice, intr-un

rea unității organice — adesea con
tradictorii — a personalității ei
operelor, ci explicare, disociere, a- 
naliză și sinteză. Orice abstra
gere din complexul unei opere
sau epoci a unor aspecte izola
te at deschide calea judecăților ar
bitrare și interpretărilor unilaterale. 
Creațiile literare sînt, cum știm, 
ecourile spiritului vremii în care 
s-au născut, ale tumulturilor șl elanu
rilor epocii respective, ale speranțelor, 
dezamăgirilor și chiar rătăcirilor ei, 
iar în cazul unor autori cu spirit vi
zionar, ale anticipărilor, schimbărilor 
ce vor veni. Neținînd seama de toate 
acestea, într-o cercetare literară s-ar 
ajunge la deformarea operei, la pre
zentarea unilaterală a personalității 
scriitorului și a dimensiunilor reale 
ale epocii. Lărgirea permanentă a 
accesului noilor generații de cititori 
la valorile trecutului determină, în 
chip firesc, un interes crescînd față 
de opere și autori altădată mai puțin 
cunoscuți sau cunoscuți doar parțial, 
printr-un aspect sau altul al contri
buției lor literare. Este cit se poate 
de firesc ca noii cercetători care se 
apleacă asupra moștenirii noastre li

Moștenirea literară 
și valorificarea ei critică

cuvint, tot ceea ce alcătuiește la
boratorul menit să ajute activitatea 
analitică. Se pot da nenumărate e- 
xemple, ele sînt, dealtfel, bine cu
noscute, de studii și monografii, sin
teze critice ori bibliografii, precum șl 
de editări și reeditări care au îmbogă
țit patrimoniul artistic al culturii con
temporane, oferind noilor generații 
de scriitori și cititori reperele pro
priei lor deveniri spirituale. Demne 
de respectul tuturor sînt edițiile Emi
nescu (Perpessicius), Tudor Arghezi, 
Delavrancea (Emilia Șt. Milicescu), 
Ibrăileanu (Al. Piru și Rodica Rota
ru), Rebreanu (Niculae Gheran), Ko- 
gălniceanu (Dan Simionescu), Gherea 
(coordonatori : Ion Popescu-Puțuri, 
Ștefan Voi tec) ș.a., ediții cărora li 
s-ar putea adăuga, firește, cele afla
te în diverse faze de pregătire. Ca 
urmare, de pe harta literaturii ro
mâne dispar, rînd pe rînd, petele 
albe, golurile. Valorile își ocupă lo
cul meritat, configurîndu-se astfel 
un relief literar de o mare bogăție 
și varietate. In acest fel, în cadrul 
unui amplu și neîncetat proces de 
valorificare, au început a fi redați 
culturii vii, la dimensiunile lor reale, 
un Lucian Blaga, Nicolae Iorga sau 
Octavian Goga, precum și mulți al
ții — proces de reconsiderare știin
țifică aflat în plină desfășurare.

Cercetarea științifică, obiectivă a 
vieții literare din trecut nu poate 
ocoli faptul că în cultura noastră au 
existat personalități cu o operă li
terară valoroasă, cu largă deschidere 
umanistă, dar a căror activitate so- 
cial-politică a fost — din diverse 
motive — grevată de opțiuni și orien
tări infirmate de cursul istoriei si care 
uneori, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, și-au pus amprenta și 
asupra unor creații ale acestora. Este 
firesc ca în asemenea siftîăfii să fie 
puse în- lumina adevărului toate lătu
rile componente ale biografiei scrii
toricești.

Valorificarea moștenirii literare are 
în vedere nu izolarea unei laturi sau 
alteia a marilor noastre opere, ci lu
minarea lor deplină, multilaterală 
prin intermediul criteriilor mai sus 
formulate. Lecția marilor noștri cri
tici arată că dacă valorificarea exclu
de de la sine, ca improprii spiritului 
critic, idolatrizarea si stilul encomias
tic, pe de altă parte, ea nu înseamnă 
nici fragmentare sau eludare, rupe

terare să vină cu contribuții origi
nale, cu reinterpretări moderne, cu
prinzătoare. Nu o dată, rezultatele 
acestor studii și cercetări stnt, potri
vit opiniei critice autorizate, remar
cabile. Cu atît mal apreciabile cu cit 
raza unor cercetări luminează opere 
contradictorii, scriitori asupra cărora 
istoria literară a emis judecăți cri
tice divergente, antagonice. în ulti
mii ani au fost consacrate monogra
fii multor scriitori din trecut, resta- 
bilindu-se in destule cazuri locul lor 
real în ierarhia valorilor. In monogra
fii și studii dedicate unor mari poeți 
ca Octavian Goga sau Aron Cotruș, 
ca și în multe altele, in scopul res
tabilirii întregii complexități a vieții 
și operei lor. nu s-au trecut sub 
tăcere adeziunile politice sau erorile 
acestor autori, tocmai pentru că dis
cutarea lucidă si explicarea lor isto
rică sînt de natură să sporească pre
țuirea creației artistice aflate, cum 
adesea se întîmplă, la antipodul unor 
vederi ideologice condamnate de is
torie. Cu îndreptățire s-a apreciat în 
interpretarea creației și activității u- 
nor asemenea creatori că în toate 
literaturile există scriitori care, lup- 
tînd in numele unor idealuri re
voluționare, în vremuri grele, de 
restriște, intră în criză. în debu- 
soladă, în focul revoluției fără 
a o mai înțelege, pot ajunge la a-și 
trăda — vrînd-nevrînd — visurile 
de tinerețe, atitudinile militante, 
progresiste si patriotice. Istoria 
a lăsat moștenire, consemnează și 
asemenea dureroase căderi, rătăciri 
asupra cărora trebuie spus adevărul 
oricît de trist ar putea fi el.

Valorificarea presupune inevitabila 
confruntare cu atari contradicții, cu 
opera și epoca respectivă, precum și 
cu istoria ideilor critice pe care acea 
operă le-a provocat Atunci cînd se 
Ignoră asemenea realități ale operei 
și vieții autorului rezultatele investi
gației critice sînt lacunare si duc la 
deformarea imaginii de ansamblu. 
Nu de mult o încercare de reconsi
derare a valorosului poet, eseist și 
dramaturg Dan Botta. de către tînă- 
rul Dan Ceachir, publicată în re
vista „Săptămîna", deși conține 
multe observații pătrunzătoare, for
mulate cu talent critic, s-a dovedit 
deficitară tocmai pentru că nu ținea 
cont în suficientă măsură de con
textul social-politic și de avatarurile

autorului. Se recurgea, prin eludarea 
unor laturi negative din activitatea 
acestuia, la o Imagine trunchiată si. 
astfel, fatalmente simplificată. Co- 
mentlndu-1 pe Dan Botta, autorul 
face unele afirmații discutabile, refe
ritoare nu numai la opera respectivă, 
dar șl. mai ales, legate de înfruntă
rile de idei din planul filozofiei cul
turii și al definirii specificului na
țional. Noțiuni ori „sigilii" întîlnite 
frecvent nu numai in publicistica 
lui Dan Botta, ca „viziunea dioni
siacă a lumii", „elogiul eroic al trăi
rii tragice", „spiritul de jertfă thra- 
cică", „moarte-nemurire" etc., sînt 
considerate drept caracteristici defi
nitorii ale specificului. Se știe însă 
că asemenea noțiuni au fost larg ve
hiculate și exacerbate de o viziune 
profund antiștiințifică, reacționară și 
utilizate din plin de ideologii drep
tei. ai mișcării legionare. Cînd în 
sprijinul unor atari „sigilii" se aduce 
și mărturia lui Toma Vlădescu — cu
noscut ca unul din susținătorii si pro
povăduitorii unei asemenea ideologii 
— sau a filozofului Vasile Băncilă. 
considerat intr-un pertinent studiu 
despre gîndirism al lui D. Micu drept 

un „etnicist re
trograd", pentru 
care „ortodoxis
mul trebuie să 
formeze baza teo
retică a noului 
nationalism", în
cercarea de re
considerare lasă 
loc confuziei, tre
zește nedumeriri. 
Căci nu cu spri
jinul unei astfel 
de ideologii re
trograde poate fi 
valorificat Dan 

Botta. poet remarcabil, eseist și 
gînditor original. nescutit în 
unele eseuri de un „neguros misti
cism" (D. Micu). Noțiunile, „sigiliile", 
termeni mitic-metafizici utilizați de 
poetul „Eulaliilor" în eseurile sale, 
s-ar fi cuvenit să găsească în co-, 
mențariile amintite o explicație știin
țifică, în lumina adevărului istoric, 
să fie traduși în termenii echivalenți 
ai logicii și metodologiei contempo
rane, iar nu adînciți intr-un „mister" 
insondabil de natură să deruteze pe 
neavizați, să producă legitime nedu
meriri. Demers interpretativ cu atît 
mai necesar cu cit o seamă de sin
tagme ale poetului, de idei din pu
blicistica sa. și nu numai a sa. au 
fost încorporate, cum se știe, în ter
minologia dreptei, devenind astfel 
„bunuri spirituale" ale propovăduito
rilor ideologiei fasciste.

Valorificarea critică a moștenirii 
literare exprimă in esență o as
pirație umană de ordin superior : 
voința de a înțelege, intenția de a 
explica și astfel de a lărgi baza cu
noașterii omenești, de a face din 
opera literară a trecutului o prezentă 
vie în sufletul și mintea contempo
ranilor. Cele mai multe lucrări de 
astăzi arată că, potrivit unei largi re
cunoașteri. criticii și istoricii literari 
cercetează în spiritul adevărului Is
toric, al esteticii și filozofiei mate- 
rialist-istorice, explică fără părtinire, 
mînuind cu suplețe criterii orga
nic asumate și raportează obiec
tiv rezultatele cercetării. Dlscernă- 
mîntul și rigoarea științifică, res
pectul fată de adevărul operei si al 
epocii sînt trăsături ce definesc și 
trebuie să definească permanent Înal
ta conștiință militantă a criticii ac
tuale. Aflată intr-un moment al unei 
puternice afirmări calitative, prin a- 
ducerea în prim* pianul atenției pu
blice a unor autori si opere de maro 
complexitate, valorificarea moștenirii 
literare va înregistra, neîndoios, noi 
și remarcabile împliniri prin preocu
parea statornică față de evaluarea 
riguros științifică, obiectivă, prin pre
zentarea operelor în lumina realită
ților istorice, nutrită de aspirația le
gitimă de a reliefa expresiv tot ce 
este valoros in literatura română. în 
patrimoniul nostru spiritual, spre 
folosul generațiilor de azi si de 
mîine.

C. STANESCU

sculptorului Boris Caragea 
Foto: S. Cristian

Imagini din expoziția retrospectivă a
(sala „Dalles")

Expoziția retrospectivă Boris Caragea
Sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, vineri 
la amiază s-a deschis la sala 
„Dalles" din Capitală o expoziție 
retrospectivă a sculptorului Boris 
Caragea, artist al poporului, mem
bru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. Ex
poziția reunește peste 50 de sculp
turi în bronz, marmură, inox — 
lucrări aflate, In marea lor majo
ritate, în patrimoniul muzeelor de 
artă din diverse orașe ale țării.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Vasile Drăguț, rectorul Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“, acad. lorgu Iordan și criticul 
de artă Viorel Oprea, care au sub

liniat prodigioasa activitate crea
toare desfășurată de-a lungul unei 
jumătăți de secol de către artist. 
Vorbitorii au reliefat locul de frun
te pe care-1 ocupă opera artistului 
în peisajul cultural al țării, meri
tele sale pe tărimul creației artis
tice, pedagogice și activității ob
ștești.

Au participat Ion Jalea, pre
ședinte de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici. Ion Irimescu. pre
ședintele U.A.P., reprezentanți al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, artiști plastid, alți oa
meni de artă și cultură, numeroși 
bucureșteni iubitori ai artelor 
plastice. (Agerpres)

ARMONII CROMATICE
Schimbul de expozi

ții între Capitală și 
orașele tării este un 
fenomen curent, menit 
să contribuie la o mai 
largă circulație a va
lorilor, la confruntarea 
și mai buna cunoaș
tere a rezultatelor 
creației contemporane.

Expoziția de la 
București (Galeriile 
de artă ale municipiu
lui) a graficianului 
clujean Alexandru 
Cristea se înscrie 
printre aceste mani
festări de calitate, deo
sebit de utile atît pe 
planul cunoașterii, cit 
și pe acela al menți
nerii - unui climat de 
reală efervescență cul
turală. Cu atît mai 
mult cu cit este vor
ba de un artist cu o 
bogată activitate, de 
un creator care s-a 
remarcat în numeroa
se expoziții colective 
și personale, care a 
exersat, cu egal succes, 
variate tehnici ale 
graficii. „Am încercat, 
mărturisea acum clți-

va ani Al. Cristea. 
mai toate modalitățile 
artei grafice. Descope
rirea culorii, ca va
loare expresivă, ca 
transparentă, nu ca 
pastă picturală, mi-a

oferit șansa exprimă
rii mai nuanțate, a ■■se
lecției din selecție,. 
Tot ceea ce exprimam 
prin alb și negru mă 
interesa și mă satis
făcea. Dar tocmai nă
zuința de a pune pro
bleme mai multe in 
fata obiectelor, de a 
afla răspunsuri mai 
multe m-a Îndemnat 
să trec dincolo de alb 
și negru".

De un delicat și e- 
chilibrat ritm croma
tic. lucrările Iui Al.

Cristea asociază valori 
ale sensibilității, ale 
atitudinii poetice in 
fața lumii cu semnifi
cații ridicate pînă la 
prag de generalizare. 
Obiectele cele mai o- 
bișnuite ale mediului 
cotidian devin, în ima
ginile create de Ale
xandru Cristea. sim
boluri cu ajutorul că
rora artistul creează 
imaginl-metaforă. De 
o anumită gravitate, 
implicînd meditația 
filozofică, mesajul lor 
este pus in evidentă 
cu aparentă simplita
te. Este însă o simpli
tate complex evoca
toare, în cadrul căreia 
siguranța și precizia 
exprimării ideii (iz- 
vorîtă poate din înde
lungata experiență pe 
care graficianul o are 
în domeniul ilustrației 
de carte) sînt puse în 
valoare de rafinamen
tul scriiturii și al ar
moniilor cromatice.

Marina PREUTU

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film artistic
11.40 Limba română. Cum vorbim, cum 

scriem corect
12,00 Concert Modest Mussorgskl
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Primăvara 

în Cîmpia română
19,55 Teleenciclopedia
20.40 Film serial: Dallas. Episodul 4
21.30 Un zîmbet printre melodii
22,10 Telejurnal

• Sport
22,25 Nocturnă TV

Programul 2
19,00 Telejurnal
19.30 Maeștrii școlii muzicale românești 

— Theodor Rogalski
20,20 Constructorii de pe Olt — reportaj
20.50 Festival de jaz — Sibiu 1981 (II)
21.30 Un zîmbet printre melodii
22,10 Telejurnal

• Sport
22,25 Nocturnă TV

Sesiune de comunicări 
științifice» J

„Cercetări hidrobiologice în spri
jinul efortului economic al țării" — 
sub acest generic a avut loc vineri 
în Capitală o sesiune de comunicări. 
Cuvintul introductiv a fost rostit de 
acad. Cristofor Simionescu, vice
președinte al Academiei.

Au fost abordate o serie de pro
bleme privitoare la flora și fauna 
acvatică a țării, precum’și la dimen
siunile economice ale acestora : cul
tura peștilor în lacurile de baraj de 
pe Dunăre, aspecte ale poluării 
radioactive în ape și diminuarea 
efectelor sale, compoziția faunei 
rîului Olt și purificarea acestuia, 
combaterea vegetației acvatice la
custre, implicații ale dezvoltării or
ganismelor acvatice din lacuri asu
pra obținerii apei potabile, reducerea 
consumului de energie pentru epu
rarea unor ape poluate industrial, 
prin utilizarea unor procedee științi
fice de concepție românească etc.

(Agerpres)

Ce învață în facultate tinerii agronomi 
și ce le cere producția?

Stimulat de realizările obținute, 
județul Buzău și-a propus pentru 
anul în curs obiective și mai mari 
în creșterea producției agricole. Pla
nul — mobilizator, realist — se spri
jină, intre altele, pe un sistem ri
guros de organizare a muncii cu 
valorificarea integrală a aportului 
specialiștilor. Al tuturor specialiștilor 
agricoli, care numai in acest județ 
înregistrează in medie un spor anual 
de aproape 40 de oameni — echiva
lentul noilor absolvenți de institute 
agronomice. „Fiecărui specialist, 
vechi sau nou, i se repartizează o 
temă prioritară de cercetare, cu fina
lizarea ei in chiar procesul activității 
lui cotidiene, desfășurată nemijlocit 
la locurile-cheie ale producției ve
getale și animale, a cărei răspundere 
îi revine astfel integral și definitiv" 
— ne-a spus tovarășul Dan Aurei, 
secretar al comitetului județean de 
partid. La Buzău deci, integrarea 
socială rapidă a tinerilor ingineri 
agronomi, horticultori, zootehniști și 
medici veterinari este un imperativ 
introdus in însăși ecuația moderni
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DIVERS
Livada cu... tineri

Nu putem să nu consemnăm 
aici o lăudabilă inițiativă a ti
nerilor din județul Bacău. Des
pre ce este vorba 7 Despre în
ființarea unei livezi a tineretu
lui. Cum? Prin muncă voluntar- 
patriotică a tinerilor. Cît de 
mare 7 Pe puțin douăzeci de 
hectare. Unde 7 Pe un teren 
considerat pînă acum arid, im
propriu. Mai exact, pe o pantă 
de la Tlrgu Trotuș. Panta a fost 
luată cu asalt de elevi și tineri 
muncitori, care au pregătit te
meinic terenul și au trecut în 
aceste zile la plantarea sa cu 
meri, peri, pruni, cireși. O liva
dă in toată regula.

Tinerii o plantează.
Tinerii o vor îngriji.
Tinerii se vor bucura de 

dele ei.

Pescăreasca

roa-

Nu stă la îndemîna oricui să 
se laude că a izbutit să agațe 
de virful undiței un înotător 
care cintărește 11 kilograme si 
măsoară peste un metru lungi
me. Cu atît mai mult cu cit in- 
timplarea nu s-a petrecut pe 
Dunăre sau in mirifica ei Del
tă, ci in apa Mureșului. Și cu 
atit mai mult cu cit nu e vorba 
de un peste oarecare, ci de o 
știucă dolofană. Cel care i-a ve
nit de hac se numește Torbk 
Istvan din Gheorgheni. Văzin- 
du-și isprava, cică ar fi excla
mat :

— Fiind profesor de educație 
fizică, ăsta n-a fost decît un an
trenament. Primul pe traseul 
care duce spre... rechin.

nuc!
săIți trebuie o viață întreagă 

ajungi să vezi coroana mare a 
unui nuc. Nu intimplător, legile 
țării ocrotesc cu mare grijă 
acest pom. Atunci, cum de nu 
li se usucă mina celor care în
drăznesc, nesocotind legea, să 
ridice toporul asupra nucului 
roditor 7

In comuna Frătești-Giurglu 
era un nuc bătrin, dar incă fal
nic și roditor. El a fost însă do- 
borît la pămînt, fără milă, de 
unul din locuitori, Ion Ciriială. 
tn mintea lui mai prețioase 
erau un pat și un dulap. Acum 
i se „prețuiește" și lui Ciriială 
fapta. Fără... ciriială I

Făcăleț a pus-o
de... mămăligă
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BRAȘOV • Sala „Arta" din 
Brașov găzduiește, sub egida 
Festivalului național „Cîntarea 
României", cea de-a 5-a bienală 
de artă fotografică. Majoritatea 
fotografiilor aduc in prim plan 
omul, constructorul societății 
noastre de astăzi, surprins in 
diferitele lui ipostaze : in cîmpul 
muncii sau în clipele de destin
dere. De o bună apreciere s-au 
bucurat lucrările semnate de 
Liviu Butnariu, Mircea Faria, 
Hedy Ldfler, Cornel Mate. Ma
riana Mendrea. Ion Sava. Arpad 
Udvari etc. (Nicolae Mocanul.

IAȘI • In organizarea revis
tei „Convorbiri literare" și a 
Muzeului de literatură al Mol
dovei a luat ființă cenaclul de 
proză „Mihail Sadoveanu". A- 
cesta va activa în cadrul expo
ziției permanente „Mihail Sado
veanu" din casa de pe Copou, 
sub îndrumarea criticului literar 
Alexandru Dobrescu. (Manole 
Corcaci).

MUREȘ • In organizarea fi
lialei din Tg. Mureș a Societății 
de științe filologice, in sala fes
tivă a Liceului pedagogic din 
localitate a avut loc o manifes- „ 
tare omagială prilejuită de im- ' 
plinirea a 100 de ani de la naște
rea lui Octavian Goga. Au pre
zentat comunicări cercetători 
științifici și cadre didactice uni
versitare și din învătămîntul 
liceal. Manifestarea a fost ur
mată de un recital de versuri din

creația poetului sărbătorit. • Co
lectivul Teatrului muncitoresc 
de pe lingă Combinatul chimic 
din Tîrnăveni a prezentat, pe 
scena casei orășenești de cul
tură din localitate, spectacolul 
cu piesa „Adolescenții", comedie 
în trei acte de Ion Cazan Cătina. 
Regia spectacolului este semnată 
de Constantin Săsăreanu. actor

CULTURAL ’
la Teatrul Național din Tg. 
Mureș. (Gh. Giurgiu).

VASLUI O în cadrul manifes
tărilor desfășurate sub genericul 
„Luna cărții în întreprinderi și 
instituții" s-a desfășurat dezba
terea pe tema „Rolul cărții teh- 
nico-științifice în formarea și 
dezvoltarea concepției materia- 
list-dialectice despre lume și 
viață", la care au fost invitați 
oameni de cultură din Iași. 
(Crăciun Lăluci).

ARAD • In cadrul ciclului de 
manifestări „Săptămîna educa
ției politice și culturii socialiste 
pentru lucrătorii, din comerțul 
arădean", la Casa prieteniei din 
Arad s-a desfășurat simpozionul 
„Noi descoperiri în domeniul 
biologiei și astronomiei — con
firmare a materialității și unită
ții lumii". (Mircea Dorgoșan).

GALAȚI • Ultima premieră a 
Teatrului dramatic din locali
tate este spectacolul cu piesa 
„Fetița mea" de Tadeusz Ro
zewicz, în regia Magdalene! 
Klein, prezentat in cadrul „Zi
lelor dramaturgiei poloneze". 
(Dan Plăeșu).

BUZĂU • In cadrul „Lunii 
cărții în întreprinderi și institu
ții", consiliul județean al sindi
catelor și centrul județean de li
brării au organizat la întreprin
derea de sîrmă și produse din 
sîrmă din Buzău o dezbatere pe 
tema „Colecțiile Editurii politice 
— sprijin prețios în informarea 
și documentarea cititorilor". La 
expoziția de carte social-politică 
deschisă în unitate, participant!! 
au fost informați asupra noută
ților editoriale din această lună. 
(Dumitru Dănăilă).

TIMIȘ • La clubul C.F.R. din 
Timișoara a avut loc un specta
col literar-muzical-coregrafic de
dicat fruntașilor în întrecerea so
cialistă de la întreprinderile de 
aparate electrice de măsurat, „E- 
lectromotor", „Tehnometal", „E- 
lectrotimiș" și din alte unități 
industriale din localitate. Și-au 
dat concursul formațiile artistice 
sindicale ocupante ale locului I 
la faza județeană a Festivalului 
național „Cîntarea României" și 
ansamblul artistic „Banatul" al 
consiliului județean al sindicate
lor. (Cezar Ioana).

zării agriculturii, tocmai pentru că el 
are o deplină acoperire : proaspeții 
absolvenți cunosc cele mai avansate 
cuceriri științifice de specialitate, au 
aptitudinea perfecționării continue ; 
sînt, așadar, cei dintîi chemați să în
făptuiască noua revoluție agrară în 
România. Ce este deci mai firesc 
decît ca, din primele zile de pro
ducție, să se afle in miezul fierbinte 
al realității,- acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei ?

Nu ne propunem, acum, să ilustrăm 
prevederile logice, dar și ilogice — 
cel puțin în privința agriculturii — 
ale stagiaturii sub semnul căreia 
tinerii specialiști debutează în profe
siune. Amintim numai că unul dintre 
obiectivele integrării învățămîntului 
aici se identifică, in diminuarea pînă 
la dispariție a așa-numitei „perioade 
de acomodare" a absolventului — în 
fapt amînare a răspunderilor sale 
directe, concrete, hotărîtoare inclusiv 
pentru evoluția lui. Altceva ne re
ține acum atenția : faptul că, deși la 
Buzău, noilor absolvenți li s-a oferit 
de la început posibilitatea oa, în 
cooperativele agricole unde au fost 
repartizați, să ia în primire condu
cerea unei ferme de producție, pro
centul celor care și-au asumat 
această răspundere este surprinzător 
de mic. Căror cauze se datoresc a- 
ceste rețineri ?

Discutăm cu autori ai unor ase
menea opțiuni, absolvenți de frunte 
ai Institutului agronomic din Bucu
rești. Specialitățile lor sînt diferite, 
condițiile de lucru au caracter spe
cific. observațiile comportă, poate, u- 
neori și o tentă subiectivă, dar — fapt 
semnificativ — în pofida acestor deo
sebiri. toți se regăsesc in definirea 
aceluiași șoc puternic, derutant, in- 
hibant, resimțit in mod nefiresc la 
primul contact cu producția.

— De ce ?
— Pentru că din primele săptă- 

mîni dobîndești sentimentul apăsător 
că-ți lipsește ceva — ne măriurisește 
ing. Costică BAȘTUREA. Deși ai o 
mulțime de proiecte, simți că nu știi 
cum să începi. întregul volum de 
cunoștințe asimilat nu se încheagă 
în acele acțiuni mari, hotărîte, gîn- 
dite în facultate. Asta cred că expli
că expectativa.

— Lipsă de curaj ?
— N-aș zice. Nu curajul ‘mi-a lip

sit cînd am luat în primire ferma 
nr. 1 de producție vegetală de Ia 
C.A.P. Padina, unde fusesem repar
tizat. Dar curajul singur nu ajunge, 
mai ales cind începi să-ți dai seama 
că ceea ce ai învățat la facultate, 
deși util, nu este suficient.

— Cum adică ?
— Fiecare curs, seminar, laborator, 

uneori chiar și fiecare program de 
practică ajunge și pornește de la 
starea ideală a lucrurilor. Fireș
te. e un procedeu necesar, alt
fel nu poate fi. perfecționare, dar și

incomplet, întrucit în realitate un 
asemenea proces este plin de greu
tăți, de riscuri, de neprevăzuturi, că
rora un absolvent nu e pregătit să le 
facă fată. El știe cum să acționeze 
cînd totul merge perfect, dar rămine 
descumpănit dacă nu primește la 
timp... îngrășămintele.

— Cum explicați această realitate ?
— Nu vreau să supăr pe nimeni, 

dar cred că factorii de risc, de in
certitudine și alte probleme analiza
te în cursuri, deși menite să ilustre
ze complexitatea activității agricole 
și, ca atare. datoria de creație a 
specialistului, sînt — cum să vă 
spun ? — mai mult elemente de... 
culoare, care pregătesc concluzii di
nainte formulate. De aceea, ele capti
vează, dar nu toate durează. Nu supra
viețuiesc din ciocnirea cu realitatea. 
N-au contingență cu aceasta nici cli
șeele. tiparele, schemele. Și totuși o 
seamă de discipline universitare 
încă se mai bazează cu precădere pe 
cifre, definiții, formule unice, solici- 
tînd studenților îndeosebi memoria. 
Le-am învățat de nota 10. dar azi, 
mărturisesc, le știu cu destulă apro
ximație.

Iată si o altă opinie :
— Dacă eu, ca șef al fermei de 

vitele pentru reproducție de la 
C.A.P. Cochirleanca, aș rămîne la 
cunoștințele dobîndite din cursul de 
reproducție, nu mi-aș îndeplini pla
nul — ne-a declarat inginerul zo
otehnist Dumitrache CALCAN. Am 
însă norocul să fi lucrat înainte ca 
tehnician veterinar. Mă intreb ce 
altceva decît să privească pot face la 
Început colegii mei care au învățat să 
stabilească diagnosticul gestației mai 
ales in... laborator ? Nu, practica in
tegrală pe teren nu poate fi prin ni
mic suplinită, oricite rețete s-ar ela
bora în catedra de alimentație și , la 
disciplina de creștere a bovinelor.

— Dar activitățile practice au acum 
o pondere însemnată...

— Așa este, numai că desfășura
rea lor nu întotdeauna asigură răs
punderea individuală a studenților și 
viziunea cuprinzătoare, organică a 
fenomenelor. Practica la culturile 
furajere, de pildă, trebuie să se des
fășoare inclusiv în zonele de pășune 
și nu cu precădere în ferma insti
tutului ; furajele nu se obțin numai 
la șes.

In același spirit tși spune cuvintul 
Si un alt tinăr specialist :

— C.A.P. Luciu, unde eu am luat 
în primire ferma horticolă. își spo
rește an de an... datoriile ; cum să-i 
optimizez producția — se întreabă 
inginerul Florentin DUMITRU. 
Cursul de organizare, planificare și 
conducere a întreprinderilor agricole 
socialiste a fost axat pe specificul 
I.A.S.-urilor. Pînă și formularele, 
inclusiv de la cursul de contabilita
te, n-au legătură cu C.A.P.-urile.

— Și cum procedați 7

— A trebuit să abandonez rețe
tele de optimizare. Practic, am re
curs. cel puțin pentru moment, la... 
practicile tradiționale, aplicate după 
un sistem personal.

Este de 1a sine înțeles că aseme
nea aspecte deficitare nu epuizează 
profilul tinerilor agronomi — valoros 
prin chiar capacitatea noilor absol
venți de a se supune unui mereu mai 
exigent examen critic — și nici efor
turile remarcabile desfășurate în in- 
vățămîntul superior. Dacă ne con
centrăm totuși numai asupra acestor 
aspecte este din dorința ca efectele 
lor să fie preîntîmpinate pe viitor și, 
totodată, spre a ilustra o dată mai 
mult cum competența tinerilor spe
cialiști nu îngăduie disocieri statisti
ce ; nu pot fi explicate lacunele din 
pregătirea actuală a unui tinăr in
giner prin faptul că ele ar fi pro
centual mai mici față de acum 7—8 
ani sau că și-ar afla „compensația" 
în calități predominante. O aseme
nea judecată ar prejudicia nu numai 
unitatea organică, ci și motivația so
cială, acut actuală, a școlii superioa
re agronomice.

Cu atît mai mult cu cît toate aces
te mărturisiri, observații și sugestii 
ale tinerilor noștri interlocutori se 
regăsesc și se completează cu 
concluziile factorilor de condu
cere din agricultura județului 
Buzău. „Cred că pregătirea noi
lor absolvenți este deficitară în
deosebi sub raportul organizării pro
ceselor de producție — ne-a spus ing. 
Gheorghe DRAGOI, director adjunct 
la Direcția agricolă județeană. De 
aici, teama inițială de a lua în pri
mire o fermă. Unii tineri sînt prizo
nierii ideii că specialistul nu trebuie 
să fie și un bun organizator, alții 
întîmpină greutăți din cauza pregă
tirii lor unilaterale. Oricum, rareori 
stăpinesc un fenomen în toată com
plexitatea Iui. în horticultura, de 
pildă, avem acum nevoie acută să 
elaborăm și să aplicăm sisteme uni
tare. globale de combatere a bolilor 
și dăunătorilor, nu separat, pe fie
care boală sau dăunător in parte. 
Spiritul de sinteză, viziunea Inter- 
disciplinară și îndeosebi capacitatea 
de a converti cunoștințele in initia
tive științific fundamentate sint ca
lități incă rare. Cultivarea lor inten
sivă se impune".

O concluzie care prefigurează un 
întreg program de activitate univer
sitară. O concluzie care-și așteaptă 
soluțiile cele mai bune și cît mai 
operativ. în spiritul orientărilor for
mulate și la recentul Congres al ță
rănimii unde, dintre mulțimea ideilor, 
s-a desprins și aceea, de necontestat, 
potrivit căreia calitatea specialistului 
se verifică prin rezultatele pe care le 
obține în producție.

Mihai IORDANESCU 
Dumitru DANAILA
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Asa II cheamă : Ion Făcăleț. 
Domiciliul: comuna Mănești, 
județul Dîmbovița. Virsta: 34 de 
ani. Locul de muncă : nicăieri. 
Atunci, din ce trăiește 7 Cer
șește !

Așezat „turcește" la un colț 
de stradă din Tîrgoviște, Făcă- 
leț și-a tras căciula pe ochi, 
și-a ridicat gulerul la haină și, 
cu fața ascunsă, dar cu mina în
tinsă, a început să implore 
milă :

— Ajutați-mă, oameni buni I
S-a oprit să-l „ajute" și tină- 

rul mecanic de locomotivă Ni
colae loniță, care l-a făcut pe 
Făcăleț să-și arate fața la lume. 
După care l-a luat de guler și 
l-a dat pe mina autorităților.

— La muncă, 
îndemnat el la

Și nu numai

frățioare ! — 
despărțire.

el.

Mai rău
ca un hirciog

l-a

156 kg zahăr.
150 kg orez.
400 kg făină albă.
470 kg mălai.
700 kg porumb boabe.
Este „inventarul" mărfurilor 

cu care și-a burdușit cămara 
casei Iosif B. din Doma Can- 
drenilor, județul Suceava. Pen
tru ciți membri de familie cre
deți că și-a făcut el o asemenea 
aprovizionare 7 Pentru 2 (doi) 
oameni.

Nici hîrciogul — cît ti el de 
avar — nu s-ar fi aprovizio
nat cu asemenea cantități...

Luna, cimitirul 
și... zebra

Ochind un vagon sigilat pe o 
linie mai izolată din gara Fe- 
restrău a municipiului Satu Ma
re, Șandor Varga din cartierul 
Micro 14, bloc C-10 și Iosif Far- 
caș din cartierul „Carpați IV 
din localitate 
dea coate :

— Ce zici 7 
mul. Asta da,

Cei doi s-au furișat în vago
nul cu pricina, unde au dat 
peste citeva lăzi. Au înșfăcat 
una din ele și au cărat-o pînă 
in cimitirul din apropiere, unde 
s-au și grăbit să o desfaci. 
Dar, in loc de niscai comoară, 
au ieșit la iveală, sub clarul de 
lună, niște haine în dungi. Ca 
zebra. Haine prea bine cunos
cute celor doi, intrucît nu o dată 
le-au 
privi 
purta

au început să-și

— a întrebat pri- 
lovitură.

purtat pentru astfel de is- 
și pe care, firește, le vor 
acum din nou.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să vă transmit mulțumirile mele cele mal profunde 
pentru gestul cordial de a-mi adresa un salut cu ocazia preluării funcției 
de președinte și să reafirm vocația argentiniană de fraternitate și colaborare 
cu poporul dumneavoastră.

General locotenent (r) ROBERTO EDUARDO VIOLA
Președintele Națiunii Argentiniene

A apărut, în limbile maghiară șl germană, volumul: 
DIN GINDIREA ECONOMICA A PREȘEDINTELUI 

ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU, 
„Revoluția tehnico-științifică șl progresul tehnic"

EDITURA POLITICA

aniversării partidului
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

De pe Întreg cuprinsul țării ne 
sosesc vești despre numeroase și 
variate manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice închinate 
celei de-a 60-a aniversări a parti
dului.

în șirul acestor acțiuni, sala mică 
a Palatului culturii din Tirgu Mu
reș a găzduit un simpozion la care 
cadre didactice universitare și ac
tiviști de partid și de stat au pre
zentat comunicările : ..Gindirea 
creatoare și acțiunea revoluționară 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
dezvoltarea socialistă a României", 
„Dezvoltarea economico-socială a 
județului Mureș în perioada 1981— 
1985, în lumina documentelor Con
gresului al XII-lea“. „Dezvoltarea 
și rolul tehnicii în concepția Parti
dului Comunist Român". La Scor- 
nicești, a avut loc un simpozion pe 
tema ..60 de ani de la crearea Parti
dului . Comunist Român — ani da 
luptă și activitate creatoare pentru 
binele poporului". Cu această oca
zie. profesai! de la Academia „Ște
fan Gheorghiu", cercetători de la 
Muzeul de istorie a P.C.R., a miș
cării comuniste și muncitorești, ac
tiviști de partid au prezentat refe
rate și comunicări, între care, 
„Transformările economico-sociale 
ale județului Olt în ansamblul ma
rilor înfăptuiri ale României socia
liste". „Premise social-politice și e- 
conomice ale formării Partidului 
Comunist Român", „Făurirea P.C.R.
— eveniment de mare însemnătate 
istorică în viața poporului român, 
în drumul său spre comunism".

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tulcea a avut loc un simpozion 
pe tema „Partidul Comunist Român
— conducătorul încercat al poporu
lui român în înfăptuirea mărețelor 
transformări revoluționare".

Sub genericul „60 de ani de luptă 
șl activitate revoluționară". „Parti
dul — ctitorul României contempo
rane", „Comuniștii, promotorii lup
tei pentru eliberare socială șl na
țională", la secția de confecții din 
Broșteni, Casa orășenească de cul
tură din Fălticeni, Școala generală 
nr. 5 din Rădăuți, clubul muncito
resc din Frasin, precum și alte lo
calități ale județului Suceava au

(Urinare din pag. I) 
n amice, succesul strategiilor de dez
voltare economico-socială este indi
solubil legat de măsura în care 
acestea asigură punerea în mișcare 
cit mai rapidă a factorilor calitativi 
ai activității în toate domeniile.

Problematica deosebit de complexă 
a valorificării tuturor laturilor cali
tative este abordată de partidul nos
tru, de secretarul său general în mod 
dialectic, într-o viziune atotcuprin
zătoare și o concepție strategică uni
tară. Potrivit conexiunilor obiective 
dintre toate domeniile vieții sociale, 
sarcina transformării acumulărilor 
cantitative într-o nouă calitate, su
perioară, privește întregul mecanism 
economico-social — economia, con
ducerea și organizarea, știința și cul
tura, activitatea ideologică și politi- 
co-educativă, toate sectoarele socie
tății noastre.

Este marele merit al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi previzio- 
nat din timp noile cerințe ale dezvol
tării economico-sociale, de a fi con
cretizat direcțiile în care trebuie să 
se acționeze pentru accentuarea la
turilor calitative, astfel încît acumu
lările cantitative să nu intre Intr-o 
contradicție gravă cu calitatea acti
vității noastre, ca procesul de trans
formare a cantității într-o nouă ca
litate. superioară, să se realizeze în 
mod conștient, să constituie un pu
ternic factor dinamizator al mersu
lui înainte al, societății noastre.

Potrivit cerințelor obiective ale 
promovării cu consecvență a laturi
lor calitative în întreaga activitate 
economică, o atenție deosebită a a- 
cordat si acordă partidul nostru per
fecționării conducerii, planificării și 
organizării in toate sectoarele — do
meniu de însemnătate excepțională 
pentru punerea cit mai rapidă in va
loare a factorilor intensivi, calitativi

Manifestări 
politico- 
educative 
și cultural- 

artistice 
consacrate

avut loc simpozioane, sesiuni de 
referate și alte manifestări dedicate 
momentului aniversar din viața 
Partidului Comunist Român. în ora
șul Huedin, în fața a sute de oa
meni ai muncii s-a desfășurat sim
pozionul „Șase decenii de istorie 
revoluționară". Simpozionul de la 
Exploatarea minieră Roșia Monta
nă, județul Alba, a avut ca temă : 
„Făurirea Partidului Comunist Ro
mân — cotitură istorică în dezvol
tarea mișcării muncitorești din 
România", iar cel de la căminele 
culturale din comunele Fîrliug șl 
Berliște, județul Caraș-Severln — 
„Rolul partidului în transformarea 
revoluționară a societății româ
nești". „Ani de luptă, ani de biru
ință" este titlul simpozionului ținut 
la cele două licee industriale din 
Pașcani.,

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Rimnicu Vilcea a 
avut loc o sesiune de comunicări 
și referate sub genericul „Concep
ția Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la a- 
plicarea creatoare a socialismului 
științific în condițiile concrete ale 
României".

în aceste zile au loc numeroase 
întîlniri ale scriitorilor cu oamenii 
muncii, seri de creație, matinee li
terare. Reținem întîlnirile scriitori
lor clujeni de la Combinatul de u- 
tilaj greu, de la întreprinderea de 
confecții „Flacăra" din Cluj-Napoca 
unde s-a purtat un fructuos dialog 
despre creația artistică ți literară 
din țara noastră. Scriitorii au citit 
din creațiile lor Închinate partidu
lui și patriei. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Reșița, în cadrul 
ciclului de manifestări „Jubileu 60“ 
s-a desfășurat matineul literar 
„Eroii sînt contemporani cu toți ur
mașii", care a fost însoțit și de o 
microexpoziție „File de istorie". 
Comitetul municipal de cultură so
cialistă Iași. în colaborare cu oomi- 
tetul municipal U.T.C. și biblioteca 
județeană „Gheorghe Asachi", au 
organizat la întreprinderea „Tehno- 
ton" un recital de poezie patriotică 
sub genericul : „Partidul biruinței 
noastre".

ai creșterii economice. în acest sens, 
o semnificație aparte au întărirea ro
lului planului national unic și pro
movarea unui democratism autentic 
în activitatea de conducere, ansam
blul măsurilor adoptate in această 
direcție constituind contribuții ori
ginale de mare valoare la știința 
conducerii societății socialiste.

La orientarea eforturilor în direc
țiile care asigură accentuarea laturi
lor calitative și creșterea mai rapidă 
a eficienței, o contribuție esențială 

Promotor ferm al unei calități noi
are introducerea noului mecanism 
economico-financiar. Prin însăși e- 
sența sa, noul mecanism economico- 
financiar urmărește crearea unor 
condiții superioare pentru realizarea 
prevederilor de plan privind produc
ția fizică, sporirea producției nete și 
a producției marfă, a beneficiilor, a 
rentabilității, ceea ce înseamnă, de 
fapt, tocmai ridicarea nivelului cali
tativ al activității din fiecare unitate.

Politica consecventă a partidului 
nostru de creștere continuă a efici
enței economice, de ridicare pe o 
treaptă superioară a nivelului calita
tiv al întregii activități economico- 
sociale a avut efecte remarcabile. în 
perioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea, baza tehnico-materială 
a societății a cunoscut o dezvoltare 
modernă fără precedent. Modelul 
global al dezvoltării țării în ultimul 
deceniu șî jumătate reflectă marile 
corelații proprii unor dinamici și 
modificări structurale ample ale 
producției materiale, încorporînd tot 
mai mult trăsăturile unei econo
mii moderne și asigurînd astfel ac-

^COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Prima navâ de tonaj mijlociu 

adusă pe rîul Șiret la Răcăciuni, în 
aval de Bacău, unde se înalță o 
nouă hidrocentrală, este prevăzută 
cu o pompă uriașă care va săpa, 
va transporta prin jet de apă și 
va depune pietrișul pe digurile care 
înconjoară lacul de acumulare. Cu 
ajutorul ei, numai 9 oameni înlo
cuiesc munca a circa 50 de ex
cavatoare și tot atîtea autocami
oane !

■ La performanța colectivului în
treprinderii de prefabricate din be
ton Galați de a realiza peste plan 
în acest an 2 000 mc prefabricate, 
s-a alăturat cea a constructorilor 
care și-au îndeplinit pînă acum 
prevederile de plan la locuințe pe 
acest an. Un dublu succes, care 
ne face să împărțim in mod egal 
felicitările.

■ Tipografii din Oradea sînt res- 
tanțieri fa predarea resturilor de hîr- 
tie. Motivul : valorifică ei înșiși fie
care petic de hîrtie, inclusiv dife
rite etichete și imprimate mărunte. 
Deși mărunte, veniturile sînt mai 
mari decît și-au închipuit ei înșiși, 
ajungînd în acest an la sute de mii 
de lei. Așa restanțieri să tot fie !

■ Peste rîul Lăpuș, între loca
litățile Săcălășeni-Coruia, județul 
Maramureș, s-a construit un pod cu 
pilonii bine înfipți în albie. La o- 
perația de batere a pilonilor s-a 
folosit un troliu cu cablu de oțel. 
Pe pod se circulă de mai bine de 
doi ani, dar troliul se află și a- 
cum răsturnat într-un șanț și nă
pădit de rugină. Cine-I pune din 
nou pe linia de plutire ?

■ Fabrica de cărămidă din Do- 
rohoi a trecut la înglobarea zăcă- 
mîntului de turbă în proporție de 
34 la sută în compoziția cărămizi
lor. Intre alte avantaje, noua teh
nologie duce la o mare economie 
de lignit.

■ Muncitorul pensionar Petrică 
Petrescu din Piatra Neamț a 
conceput și realizat cîteva tipuri de 
microcentrale termice capabile să 
csigure în condiții deosebit de e- 
conomicoase încălzirea unor gru
puri de locuințe sau clădiri social-

vremea
Timpul probabil pentru 12, 13 șl 14 

aprilie. In țară: Vremea va fl ușor In
stabilă. Cerul va fi temporar noros, cu 
unele înseninări în nord-vestul țării. Pe 
alocuri vor cădea ploi slabe, avind Insă 
șl caracter de aversă. Vtntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale din sectorul nordic în Moldova și 
zona de munte. Temperatura va scădea

centuarea procesului de apropiere de 
țările avansate economic. S-a dezvol
tat rapid potențialul industrial al ță
rii, în cadrul unei concepții strategi
ce noi de modernizare în ritm susți
nut a structurii producției, prin pro
movarea prioritară a ramurilor de 
vîrf și înnoirea permanentă a produ
selor, corespunzător cerințelor gos
podăririi raționale și valorificării su
perioare a resurselor, ridicării nive
lului tehnic al întregii economii na
ționale. Mari progrese a înregistrat 

de asemenea și agricultura, atît în 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale, 
cit și în ce privește producția agri
colă.

Măsurile luate Dentru dezvoltarea 
cercetării științifice naționale si spo
rirea eficientei acesteia, pentru apli
carea largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-știintiflce in toate domeniile 
de activitate, pentru organizarea și 
așezarea pe baze noi a învătămin- 
tului. a întregului proces de formare 
și ridicare a calificării forței de 
muncă, orientarea atenției generale 
spre laturile calitative ale producției, 
au determinat creșterea rapidă a 
productivității muncii, reducerea con
tinuă a costurilor de producție, a 
cheltuielilor materiale. Semnificativ 
este faptul că sporul absolut al pro
ductivității muncii anuale realizat in 
industrie în ultimul deceniu a fost 
de aproape două ori mai mare decît 
cel din perioada 1951—1965. Dacă în 
anul 1965 creșterea producției indus
triale fată de 1950 s-a datorat in 
proporție de circa 45 la sută produc
tivității muncii. în cincinalul recent 

culturale. Combustibilul folosit îl 
constituie biogazul, iar construirea 
lor se face cu materiale provenite 
din demolări sau de la fier vechi.

■ Pe lingă balastiera situată în 
lunca Timișului, la Caransebeș a 
fost amenajată 1 și cultivată cu le
gume o grădină cu o suprafață de 
2,5 hectare. Tot aici s-a înființat o 
crescătorie de porci și un eleșteu. 
Baltă să fie, că pește se găsește I

■ Deși de meserie tractorist, 
Gheorghe Șelaru din Dragalina, ju
dețul Ialomița, batea satele și își 
oferea serviciile de depanator TV. 
Cînd oamenii l-au prins că schimbă 
piesele bune de la televizoare cu 
altele vechi, l-au dat pe mîna au
torităților și s-au întrebat dacă nu 
cumva îi lipsește și lui vreo lampă.

■ Cooperația de consum din ju
dețul Caraș-Severin a înființat în 
comuna Băuțar o secție de artiza
nat. începutul a fost modest : con
fecționarea de șervețele de masă. 
Apoi s-a ajuns la fețe de masă și 
la ii, care sînt tot mai solicitate nu 
numai în țară, ci și pe piața exter
nă. De astfel de inițiative și mîini 
indemînatice să tot auzim I

■ Pe strada Aleea Nucului, din 
Botoșani, două blocuri de locuințe 
poartă același număr, respectiv 17 
A, ceea ce creează mari încurcături. 
Mai ales pentru poștaș...

■ Sutele de autobuze, autobas
culante și autocamioane de la 
I.T.A. și IJ.T.L. au un singur drum 
de acces spre și dinspre garaj : 
strada Fabricii din Zalău. O stra
dă cu un număr record de gropi. 
Vai de un astfel de drum, vai de 
bietele mașini, vai de cei care nu 
ridică un deget !

■ In viitorul centru urban Bă- 
beni din județul Vîîcea a fost dată 
în funcțiune întreprinderea de creș
tere a păsărilor pentru carne „A- 
vicola", care a fost populată cu 
un prim lot de 150 000 pui. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, de aici vor 
fi livrate pe piață cantități de car
ne de pasăre cit să umple o gar
nitură de tren cu peste 200 de va
goane.

ușor, îndeosebi In estul țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 1 și plus » grade, iar cele maxime 
între 12 și 22 grade, mal ridicate spre 
sfîrșitul intervalului. La munte, precipi
tațiile vor fi șl sub formă de ninsoare.

In București: Vremea va fl ușor In
stabilă. Cerul, temporar noros, va fl fa
vorabil aversei de ploaie. Vint slab plnă 
la moderat. Minimele vor fi cuprinse In
tre 3 șl S grade. Iar maximele Intre 
17 șl 20 de grade. (Corneliu Pop, meteo
rolog de serviciu).

încheiat acest indicator esențial al 
rodniciei muncii se înscrie cu o con
tribuție de peste 75 la sută la creș
terea producției industriale. Anul 
trecut, practic în numai patru luni 
și jumătate o persoană ocupată în 
industrie a realizat, in medie, o pro
ducție egală cu cea din anul 1965.

Rezultate deosebite s-au obținut în 
valorificarea mai bună a resurselor 
materiale, in reducerea consumurilor 
de materii prime, combustibil și 
energie. Astfel, consumul de energie 

electrică pentru realizarea unui mi
liard lei venit national a scăzut de 
la circa 140 milioane kWh în 1965 la 
120 milioane kWh în 1979. Ca urmare 
a eforturilor susținute pentru redu
cerea cheltuielilor materiale, în ulti
mul deceniu ritmul mediu anual de 
creștere a venitului național l-a de
pășit pe cel al produsului, social.

în fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă s-au acumulat în de
cursul anilor si se acumulează în 
continuare importante mijloace teh
nice modeme, cunoștințe si expe
riență. care fac posibilă și necesară 
— in principal prin investiții de in
teligentă și creativitate — creșterea 
contribuției factorilor intensivi la 
sporirea venitului national. Aceasta 
este cu atît mai necesar cu cit dacă 
la multe din produsele de bază am 
atins sau vom atinge în următorii 
ani nivelurile producției fizice pe 
locuitor din tari cu o economie dez
voltată. la principalii indicatori ca
litativi. de eficientă, se mențin încă 
decalaje, a căror înlăturare într-un

Vizita directorului 
general al UNESCO 
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, și directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
au semnat, vineri, un Aide-Memoire 
privind proiectele de cooperare dintre 
România și Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație. Știință si 
Cultură (UNESCO).

Documentul prevede modalități *1 
forme de participare ale tării noastre 
la realizarea programelor UNESCO 
in domeniile educației, științei, cultu
rii și informației. Ele se referă. în 
principal, la colaborarea tehnico-sti- 
ințifică în domeniile informaticii, 
energeticii, chimiei, hidrologiei, ocea
nografiei, geologiei, științelor agricole, 
seismologiei. în domeniul cultural 
sînt precizate modalități de cooperare 
în vederea restaurării cetăților dacice 
și romane.

★
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează în țara noastră, directorul 
general al UNESCO, Amadou Mah
tar M’Bow, a avut, în cursul zilei de 
vineri, întrevederi cu Aneta Spornic, 
ministrul educației șî învățămîntului, 
Suzana Gâdea. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate aspecte ale lărgirii și diver
sificării activității desfășurate de 
UNESCO în scopul realizării unui 
climat de înțelegere și prietenie între 
popoarele lumii, precum și probleme 
ale colaborării dintre România și 
UNESCO în domeniile educației, cul
turii și științelor sociale.

★
în aceeași zi, directorul general al 

UNESCO s-a întîlnit. la sediul Comi
siei naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, cu acade
micieni, oameni de știință și membri 
ai comisiei. Cu acest prilej, Amadou 
Mahtar M’Bow a vorbit despre orien
tările principale ale activității desfă
șurate de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură. De asemenea, oaspetele a vi
zitat Centrul european al UNESCO 
pentru lnvățămîntul superior.

*
La sediul Centrului european al 

UNESCO pentru învățămîntul su
perior din București, a avut loc, vi
neri, o întîlnlre a directorului gene
ral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, cu reprezentanți ai ziarelor 
și publicațiilor centrale, al Radiotele- 
viziunii și Agerpres, cu corespondenți 
străini acreditați în țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a făcut o 
declarație și a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

Directorul general al UNESCO 
și-a exprimat deosebita satisfacție 
pentru întrevederile pe care le-a avut 
în România în cursul cărora s-a con
venit dezvoltarea în continuare și di
versificarea colaborării dintre Româ
nia și UNESCO. El a apreciat, 
totodată, aportul României la înfăp
tuirea programelor de cooperare ști
ințifică internațională ale UNESCO 
și a evidențiat în mod deosebit suc
cesele înregistrate în țara noastră in 
dezvoltarea învățămîntului superior 
și integrarea acestuia cu cercetarea și 
producția. „Am remarcat — a spus el 
— diversitatea formelor de pregătire 
a cadrelor și importanța pe care gu
vernul român o acordă în prezent 
unor domenii noi și îndeosebi pregă
tirii legate de folosirea informaticii. 
Am fost foarte impresionat de ce am 
văzut în. România în acest domeniu 
și de perspectivele care se deschid 
astfel în direcția lărgirii cooperării 
între România șl UNESCO, expe
riența țării dumneavoastră fiind de 
mare folos țărilor in curs de dezvol
tare care incep să folosească infor
matica. Am remarcat succesele înre
gistrate in procesul de integrare a 
calculatoarelor în producția indus
trială. Vreau, de asemenea, să evi
dențiez tn mod deosebit creșterea nu
mărului de studenți români șl a pro
porției de studenți străini îndeosebi 
din țări în curs de dezvoltare, care 
învață în țara dumneavoastră".

(Agerpres)

termen cît mal scurt solicită în con
tinuare eforturi sporite.

In deplină conoordantă cu aceste 
cerințe, documentele adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului 
concentrează atenția generală asupra 
problemelor valorificării depline a 
factorilor calitativi, prin încorpora
rea în măsură mult sporită în pro
cesele de fabricație a eforturilor de 
creativitate, a concepției tehnice a- 
vansate. Este ceea ce ne dă temeiul 
să apreciem că actualul cincinal va 
marca un nou salt calitativ pe toate 
planurile vieții noastre economice și 
sociale, devenind astfel cincinalul ca
lității si eficientei.

Pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
avem înalta îndatorire să acționăm, 
asa cum ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor privind 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al intregii producții. înnoirea produ
selor si asimilarea de tehnologii mo
derne ; aplicarea unui sever regim 
de economisire a combustibililor și 
energiei, a tuturor resurselor mate
riale ; valorificarea integrală și efi
cientă a materialelor rezultate din 
procesele de producție și consum, a 
produselor uzate ; extinderea meca
nizării si automatizării, organizarea 
superioară a producției și muncii ; 
folosirea integrală a mașinilor șl 
utilajelor, a suprafețelor de produc
ție. ridicarea calificării cadrelor și 
utilizarea rațională a forței de mun
că : îmbunătățirea activității în toate 
verigile care participă la procesul de 
realizare a investițiilor ; sporirea efi
cientei exportului și gospodărirea 
rațională a resurselor valutare.

Actionînd neslăbit pe aceste căi 
poporul român va asigura în cursul 
acestui cincinal trecerea la o nouă 
calitate în întreaga activitate eeo- 
nomico-socială. înscrierea României 
în rindul țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare.

Cronica
CU PRILEJUL ZILEI COSMO

NAUTICII V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, a organizat, vineri, la sediul 
Ambasadei, o întîlnire prietenească, 
urmată de o gală de filme dedicate 
aniversării primului zbor al omului 
în Cosmos.

Despre semnificația evenimentului, 
precum și despre rezultatele cerce
tării spațiului cosmic și perspective
le programului Intercosmos a vorbit 
V. A. Mokșln, atașat cu probleme 
de știință și tehnică al Ambasadei.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai Comisiei române de activi
tate spațială, ofițeri și generali, oa
meni de știință, reprezentanți ai pre
sei centrale.

Au fost de fată ambasadori și în
sărcinați cu afaceri ad-interim ai ță
rilor socialiste participante la progra
mul Intercosmos.

★
CONFERINȚA DE PRESA LA 

AMBASADA U.R.S.S. în Capi
tală. a avut loc vineri o con
ferință a reprezentantului comer
cial al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. N. Șibanov, consacrată 
celui de-al XXVI-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, ale cărui lucrări au avut loc 
recent la Moscova.

Relevînd succesele pe care popoa
rele sovietice le-au obținut in ultima 
nerioadă, și pe care le-au dedicat ma
relui forum al comuniștilor sovietici, 
■vorbitorul a prezentat pe larg sarci
nile ce revin oamenilor muncii din

Cartea de vizita a invenției 
valoarea economică

— Invențiile și Inovațiile noastre 
au valoare numai în măsura în care 
servesc producției, oferă avantaje 
economice concrete, constituie o so
luție mai bună decît cele ce se aplică 
în mod curent în economie.

Afirmația aparține unui tînăr sur
prins în. timp ce verifica functionarea 
unuia din aparatele prezentate de că
tre comitetul U.T.C.. al cărui secretar 
este, la actualul Salon de creație 
tehnico-științifică a tineretului bucu- 
reștean. deschis la muzeul tehnic „Di- 
mitrie Leonida". Iar afirmația lui îsi 
găsește confirmare nu numai în la
serul pulsat cu azot, creație a cîtorva 
tineri de la In
stitutul de fizica 
și tehnologia apa
ratelor cu radia
ții, primul laser 
de acest tip reali
zat în exclusivita
te din componen
te electronice ro
mânești. Celelalte 99 de exponate 
ale actualei ediții — a Vl-a a acestui 
salon organizat de Comitetul muni
cipal București al Uniunii Tineretului 
Comunist — constituie tot atîtea con
firmări. De la prototipul noii auto
utilitare TV 35. cu consum sensibil 
redus de combustibil, la osciloscopul 
0105 ; de la minivizorul echipat cu 
selector FIF la piesa betatron pentru 
metalurgie si domeniul medical : de 
la aparatele telefonice tip Fonic 1 si 
Fonic 2. la noul beton celular auto- 
clavizat sau termostatul diferențial 
pentru instalații solare.

„Cartea de vizită" economică din 
dreptul exponatelor — atestînd calită
țile acestor idei noi de a genera efec
te economice utile — a stat, dealtfel 
la baza selectării acestui eșantion re
prezentativ pentru creativitatea teh
nică a tineretului din București, cel 
mai puternic centru științific al tării.

Si nu a fost operațiune ușoară se
lectarea acestor invenții și inovații, 
avînd în vedere faptul că numărul ti
nerilor bucureșteni ca participă Ia 
activitatea de cercetare științifică cu 
aplicabilitate practică a crescut in 
1980 la 25 468. față de 22 500 în 1979. 
Ușoară nu va fi nici misiunea juriu
lui care va premia. în încheierea ma
nifestării. lucrările cele mai valoroase.

Tocmai astfel de „greutăți" îi bu
cură insă pe organizatori, ne bucură 
pe noi toți. Mat ales cînd constatăm 
că pasiunea pentru activitatea de 
invenții îi cuprinde pe tot mai multi

însemnări de la Salonul 
de creație tehnico-științifică 
a tineretului bucurețtean

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ștefan Rusu - campion european Ia lupte 
greco-romane

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Aseară, tîrziu. la Lisebergshalle din 
orașul suedez Goteborg, luptătorul 
român de greco-romane, Ștefan Rusu, 
(68 kg) a repurtat un nou Si stră
lucit succes, cucerind titlul de cam
pion al Europei. In meciul decisiv 
pentru obținerea medaliei de aur. Ște
fan Rusu l-a învins prin descalificare 
in minutul 4’50” pe Erich Klaus 
(R.F. Germania). Din nou, și la aceas
tă ediție. Ștefan Rusu a demonstrat o 
putere de luptă exemplară Si o teh

în campionatul european de rugbi:
Duminică, la Brăila, meciul România

Duminică, la Brăila, va avea loc 
meciul de rugbi dintre reprezenta
tivele României și Italiei, contind 
pentru Campionatul european — 
„Cupa F.I.R.A.". Partida se va juca 
pe stadionul municipal (capacitate 
24 000 de locuri), începînd de la ora 
15,00, și este așteptată cu un deose
bit interes de brăileni. dornici să-i 
vadă la lucru pe rugbiștii noștri, 
principalii favoriti la cucerirea titlu
lui continental in această ediție a 
competiției, după victoria din toam
nă in fata reprezentanților Franței.

zilei
tara vecină șl prietenă tn direcția 
dezvoltării economico-sociale în pe
rioada 1981—1985 și Dină în 1990. în 
acest context, evidențiind rolul Im
portant al lntilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Ilici Brejnev, el s-a referit 
De larg la amplificarea si diversifi
carea schimburilor comerciale și a 
colaborării economice dintre cele 
două țări în perioada următoare.

★
Vineri a fost semnat la București 

PROTOCOLUL CELEI DE-A PATRA 
SESIUNI A COMISIEI MIXTE RO- 
MANO-SOVIETICE DE COLABO
RARE ÎN DOMENIUL ECONOMIEI 
PISCICOLE. Documentul a fost sem
nat de Vintilă Rotaru, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare, și V. A. Krîjevski, adjunct 
al ministrului economiei piscicole al 
Uniunii Sovietice.

A luat parte Marin Capisizu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, șef al Departamentului in
dustriei alimentare.

Protocolul prevede măsuri pentru 
intensificarea colaborării privind 
cercetarea în domeniul pisciculturii, 
aclimatizarea de noi specii de pești 
în eleștee si lacuri de acumulare, 
utilizarea apelor termale în pisci
cultura. Totodată, a fost stabilit 
planul de colaborare economică ce 
prevede schimburi de material pisci
col de populare șl măsuri de 
cooperare în pescuitul oceanic în 
zonele comune de activitate.

(Agerpres)

tineri — ingineri, muncitori și teh
nicieni — din sectoarele direct pro
ductive.

Tocmai de aceea „salonul" a fost 
astfel conceput încît să se afirme ca 
un cadru stimulativ pentru creativi
tatea tehnică a cît mai multi tineri, 
pentru interesul față de aplicarea cit 
mai largă a fiecărei invenții.

— Cu sprijinul comitetelor U.T.C. 
ale sectoarelor Capitalei imprimăm 
salonului caracterul unor întîlniri de 
lucru, la care participă, după-amie- 
zile. pe lingă autorii invențiilor și ti
neri din întreprinderile care consi
derăm noi că sînt interesate în apli

carea lor. în pri
mul rînd pentru 
eliminarea im
porturilor — pre
cizează Niculina 
Mogoșmortean. se
cretară a Comite
tului municipal 
București al U.T.C. 

Utila sînt șl mesele rotunde, la 
care participă doar autorii lucră
rilor. Și mai utile însă aceste întîlniri 
care sperăm să fie începutul unor 
colaborări strînse între tinerii dor
nici să promoveze noul în producție.

în vederea popularizării preocupă
rilor „la zi" ale tinerilor din Capitală 
în activitatea de creație științifică 
urmează să contribuie activ si plian
tul pe care Comitetul municipal 
U.T.C. îl va difuza lunar, cu în
cepere din trimestrul IL Iar pentru 
urmărirea ideilor valoroase ale tine
rilor. ale invențiilor, la scurtarea dru
mului de la cercetare-proiectare la 
aplicarea lor în producție, colectivul 
de colaboratori ai comisiei de crea
ție tehnico-științifică din cadrul ace
luiași comitet, constituit recent din 
30 de tineri specialiști din institute 
de cercetare și unități industriale, are 
de spus un cuvînt hotărîtor.

Salonul de creație tehnico-ștllnțifi- 
că a tineretului bpcureștean. parte 
componentă — faza județeană — a 
concursului de creație tehnico-științi
fică. organizat de C.C. al U.T.C., în 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României", în ajunul marii sărbători 
a partidului constituie încă unul din 
reperele angajării tinerilor din țara 
noastră pentru a situa cercetarea 
științifică în avanpostul producției

D. IOANA

nică avansată, necunoscînd tnfrîn- 
gerea. în decursul întrecerilor, spor
tivul român a învins o serie de re- 
putați luptători, ca de pildă Krav- 
cenko (U.R.S.S.). Gali (Ungaria), 
Svensson (Suedia). Kovalik (Polonia) 
pentru ca în finală să se impună cu 
autoritate în fata vest-germanului 
Erich Klaus.

La categoria 100 kg. Vasile Andrei 
a ocupat locul 4. Campionatele con
tinuă.

— Italia
Palmaresul lntilnirilor România — 

Italia este favorabil oaspeților. Pină 
la această a 20-a întîlnire, peninsu
larii conduc cu 9 victorii. 3 rezul
tate de egalitate și 7 înfrîngeri. In 
ultimul meci, disputat anul trecut la 
Aquila, Italia a cîștigat cu 24—17. în 
schimb, punctaverajul general al ln
tilnirilor bilaterale este net favorabil 
jucătorilor noștri : 268—133. iar Ita
lienii n-au reușit niciodată o victo
rie în tara noastră.

Meciul va fi arbitrat de scoțianul 
J. A. Smort.

• MAȘINA DE SCRIS 
DE BUZUNAR. Societatea 
japoneză Sharp, profilată In 
producția de aparate si compo
nente electronice, a lansat în 
fabricație un calculator portabil 
ce poate fi întrebuințat și ca 
mașină de scris cu claviatură. 
Noul dispozitiv, denumit „Me- 
mowriter E.L. 7 000“, care are 
dimensiunile 188 X 33 X 95 mm 
și o greutate de 360 g, este un 
minicomputer înzestrat cu 8 uni
tăți de memorie — fiecare pu
țind reține cite 7 litere și 10 
cifre la efectuarea de calcule în
soțite de comentarii, sau pînă la 
15 litere în cazul unui text, ca
pacitatea globală de inmagazi- 
nare fiind de 120 de caractere. 
Datele introduse sint afișate pe 
un ecran cu cristale lichide si.

în paralel, imprimate pe o bandă 
de hîrtie obișnuită. în viziunea 
realizatorilor, aparatul va de
veni o veritabilă agendă electro
nică. permițînd înregistrarea no
telor cotidiene de facturat, cal
culul cheltuielilor curente, cla
sificarea adreselor sau numere
lor de telefon, imprimarea bonu
rilor de comandă etc.

• SOBE NEPOLUAN
TE. Cum pot fi diminuate riscu
rile poluării determinate de fu
mul degajat de sobele și cămi
nele alimentate cu lemne și căr
buni, folosite in continuare in
tr-un șir de țări ale lumii? Răs
punsul este simplu : supunînd 
acest fum unui proces de com
bustie. în fapt, fumul nu este 
altceva decît un gaz care devine 
combustibil la o anumită tem
peratură. Dispozitivul folosit 
pentru arderea sa este constituit 
dintr-o grilă cu alveole (asemă
nătoare celor ale unui fagure) 
căptușite cu o ceramică special 
tratată, care favorizează o com
bustie completă. Pe lingă redu
cerea masivă a poluării, noul 
tip de sobă degajă și mai multă 
căldură decît cele obișnuite.

• CEA MAI MARE 
STEA. Astronomii de la Uni
versitatea din Bochum (R. F. 
Germania) au identificat steaua 
cu cea mai mare luminozitate și 
masă cunoscută pină în prezent, 
transmite agenția D.P.A. Cu a- 
jutorul unui telescop gigantic, 
instalat în Chile, ei au stabilit 
că sursa de lumină „R 136 A“, 
din Norii lui Magellan — sistem 
stelar situat dincolo de Calea 
Lactee, la o depărtare de 150 000 
de ani lumină — este un obiect 
„supermasiv" unic. Masa lui este

UTINDENI
estimată ca depășind de 1 000 de 
ori masa Soarelui, luminozitatea 
fiind de sute de milioane de ori 
mai mare ca cea solară. Prof. 
Theodor Schmidt-Kaier, ‘ de la 
Institutul astronomic din Bo
chum, a declarat agenției D.P.A. 
că asemenea rezultate ale măsu
rătorilor sint absolut neobișnui
te. deoarece în genere stelele au 
de cel mult 100 sau 120 de ori 
masa Soarelui Inițial, s-a con
siderat că sursa de lumină este 
alcătuită din mai multe stele, dar 
s-a constatat că este vorba de 
una singură.

• STICLA SOLARA. 
Pentru a capta cu eficientă spo
rită energia solară, o întreprin
dere americană a pus la punct 
un nou procedeu de fabricare a 
sticlei. Noul tip de sticlă nu con
ține oxizi de fier care absorb 
o cantitate mare de raze solare, 
fără a le .mai reflecta. Sticla 
solară se fabrică în folii subțiri, 
care pot fi fasonate cu ușurință 
pentru a se adapta curburilor 
colectorilor solari.

• AUTOCAMIOANE 
PE ȘOSEAUA DE GHEA
TĂ. In perioada decembrie-fe- 
bruarie. cea mai rece perioadă 
a anului din R. P. Mongolă, 
lacul Hubsugul oferă o ideală 
cale de acces pentru autoca

mioane. în această perioadă, cel 
mai mare lac mongol îngheață 
tun. Ca urmare, șoferii au pro
gram „non-stop" pentru a nu 
pierde nici o oră din aceste cî
teva luni, timp în care se eco
nomisește o Imensă cantitate de 
combustibil prin scurtarea dru
mului cu mii de kilometri zilnic.

• CENTRU DE STU
DIERE A DURERII. In ca
pitala Franței a fost inaugurat 
primul centru din această tară 
și unul din putinele existente 
în lume, de cercetare si tratare 
a durerii. Institutul își propune, 
pe de o parte, să studieze bol
navii suferind de simptome du
reroase cronice sau acute, indi
ferent de originea acestora si.

pe de altă parte, să descifreze 
mecanismele durerii

• VIATA ÎNTR-O CO
MUNĂ DIN PALEOLI
TIC. Ruinele sooase Ia iveală in 
urma săpăturilor efectuate la 
Maadi. în Egipt, s-au dovedit a 
fi ale unei așezări omenești din 
epoca pietrei, una din cele mai 
vechi de pe teritoriul acestei 
țări. în casele de acum nouă 
milenii au fost descoperite unel
te de piatră, vase, vetre. Dife
rite elemente descoperite cu a- 
ceastă ocazie i-au condus pe oa
menii de știință egipteni la con
cluzia că această regiune, azi 
extrem de secetoasă, beneficia în 
acele vremuri îndepărtate de 
precipitații abundente.



Potrivit consensului intervenit, Reuniunea de la Madrid 

și-a întrerupt lucrările pînă la 5 mai 

„România acordă o importanță deosebită 
încheierii cu succes a forumului general-european“ 

Intervenția reprezentantului țării noastre
MADRID 10 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Radu Adrian : Vineri 
după-amiază, după încheierea șe
dinței plenare, lucrările reuniunii 
general-europene din capitala Spa
niei «-au Întrerupt potrivit consen
sului intervenit Intre statele parti
cipante la C.S.C.E. Ele vor fi reluate 
la 5 mal.

In cadrul ședinței plenare de vineri 
• luat cuvlntul reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Ion Datcu, care 
s-a referit la stadiul actual al lucră
rilor reuniunii, la importanța deose
bită pe care țara noastră, personal 
președintele Nicolae Ceausescu, o 
acordă încheierii cu succes a foru
mului general-european. Evidențiind 
că negocierile de pînă acum nu au 
dus la rezultatele scontate, vorbitorul 
a arătat că opinia publică, po
poarele europene sînt profund inte
resate în convenirea la Madrid a 
unor măsuri concrete, de substanță, 
care să contribuie la ameliorarea 
situației Internationale șl la dimi
nuarea tensiunii actuale.

Este adevărat, a spus vorbitorul, 
că reuniunea noastră se desfășoară 
în condiții internaționale dificile, 
cane își pun amprenta asupra sa. 
Tocmai de aceea, sarcina ei funda
mentală este de a contribui la 
reluarea și continuarea politicii de 
pace, destindere, respect al indepen
denței naționale și colaborare dintre 
statele participante. Orice pas îna
inte, orice reușită în procesul de 
edificare a unui sistem trainic de 
securitate și cooperare în Europa 
vor avea, fără îndoială, o influentă 
importantă asupra păcii și securității 
în lumea întreagă.

în pofida dificultăților pe care 
reuniunea le-a înregistrat pînă acum, 
delegația română este de părere că 
există condiții pentru depășirea di
vergențelor existente, pentru alcă
tuirea unul document final de na
tură a stimula și duce mai departe 
procesul C.S.C.E. în acest context, 
vorbitorul a arătat că prezentarea 
de către delegațiile Austriei, Fin
landei, Ldechtensteinulul, Republicii 
San Marino, Suediei, Elveției și 
Iugoslaviei a unui proiect de docu
ment final al reuniunii reprezintă un 
moment pozitiv pe această linie. 
Delegația română a salutat chiar de 
la început această inițiativă con
structivă, care poate să reprezinte o 
bună bază pentru apropierea poziții
lor în vederea negocierii documen
tului final al reuniunii.

Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat, totodată, că actuala perioadă 
de întrerupere a lucrărilor oferă 
posibilitatea unei intensificări a con
tactelor dintre guvernele statelor 
participante in vederea găsirii de 
soluții reciproc acceptabile, în inte
resul tuturor statelor semnatare ale 
Actului final, al intensificării în pe
rioada următoare a activității de re
dactare a documentului final al reu
niunii. în acest scop. România 
este hotărîtă, ca șl pînă acum, să 
intensifice oontactele cu statele parti
cipante. să depună toate eforturile, 
să acționeze pentru încheierea reu
niunii cu rezultate de substanță șl 
într-un timp rezonabil.

roma: Seminar consacrat cooperării
ROMA 10 (Agerpres). — Partici- 

panții la Seminarul international pe 
tema rolului cooperării in procesul 
dezvoltării, desfășurat timp de trei 
zile la Roma, au adoptat o rezoluție 
care preconizează o serie de măsuri 
menite să impulsioneze cooperarea 
intre participanți : țările arabe mem
bre ale Organizației Țărilor Arabe 
Exportatoare de Petrol (O.P.A.E.P.). 
Italia și alte state din sudul Europei.

În întîmpinarea Congresului P. S. U. G.

Inițiative multiple, efervescență creatoare
O ambiantă de muncă asiduă, de 

efervescentă creatoare — aceasta este 
impresia dominantă pe care o dobin- 
dește orice vizitator al Republicii De
mocrate Germane în preajma Con
gresului Partidului Socialist Unit din 
Germania, care iși începe astăzi lu
crările.

Omniprezentă, chemarea : „In cin
stea congresului, cele mai bune rea
lizări. Totul pentru binele poporului" 
a generat o intensă activitate pe 
multiple planuri, a animat o mișcare 
de întrecere socialistă fără precedent 
In această țară, atit prin amploare, 
cit și prin profunzime.

Ziarele, radioteleviziunea au rela
tat zilnic, în acest sens, știri semni
ficative. Combinatul de aparate op
tice „Cari Zeiss" din Jena își reali
zează angajamentul fixat : un avans 
de o zi față de prevederi pină în ziua 
congresului. La combinatul de ma
șini grele • „Karl Liebknecht" a intrat 
în producție un nou tip de motor 
diesel, prevăzut cu un sistem elec
tronic special. La combinatul de uti
laj chimic „Leipzig-Grimma" începe 
folosirea primului robot de sudură cu 
arc voltaic și programare multiplă. 
Și alte numeroase vești similare — 
toate oglindind adeziunea activă, prin 
fapte, la politica P.S.U.G. de con
struire a societății socialiste dezvol
tate, hotărîrea de a îndeplini exem
plar directivele, sarcinile pe care le 
va trasa congresul.

Așa cum ne-au arătat gazdele în
tr-un șir de convorbiri, congresul ur
mează să dezbată orientările și 
căile care, pornind de la actualul 
nivel de dezvoltare (R.D.G. se 
numără printre primele 10 țări in
dustrializate ale lumii), să asigure în 
anii cincinalului și ai deceniului care 
au început o continuă creștere econo
mică și, implicit, a nivelului de trai 
al populației, în condițiile externe 
complexe ale agravării crizei econo
mice mondiale, scumpirii materiilor 
prime și resurselor energetice pe care 
R.D.G. le importă. înăspririi concu
renței pe piața mondială. De aci — 
cerințe noi, sporite, privind organi
zarea producției, accentuarea carac
terului ei intensiv ; gospodărirea eco
nomicoasă a materiilor prime și re-

în continuare, reprezentantul țării 
noastre s-a referit la obiectivele de 
bază care se află în fața reuniunii, 
arătînd că aceasta trebuie să marche
ze un pas înainte pe calea dezvoltării 
relațiilor politice, economice, tehnice, 
culturale și în alte domenii dintre 
statele participante, să conducă la 
adoptarea de măsuri pentru apărarea 
drepturilor șl libertăților democratice, 
pentru dezvoltarea contactelor dintre 
oameni în scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce și apropierii între 
popoarele noastre. Recunosclnd im
portanța care revine tuturor proble
melor decurgînd din Actul final, de
legația română, a spus el, dorește să 
evidențieze o dată mai mult rolul 
de prim ordin pentru însănătoșirea 
vieții internaționale al măsurilor des
tinate să deschidă calea încrederii, 
opririi cursei înarmărilor, realizării 
dezangajării militare și dezarmării pe 
continent. Noi apreciem că organi
zarea unei conferințe pentru creșterea 
încrederii și dezarmare în Europa ar 
avea o Importanță deosebită pentru 
atingerea acestor obiective. Importan
ta pe care România o acordă convo
cării Conferinței pentru dezarmare în 
Europa își află explicația și în creș
terea tot mai primejdioasă a cursei 
înarmărilor si a potențialului militar 
distructiv pe continentul nostru. în ce 
o privește, delegația română a pre
zentat propuneri concrete în acest 
sens și depune eforturi pentru reali
zarea unui consens in această pri
vință.

în ultima parte a cuvlntării sale, 
reprezentantul țării noastre a reafir
mat poziția României în legătură cu 
necesitatea asigurării necondiționate 
a continuității procesului început la 
Helsinki, subliniind că stabilirea datei 
și a locului viitoarei reuniuni re
prezintă o obligație asumată de 
reprezentanții statelor participante 
prin însuși Actul final. Tara 
noastră, a «pus vorbitorul, con
sideră că asigurarea continuității 
conlucrării în mod organizat și siste
matic a statelor semnatare este esen
țială pentru soluționarea concretă a 
problemelor securității și colaborării, 
în conformitate cu înțelegerile reali
zate în capitala finlandeză. De aceea, 
așa cum arăta recent președintele ță
rii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este în interesul tuturor 
popoarelor europene să asigurăm 
continuitatea Conferinței de la Hel
sinki, să facem totul pentru o Europă 
unită, în care să se asigure o largă 
colaborare economică, tehnico-științl- 
fică, culturală, pe baza respectării 
orlnduirli sociale a fiecărui popor, a 
independenței și suveranității fiecărei 
țări.

Este necesar, a arâtat vorbitorul, să 
facem totul pentru încheierea reuniu
nii de la Madrid cu rezultate pozitive, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și colaborare 
pe continentul nostru șl în întreaga 
lume.

în cursul aceleiași ședințe au mal 
luat cuvlntul reprezentanții Maltei, 
Cehoslovaciei Bulgariei. Italiei, Ca
nadei. U.R.S.S.. Belgiei, Franței. Da
nemarcei. S.U.A., Spaniei. Poloniei șl 
Ungariei.

Documentul prevede posibilitatea în
tocmirii unor studii economice și 
tehnice asupra posibilităților de con
lucrare în domeniile explorării și 
exploatării resurselor de petrol și 
gaze naturale ; cooperarea în dome
niul transportului, rafinării, comer
cializării petrolului, al petrochimiei, 
precum și al pregătirii cadrelor de 
specialiști.

utilizarea materiilor secundare : intro
ducerea largă a cuceririlor științei și 
tehnicii și promovarea cu prioritate 
a unor industrii moderne, cu minim 
consum de materii prime și forță de 
muncă, dar de maximă eficientă, ca 
microelectronica, tehnica de calcul, 
a roboților ; extinderea cooperării 
economice internaționale.

Asemenea preocupări sint eviden
te, în aceste zile, în toate colectivele 
de muncă de pe întinsul țării.

...Berlin. O clădire masivă, pe 
frontispiciul căreia scrie : „V E B 
Kombinat Electroprojekt und Anla- 
gebau" — un mare combinat care 
produce echipamente electrotehnice 
pentru laminoare, fabrici de ciment, 

însemnări de călătorie

centrale electrice, mijloace de trans
port, edificii publice.

Ne găsim, de fapt, cum arată secre
tarul comitetului de partid, to
varășul Peter Scholz, la „uzina- 
mamă” a combinatului. în compo
nenta acestuia intră zece întreprin
deri amplasate la Berlin, Karl-Marx- 
stadt, Rostock, Cottbus și dispune, 
totodată, de propriul «ău institut 
științific.

— Ființăm ca atare de doi ani ; 
înainte aparțineam unei centrale care 
coordona activitatea unor întreprin
deri de același profil ; era, cum s-ar 
zice, o organizare pe „orizontală” — 
relevă interlocutorul. „Combinatele” 
înființate în ultimii ani, pe baza ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea. con
stituie o concentrare „pe verticală” de 
uzine și instalații care concură la 
desfășurarea unui proces de produc
ție relativ închis — de la proiectare 
pină la produsele finite și predarea 
lor către beneficiar. Experiență arată 
că în condițiile noastre, ale actualului 
stadiu de dezvoltare a forțelor de 
producție și ale perspectivelor lor de 
dezvoltare în R.p.G.. această formă 
de organizare a muncii sociale si a 
gestiunii in mari combinate industria
le, cu 30 000-40 000 de lucrători, face 
posibilă o mai deplină valorificare a

Ambasadorul României-primit de suveranii 
statului Liechtenstein

VADUZ 10 (Agerpres). — Șeful sta
tului Liechtenstein, Franz Josef al 
II-lea, și prințesa Georgine au primit 
pe Mircea Malița, ambasadorul Româ
niei In Elveția, cu ocazia vizitei «ale 
de prezentare în această țară.

Ambasadorul român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu salutări cordiale și urări 
de pace și prosperitate pentru poporul 
din Liechtenstein.

Mulțumind pentru urările transmi
se. suveranii principatului au rugat să

Dezvoltarea colaborării româoo-egiptene
în domeniul științei și tehnicii

CAIRO 10 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei pe care o efectuează în 
Egipt, în cadrul schimburilor româ- 
no-egiptene în domeniul tehnico- 
științific, Valeriu Ceoceonică, vice
președinte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, a fost 
primit de prof. dr. Ibrahim Badran, 
președintele Academiei egiptene pen
tru cercetare științifică și tehnologie.

Răspunzind mesajului transmis de 
oaspetele român din partea condu
cerii C.N.Ș.T., președintele Acade
miei egiptene a rugat să se transmită 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și
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LA BEIJING a fost «emnat pro
tocolul de colaborare bilaterală pe 
perioada 1981—1985 între Consiliul 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România si Asociația ziariștilor din

I China. Din partea română, protoco
lul a fost semnat de Ion Cumpănasu. 
președintele consiliului director ge- 

I neral al Agenției române de presă
— Agerpres. iar din partea chineză 
— de Zeng Tao. președintele prezi
diului asociației, directorul agen-

• ției China Nouă.
SITUAȚIA DIN SALVADOR, 

într-un discurs prilejuit de aniver- 
î sarea a 11 ani de la declanșarea în 
I Salvador a mișcării de rezistentă 

populară armată, comandantul-șef 
I al forțelor armato populare de ell- 
I berare din Salvador, Salvador Ca

yetano Carpio (Marcial), coordona- 
Itor general al Direcțiunii Revolu

ționare Unificate a Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.), a evidențiat ne- 

Icesitatea intensificării luptei pen
tru instaurarea unui regim demo
cratic revoluționar în țară, pronun- 

i țîndu-«e pentru consolidare* uni

Lansarea navetei spațiale „Columbia", 
amînată cu 48 de ore

CAPE CANAVERAL 10 (Ager
pres). — Lansarea navetei spațiale 
americane ..Columbia”, programată 
initial pentru vineri dimineața, a 
fost amînată pentru duminică la ora 
11,50 G.M.T. — a anunțat directorul 
acestui program, George Page. A- 
ceastă amînare s-a datorat, după 
cum a precizat N.A.S.A., apariției 
unor defecțiuni tehnice în ultimele 
momente ale desfășurării numărăto
rii inverse în vederea lansării. Una 
dintre defecțiunile semnalate, res
pectiv dereglarea unei pile de ali
mentare cu electricitate a aparaturii 
de la bordul navetei, a putut fi re
mediată de specialiștii N.A.S.A. 
Concomitent însă, s-a semnalat o 
disfunctionalitate la memoria unuia 

avantajelor marii producții socia
liste. în combinatul nostru, unul 
din cele 150 existente, efectele 
s-au făcut simțite neîntîrziat. în- 
trucît nu mai depindem de diferiți 
parteneri de cooperare în ce privește 
livrarea la timp și de bună calitate 
a unor subproduse, atît planificarea, 
cit și îndeplinirea planului sînt în 
răspunderea exclusivă a conducerii 
combinatului. Avînd acum la dispo
ziție propriul nostru institut de cer
cetări. pot fi găsite mult mai rapid și 
mai la obiect soluții la problemele 
tehnico-științifice cu care sîntem 
confruntați. Noua organizare ne-a 
permis o specializare a producției, 
introducerea unor măsuri de rațio
nalizare eficientă, creșterea producti
vității muncii.

— Cum întîmpinati Congresul al 
X-lea ?

— Comitetul de partid al „uzinei- 
mamă”, al cărei secretar sînt — spune 
tovarășul Schblz — a acționat intens 
și multilateral pentru ca, în con
cordanță cu indicațiile conducerii 
P.S.U.G., pregătirile pentru con
gres să contribuie la întărirea 
organizației, care cuprinde 700 de 
comuniști și 150 candidați de partid, 
la creșterea rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele de 
activitate. Principala atenție o acor
dăm ridicării nivelului politic șl ideo
logic al comuniștilor, al tuturor mun
citorilor, formării omului nou. cu 
conștiință Înaintată, cu o înțelegere 
adîncă a superiorității societății 
noastre. Si ne mîndrim cu multi oa
meni pe pieptul cărora strălucesc or
dine și medalii ale republicii.

Sub conducerea organizației de 
partid, sindicatul acționează pentru 
participarea oamenilor muncii la ac
tivitatea productivă, la obținerea de 
succese în muncă, cit și pentru apli
carea politicii partidului privind îm
bunătățirea nivelului de trai al po
porului. Acțiunile inițiate sub lozinci 
ca : „Din fiecare marcă, din fiecare 
oră de lucru, din fiecare gram de 
material o eficiență mai ridicată" 
«au „Să lucrezi mai conștiincios, mai 
mult și mai bine", inițiative ca aceea 
„Cu mai puțini oameni, producție 

«a transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimente de stimă șl 
prietenie, iar poporului român urări 
de prosperitate și noi succese.

în aceeași zl, Hans Brunhart, șeful 
guvernului din Liechtenstein, a 
primit pe ambasadorul României. 
Premierul Hans Brunhart a dat o 
înaltă apreciere evoluției pozitive a 
relațiilor dintre cele două țări, ex- 
primîndu-și convingerea că ele vor 
continua să se dezvolte și pe viitor 
spre binele ambelor popoare, al pă
cii și colaborării în Europa.

Tehnologie, savant de renume mon
dial, un mesaj de deosebită stimă și 
recunoștință pentru încurajarea co
laborării tehnico-științifice între cele 
două țări, precum și cele mai calde 
urări de sănătate, fericire personală 
și noi succese în activitatea științifi
că și de conducere a destinelor știin
ței și tehnicii românești.

La primire a participat Ion Iose- 
fide. ambasadorul tării noastre In 
Egipt.

întîlnirea a prilejuit un schimb 
larg de informații și experiență pri
vind activitatea de cercetare științi
fică și tehnologică din cele două țări.

tății de acțiune a tuturor forțelor 1 
care se opun juntei.

PROIECT DE LEGE PRECONI- 
ZIND LIMITAREA ACCESULUI 
LA ARME DE FOC. Senatorul Ed- , 
ward Kennedy și Peter Rodino, 
membru al Camerei Reprezentanți- * 
lor. au prezentat în Congresul 
S.U.A. un proiect de lege preco- ' 
nizînd limitarea accesului la arme , 
de foc si înăsprirea pedepselor îm
potriva celor cane comit crime și 1 
acte de violentă utilizlnd asemenea I 
arme. 1

VOT DE ÎNCREDERE. Senatul ' 
belgian a acordat, la sfîrșitul dez- i 
baterilor pe marginea programului 
guvernamental, votul de Încredere | 
noului cabinet cvadripartit. condus ’ 
de 'primul ministru Mark Eyskens. 
în favoarea guvernului, alcătuit, ca i 
și precedentul, din reprezentanții 1 
partidelor socialiste și social-creș- 
tine flamande șl valone, au fost i 
exprimate 96 de voturi. Au fost ' 
înregistrate 28 voturi împotrivă și 
8 abțineri. i 

dintre oele rind ordinatoare ale na
vetei. care are, între altele, misiunea 
de a asigura controlul celorlalte 
patru calculatoare de la bordul vehi
culului spatial. Această defecțiune nu 
a putut fi. remediată în timp util, 
pentru a «e putea declanșa opera
țiunea de lansare.

Amînarea de 48 de ore a fost de
cisă atît pentru respectarea graficu
lui de odihnă al astronautilor. cît si 
pentru ca specialiștii N.A.S.A. să 
aibă la dispoziție timpul necesar 
pentru golirea și neumplerea rezer
vorului gigant al navetei, care con
ține circa 1,9 milioane litri de ames
tec de oxigen si hidrogen lichid, 
necesar pentru alimentarea celor 
trei motoare ale „Columbiei”.

Imagine din Berlin, capitala Republicii Democrate Germane

mai mare" au fost desfășurate în 
cadrul combinatului nostru, ca și in 
atîtea alte întreprinderi cu rezultate 
dintre cele mai bune pentru dezvol
tarea producției, cu conștiința că fie
care progres în această direcție este 
spre binele celor ce muncesc, al 
poporului, al patriei socialiste. Așa 
am Înțeles noi lozinca congresului, 
care exprimă tocmai unitatea dintre 
politica economică st cea socială.

Atenția specială pe care, potrivit 
orientărilor P.S.U.G., o acordăm pro
gresului tehnico-știintific, în genere, 
și în particular microelectronicii și 
tehnicii de calcul — continuă secreta
rul comitetului de partid — s-a con
cretizat în cîteva realizări remarca
bile, cum este, bunăoară, un nou sis
tem de transport — glumeții i-au zis 
„covorul fermecat” — care „știe” să 
conducă automat, pe bază de micro
calculator, vagonetele încărcate și 
descărcate la locurile de destinație; 
în loc de 12 oameni este nevoie doar 
de unul singur : programatorul.

...Spre satisfacția vizitatorului din 
România, Interlocutorii țin să releve

Intîlnire ’ 
româno-iugoslavă

4
In problemele schimbului 

de mărfuri la frontiera dintre 
cele două țâri

BELGRAD 10 (Agerpres). — La
Novi Sad a avut loc întîlnirea In 
problemele schimbului de mărfuri la 
frontiera dintre România și Iugosla
via. Delegația română a fost condu
să de Dumitru Petrescu, prim-ad
junct al ministrului comerțului in
terior, iar delegația iugoslavă de 
Svetozar Rakici, secretar pentru re
lațiile economice externe, membru al 
Consiliului Executiv al Adunării Pro
vinciei Socialiste Autonoma Voivo- 
dina.

în cadrul discuțiilor au fost evi
dențiate rezultatele obținute In do
meniul schimburilor bunurilor de 
consum realizate de județele limi
trofe din tara noastră cu Întreprin
deri iugoslave. Au fost convenite lis
tele de mărfuri pentru schimburile 
la frontieră pe anul 1981 și s-au sta
bilit măsuri pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor schimburi.

Delegația română a fost primită 
de Nikola Kmezici. președintele Con
siliului Executiv al Adunării P.S.A. 
Voivodina. La lntilnire a participat 
Nicolae Mihai, ambasadorul tării 
noastre la Belgrad.

Willy Brandt sc pronunță 
împotriva sporirii 

cheltuielilor militare
BONN 10 (Agerpres). — Willy

Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F. Germania, s-a 
pronunțat împotriva unei influente a 

. S.U.A. asupra luării de decizii în ce 
privește bugetul militar al tării sale, 
relatează agenția D.P.A. Luînd cu- 
vintul la o reuniune a organizației 
social-democrate din landul Saar, 
Willy Brandt a declarat. în legătură 
cu discuțiile referitoare la sporirea 
cheltuielilor pentru apărare Pe seama 
cheltuielilor sociale : „Despre bugetul 
R.F. Germania se hotărăște în R.F. 
Germania și nu Ia Washington”. A- 
genția D.P.A. adaugă că președintele 
P.S.D. a subliniat necesitatea ca 
R.F.G. să acționeze pentru ca „între 
Est Și Vest să se ducă tratative” in 
scopul asigurării păcii In lume.

Atacuri ale forțelor 
militare israeliene asupra 
unor localități din Liban

Agențiile internaționale de presă 
anunță că In noaptea de joi spre 
vineri forte israeliene, «usținute de 
aviație și nave militare, au lansat o 
amplă operațiune în sudul Libanu
lui, în apropierea orașului Nabatiyeh, 
cartierul general al forțelor palesti
niene și progresiste. De asemenea, o 
formațiune navală israeliană — un 
distrugător escortat de vedete — a 
bombardat «actorul central din sudul 
Libanului, precum șt împrejurimile 
orașului-port Tyr. Agenția palesti
niană de știri W.A.F.A. informează 
că operațiunea «-a soldat cu un eșec, 
efectivele Israeliene retrăgîndu-se 
«ub presiunea atacurilor forțelor pa
lestiniene șl progresiste libaneze.

în cursul zilei de vineri, bombar
diere israeliene au mal atacat și alte 
localități libaneze, provocînd pagube 
materiale și victime în rîndul popu
lației. Bombardamentele de aviație 
au fost precedate de violente tiruri 
ale artileriei israeliene și ale forțe
lor disidente libaneze, conduse de 
maiorul Saad Haddad, cărora le-a 
ripostat artileria forțelor palestiniene 
și progresiste — a declarat un pur
tător de cuvint al Forței interimare 
O.N.U. din Liban — U.N.I.F.I.L.

Operațiunea militară împotriva su
dului Libanului a fost confirmată 
de un purtător de cuvînt oficial de 
la Tel Aviv. (Agerpres) 

legăturile cu diferite întreprinderi din 
țara noastră. Instalații și echipamente 
electrotehnice produse în combinatul 
lor sînt în funcțiune în Valea Jiului 
sau la întreprinderile de transport 
urban din București. Constanta. Arad, 
Sibiu ; există, de asemenea, acțiuni 
de cooperare cu întreprinderi din Ti
mișoara, dorința reciprocă fiind ca 
asemenea acțiuni să se dezvolte în 
continuare.

...„Să lucrezi mai conștiincios, mai 
mult si mai bine"; „Cu mai puțini 
oameni, producție mai mare"... De
parte de a rămine simple deziderate, 
la combinatul pentru echipamente 
electronice, ca și la atîtea alte com
binate, întreprinderi și uzine din 
R.D.G., aceste chemări, sub semnul 
cărora s-a desfășurat întrecerea în 
cinstea Congresului al X-lea al 
P.S.U.G., se întruchipează în multi
ple fapte de muncă, constituind tot 
atitea izbînzi în opera de făurire a 
socialismului pe pămîntul natal al 
lui Marx și Engels.

Ion FINT1NARU

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 
AL XVI-LEA AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Tovarășul Gustav Husak a fost reales 
secretar general al C.C. al P.C.C.

PRAGA 10 (Agerpres). — Vineri, 
la Palatul Culturii din Praga au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, la care au luat parte 
1 450 de delegați — reprezentînd pe 
cei 1,5 milioane comuniști ceho
slovaci — precum și invitați din țară 
și delegații de peste hotare.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

în prima ședință plenară a noului 
Comitet Central, Gustav Husak a 
fost reales în funcția de secretar ge
neral al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia.

în Prezidiul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia au fost aleși : Gustav Husak, Va
sil Bilak, Peter Colotka, Karel Hoff
mann, Vaclav Hula, Alois India, Mi
los Jakes, Antonin Kapek, Josef 
Kempny, Josef Korcak, Jozef Lenart, 
Lubomir Strougal ; membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.C. a fost 
ales Miloslav Hruskovic.

Secretari ai C.C. al P.C.C. au fost 
aleși : Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C.. Vasil Bilak, 
Milos Jakes, Josef Kempny, Mikulas 
Beno, Jan Fojtik, Josef Haman, 
Josef Havlin. Jindrich Polednik. 
Membri ai Secretariatului C.C. al 
P.C.C. au fost aleși secretarul general, 
toți secretarii C.C. al P.C.C., precum 
și Marie Kabrhelova și Oldrich 
Svestka.

în prima sa ședință. Comisia Cen
trală de Revizie si Control a ales ca 
președinte pe Miroslav Capka.

Delegații au aprobat în unanimi
tate ca documente ale congresului 
rapoartele prezentate.

La ședința festivă de închidere a 
lucrărilor, alături de membrii celor

Intîlniri ale conducătorului delegației P.C.R.
Tovarășul Gheorghe Oprea, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
minlstru al guvernului, conducătorul 
delegației partidului nostru la cel 
de-al XVI-lea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia, a avut. In timpul 
șederii sale la Praga, Intîlniri cu 
tovarășii Lubomir Strougal. membra 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului fe
deral, Jozef Lenart, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, Vaclav Hula, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Comisiei de Stat a Planificării,

Cel de-al XVI-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de lucru, delegații 
analizind temeinic problemele dez
voltării în continuare pe multiple 
planuri a Cehoslovaciei socialiste si 
manifestlnd o atitudine combativă 
față de lipsuri.

Pe ordinea de si a congresului 
s-au aflat documentele : „Raportul 
privind activitatea partidului si dez
voltarea societății după cel de-al 
XV-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia și sarcinile viitoare ale 
partidului", prezentai de Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., si „Raportul privind direcțiile 
principale de dezvoltare econo- 
mico-socială a R. S. Cehoslovace in 
perioada 1981—1985".

La dezbateri au participat 43 de 
delegați, care au analizat rezultatele 
obținute in cincinalul trecut si sar
cinile pentru actualul cincinal. Dez
baterile au constituit un prețios 
schimb de experiență, care încunu
nează răstimpul de o jumătate de 
an de pregătiri pentru congres, răs
timp In care proiectul principale

Jurămîntul lui Hipocrat
„Societatea contem

porană nu va supra
viețui unui conflict 
nuclear și nici o stra
tegie politică nu poate 
miza pe faptul că .me
dicina va salva sufi
ciente vieți umane 
pentru menținerea ci
vilizației". Spre deose
bire de alte reuniuni 
medicale care de obi
cei dau naștere la în
verșunate — si adesea 
întemeiate — contro
verse științifice, de 
data aceasta cei peste 
100 de medici din țări 
de pe trei continente 
reuniți la recenta con
ferință internațională 
din statul Virginia 
(S.U.A.) au căzut cu 
toții de acord din pri
mul moment. Pe cit de 
unanim, pe atît de 
lucid a fest „diagnos
ticul" lor, nelăsind loc 
pentru nici un fel 
de dubii. Unanimitate 
mai mult decît fireas
că, dacă se tine seama 
că tema abordată a 
fost rolul medicilor și 
al medicinii tn cadrul 
unui război nuclear.

Or, concluzia parti- 
cipanților a fost una 
singură : nimeni nu se 
poate aștepta ca știin
țele medicale să limi
teze cit de cit conse
cințele catastrofale ale 
unui ipotetic conflict 
cu arme nucleare, sin
gura modalitate de e- 
vitare a acestor conse
cințe constituind-o pre- 
întimpinarea unui ase
menea conflict. Printre 

altele și datorită fap
tului că, incă de la în
ceputul unui holocaust 
atomic, 80 la sută din 
medici vor fi fost 
uciși, iar spitalele, ca 
și medicamentele, dacă 
nu vor fi fost distruse, 
vor deveni inutilizabi
le, in cea mai mare 
parte, datorită radia
țiilor.

Ce se va întîmpla, in 
aceste condiții, cu cei 
60 de milioane de ră
niți, care, potrivit a- 
precierilor participan- 
ților la reuniune, se 
vor adăuga celor 200 
milioane de morți ca 
urmare a unui even
tual război atomic ? Ei 
se vor stinge in aștep
tarea zadarnică a asis
tenței medicale, dacă 
se are tn vedere că nu
mai pentru a trata ar
surile supraviețuitori
lor unui oraș de 
mărimea Bostonului 
(circa 4 milioane locui
tori, împreună cu sub
urbiile) nu ar ajunge, 
după calculele partici- 
panților, nici totalita
tea medicilor de care 
dispun la ora actuală 
S.U.A....

Conștienți, în virtu
tea profesiunii lor u- 
maniste, de o aseme
nea terifiantă perspec
tivă, cu atît mai vigu
ros s-au ridicat cei pes
te 100 de medici împo
triva acelor cercuri mi
litariste și chiar știin
țifice care încearcă să 
minimalizeze consecin

lalte delegații străine. In sală se afla 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La încheierea lucrărilor congresu
lui, secretarul general al C.C. al 
P.C.C., tovarășul Gustav Husak. a 
rostit o cuvîntare, în care si-a expri
mat convingerea că linia de activitate 
trasată de congres va înscrie o etapă 
nouă pe calea edificării societății 
socialiste dezvoltate în R.S. Ceho
slovacă.

★
Comitetul Central al Partidului Co

munist din Cehoslovacia a organizat 
o întîlnire prietenească cu oaspeții 
de peste hotare, care au luat parte la 
lucrările congresului.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației partidului nostru a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, calde 
felicitări tovarășului Gustav Husak, 
cu ocazia realegerii sale in funcția 
de secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, urări de sănătate si 
multă putere de muncă In activitatea 
de înaltă răspundere încredințată de 
partid, iar comuniștilor. întregului 
popor cehoslovac prieten, succes de
plin în infăptuirea hotărîrilor celui 
de-al XVI-lea congres.

Mulțumind călduros. tovarășul 
Gustav Husak a rugat, la rindul său. ___ 
să se transmită tovarășului Nicolas 
Ceaușescu salutul său prietenesc, 
împreună cu cele mai calde urări de 
sănătate. fericire personală, iar 
poporului român prieten, noi si mari 
înfăptuiri în transpunerea în viată a 
Programului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Josef Korcak, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele guver
nului R. S. Cehe, Josef Simon, vice
președinte al guvernului federal, și 
Andrej Barcak, ministrul comerțului 
exterior al R. S. Cehoslovace.

Cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile de lărgire în continuare 
a colaborării în diverfee domenii de 
activitate, de creștere a volumului 
schimburilor comerciale în perioada 
1981—1985, de extindere a cooperării 
economice româno-cehoslovace.

Intîlnirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

lor direcții ale dezvoltării eeono- 
mico-sociale a R.S. Cehoslovace in 
perioada 1981—1985 a fost examinat 
In cadrul organizațiilor de bază, 
conferințelor raionale, orășenești și 
regionale, cii și în cadrul colective
lor întreprinderilor si instituțiilor, al 
adunărilor populare. Propunerile, 
făcute atît eu prilejul acestor adu
nări, cit și In cadrul intervențiilor 
delegaților la congres vor fi luate 
In considerație la alcătuirea planului 
cincinal.

Hotăririle congresului deschid o 
nouă etapă in construcția socialistă 
din Cehoslovacia. Concluziile si ho
tăririle adoptate tn unanimitate au 
demonstrat voința comuniștilor ce
hoslovaci de a traduce in viață linia 
generală a partidului de edificare a 
societății socialiste dezvoltate în Ce
hoslovacia, de a asigura, împreună \ 
cu întregul popor, înflorirea pe toate 
planurile a patriei socialiste, bună
starea pentru toți oamenii muncii si 
pacea.

S. PODINA. 
Praga, 10.

x

țele unui război nu
clear, deși sint perfect 
conștiente de modifi
cările ireversibile pe 
care le-ar antrena pen
tru întreaga umanita
te. Cu atit mai absurdă 
apare, ca atare, nesă
buita cursă a înarmă
rilor nucleare, care, 
intre altele. privează 
medicina de mijloa
cele necesare pentru 
combaterea unor fla
geluri, cum ar fi. de 
pildă, malaria : eradi
carea ei ar putea fi 
realizată numai cu o 
treime din suma irosi
tă astăzi pentru con
struirea unui submarin 
atomic...

Intr-adevăr, după cum 
remarca un săptămînal 
francez, părintelui me
dicinii, Hipocrat. nu ar 
fi avut de ce să-i fie 
rușine cu urmașii săi. 
Denunțind într-un sin
gur glas primejdiile 
uriașe care pîndesc o- 
menirea în cazul folo
sirii armelor atomice, 
medicii întruniți tn 
Virginia au făcut cin
ste jurămintului nobi
lei lor bresle : acela 
de a nu cruța nici un 
efort pentru a salva 
viața semenilor lor. 
Iar concluziile reuniu
nii se constituie in- 
tr-un argument în plus 
ca toți oamenii de 
bună credință ai pla
netei să facă totul 
pentru a împiedica o 
catastrofă atomici. (R. 
Căplescu).
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