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și depășirea
planului

Prima ediție 30 BANI

FĂGĂRAȘ 
rv-----------
capacitate de producție

Pe platforma Combinatului 
chimic din Făgăraș a fost dată 
In exploatare instalația de azo
tat de potasiu, produs utilizat 
in realizarea emailurilor. Atît 
instalația, cît și tehnologia de 
fabricație sînt rodul cercetărilor 
proprii, o parte din utilaje fiind 
realizate în cadrul combinatului, 
iar altă parte la unitatea vecină: 
întreprinderea de utilaj chimic. 
Demn de relevat este și faptul 
că instalația a fost montată în- 
tr-o clădire existentă, iar lucră
rile de execuție și montaj s-au 
desfășurat într-un timp-record. 
de numai cinci luni, creîndu-se 
astfel condiții să se renunțe 
mai devreme la importul aces
tui produs. Toate acestea per
mit ca instalația de azotat de 
potasiu să se numere printre 
cele mai eficiente lucrări de in
vestiții realizate aici în ultimii 
ani. (Nlcolae Mocanu).

O nouă

CAVNIC: Producție fizică

peste prevederi
Printr-o disciplină tehnologi

că exemplară șl prin folosirea 
unor tehnologii și instalații de 
mare randament în abataje, pre
cum și prin buna organizare a 
activității de transport în sub
teran, colectivul de muncă al 
Exploatării miniere Cavnic din 
județul Maramureș și-a depășit 
toți indicatorii de plan pe pe
rioada trecută din acest an. 
Realizîndu-și cu Însemnate de
pășiri sarcinile și la producția 
fizică pe sortimente, minerii din 
Cavnic au obținut un avans de 
peste 6 zile fată de planul la zi 
la conținutul de metale — prin
cipalul indicator ce exprimă ca
litatea muncii acestui destoinic 
colectiv — dedlcînri succesul lor 
zilei de 1 Mai și gloriosului ju
bileu al partidului. (Gh. Susa).

DOLJ : Utilaje tehnolo

gice în devans
Acționlnd cu forte sporite 

pentru intimptnarea cu bune re
zultate a zilei de 1 Mai și aniver
sării partidului. oamenii muncii 
din industria Doljului au rea
lizat însemnate cantități supli
mentare de produse. Astfel, de 
la începutul anului și pină acum 
au fost furnizate economiei na
ționale, peste prevederi. 40 tone 
utilaje tehnologice pentru- in- . 
dustria chimică și pentru indus
tria de exploatare șl prelucrare 
a lemnului. 34 tractoare de 180 
cal putere. 3 locomotive electri
ce șl diesel electrice pentru li
nii magistrale, 639 tone lacuri și 
vopsele, 5 000 m.c. panouri pen
tru locuințe, Însemnate 
tățl da produse ale 
ușoare și alimentare.
Petolescu).

canti- 
industriel 

(Nicolae

CLUJ-NAPOCA Produ

se noi din materiale 
recuperabile

Colectivul întreprinderii tex
tile „România muncitoare" din 
Cluj-Napoca a realizat in acest 
an, din materiale secundare re
cuperabile. 580 fețe de masă, 
110 garnituri de bucătărie. 180 
huse pentru „Dacia 1 300“ șl al
tele. în același timp, prin buna 
gospodărire a firelor de mătase, 
lină și celofibră, s-au eoonoml- 
sit aproape 1 000 kg de astfel de 
materiale. De asemenea, a fost 
Înlocuit adezivul din import cu 
adeziv românesc . cu rezultate 
deosebit de bune. (AL Mureșan).

TIMIȘOARA Instalație

modernă pentru avicul 
tură

La întreprinderea „Tehnome- 
tai" din Timișoara a fost rea
lizată o modernă și complexă 
instalație pentru sectorul avicol: 

. bateria pe trei niveluri pentru 
găini ouătoare — B.P.-3. Față 
de bateria pentru găini ouătoare 
aflată în dotarea fermelor avi
cole, B.P.3 este mai ușoară șl 
mai spațioasă. O serie de alte 
perfecționări constructive aduse 
sistemelor de furajare și de 
mecanizare a operației de co
lectare a ouălor recomandă 
noua instalație ca pe un pro
dus cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare. (Cezar 
leans).

ORGANIZARE MAI BUNA.
MUNCA MAI ÎNDÎRJITÂ
replica agricultorilor la capriciile vremii

• Ieri, cu toate condițiile grele, acolo unde a fost
posibil, s-a lucrat, în special la pregătirea terenului

• Ce prevăd meteorologii și ce recomandă organele
de specialitate pentru următoarele zile
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DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ALIANȚA MENCITOREASCĂ-ȚĂRĂNEASCĂ
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI -

forța hotărîtoare a înaintării pe calea 
socialismului și comunismului
Ținînd seama de condițiile specifice din România, partidul 

a acordat o atenție deosebită muncii în rîndul țărănimii, întăririi 
alianței dintre muncitori și țărani, alianță care a constituit și con
stituie și astăzi principala forță politică a întregului proces re
voluționar, garanția desfășurării cu succes a revoluției socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
împlinirea, a șase decenii de la 

crearea Partidului Comunist Român 
găsește societatea românească. într-o 
etapă avansată a mersului ei ascen
dent pe calea socialismului Pentru 
evidențierea/ resorturilor de bază ale 
progresului realizat, o semnificație 
deosebită are faptul că în cursul 
acestui an jubiliar au avut. sau ur
inează a avea loc importante eveni
mente social-politice. largi forumuri 
ale democrației 
socialiste. cum _______l----------
siițt Congresul 
sindicatelor. Con
gresul oamenilor 
muncii din agri
cultură. Congresul 
consiliilor oame
nilor muncii. Cele 
două clase fun

damentale 
cietătii 
—1 Clasa 
toare si 
med — își 
și în 
formă 
tia hotărîtoare la 
definirea, împreu
nă cu partidul 
și sub conduce
rea lui. a solu
țiilor optime pen
tru dezvoltarea 
economico-socialâ, 
temelia înfloririi 
multilaterale a pa
triei. a satisface
rii cerințelor materiale și spirituale 
ale întregului popor. Alianța din
tre muncitorime și țărănime, căreia 
i-a revenit un rol decisiv în lupta 
pentru cucerirea puterii, în des
fășurarea revoluției socialiste si edi
ficarea noii orînduiri. constituind 
baza politică de nezdruncinat a sta
tului nostru socialist. își demonstrea
ză forța vitală în munca avîntată a 
națiunii pentru transpunerea în viată 
a istoricelor hotărâri ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Făurirea și dezvoltarea alianței 
muncitorești-țărănești constituie unul 
din meritele istorice nepieritoare pe 
care si le-a ciștigat in fața poporu
lui. în cei 60 de ani de existență, 
partidul comuniștilor. Acționind în 
condiții sociale și politice puternic 
marcate de existenta unei acute pro
bleme agrare, 'a unei țărănimi cu o

pondere predominantă în rîndul 
populației și un mare potențial re
voluționar. clasa muncitoare și parti
dul ei politic au căutat, încă de la 
începuturile afirmării lor pe arena 
socială, să elucideze sub raport teo
retic căile de soluționare a proble
mei agrare și să stabilească conlu
crarea cu țărănimea în lupta pentru 
prefacerea radicală a rînduielilor so
ciale burghezo-moșierești. în cursul

citorești-țărănești care avea să se 
cimenteze în procesul revoluției do 
eliberare națională și socială, al în
făptuirii pe cale revoluționară a re
formei agrare, al instaurării puterii 
populare, al cuceririi întregii puteri 
de stat de către clasa muncitoare și 
aliații ei la sfirșitul anului 1947.

începutul unei etape noi. superioa
re în dezvoltarea 
resti-țărănești l-a

ale so- 
noastre 
munei- 
tărăni- 

aduc 
această 

contribu-

Politica
partidului — 

politica 
întăririi unității 
întregii națiuni, 

a înfloririi
multilaterale 
a României 
socialiste

X

alianței muncito- 
marcat cooperati
vizarea agricul
turii, necesitate 
obiectivă a con
strucției socialis
te. Pășind De ca
lea socialismului, 
țărănimea a optat 
definitiv pentru 
dezvoltarea tării 
Pe calea definita 
de strategia revo
luționară a parti
dului. și-a legat 
pentru totdeauna 
existenta de clasa 
muncitoare, de re
lațiile de proprie
tate socialistă, de
venind o clasă 
socială nouă, cu 
o structură uni
tară. ale cărei in
terese sînt orga
nic legate de pro
gresul economiei 
și culturii socia
liste, de întări
rea noii orânduiri. 

Progresul de ansamblu al tării în anii 
construcției socialiste pe toate pla
nurile încorporează deopotrivă, ală
turi de eforturile muncitorilor, inte
lectualilor. ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. munca și eforturile țărănimii, 
aportul ei de pricepere și creativitate 
la propășirea României socialiste.

Experiența istorică atestă justețea 
politicii Partidului Comunist Român 
de soluționare a problemei agrare, 
trăinicia alianței muncitorești-tără- 
nesti_ făurite și dezvoltate de-a lun
gul deceniilor, sub conducereâ clasei

Marin NEDELEA.
(Continuare în pag. a IV-a)
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unele locuri sau a înce- 
fitmul lucrărilor In toată 
«e se caracterizează fe- 
meteorologice actuale si

Noi apariții in peisajul bucureștean : complexele arhitectonice 
de pe bd. Banu Manta

AU FOST 
SEMĂNATE

MAI SÎNT
DE SEMĂNAT

DIN SUPRAFEȚE

răscoalei din 1889, solidaritatea fi
rească a celor două clase, aflată în 
curs de infiripare, era proclamată cu 
hotărâre în manifestul cercului mun
citorilor din București, în care se 
spunea : „Muncitori ! Numai voi 
știți ce e amarul si sărăcia, numai voi 
știți ce va să zică robia muncii, nu
mai voi puteti să înțelegeți pe cei 
care, disperați de lipsă și nedrepta
te. s-au răsculat... Voi trebuie să 
strigați cînd ea (țărănimea) e împuș
cată, datoria voastră e să ridicați 
glasul". Citeva decenii mai tîrziu. 
clasa muncitoare va sprijini direct 
țărănimea răsculată în neuitatul an 
1907.

în contextul marilor bătălii sociale 
din perioada interbelică, prin crea
rea în 1933 a organizației democra
tice a țărănimii — Frontul Plugari
lor — s-au pus bazele alianței mun-

în ultimele zile, ritmul lucrărilor 
agricole s-a intensificat în toate 
zonele țării. Dar înrăutățirea vre
mii, care a intervenit îndeosebi în 
cursul zilei de vineri noaptea și sîm- 
bătă — ploi, lapoviță și ninsori in
solite de scăderea bruscă a tempe
raturii —' în toate zonele tării, a în
trerupt in

' tinit mult 
tara. Prin 
nomenele 
care este perspectiva evoluției vre
mii în continuare ? în legătură cu 
aceste aspecte, tovarășul Octavian 
Betbecel, șeful laboratorului de 
agrometeorologie din cadrul Institu
tului de meteorologie și hidrologie, 
ne-a făctit citeva precizări :

— Fenomenele meteorologice la 
care asistăm sînt deosebit de rare 

y^pentru luna aprilie și au o frecven-

ță de o dată la trel-patru decenii. 
Răcirea vremii nu are un efect fa
vorabil. dar precipitațiile căzute 
erau de dorit, ținînd seama că mai 
mult de jumătate din teritoriul ță
rii avea un deficit accentuat de 
umiditate in patul germinativ, din 
care cauză se semăna In teren uscat. 
Or. aceste precipitații refac umidi-* 
tatea în stratul de sol de la supra
față. ceea ce favorizează germi
narea boabelor si răsărirea culturi
lor semănate si asigură condiții 
bune pentru însămînțarea culturilor 
ce au mai rămas. Fenomenele me
teorologice actuale șînt caracteri
zate prin :

a) scăderea temperaturii aerului 
pînă la minus 2 grade în jumătatea, 
de nord a tării. în aceste zone sint 
posibile daune parțiale la speciile de 
pomi care înfloresc timpuriu. în ju
mătatea de sud a țării, pericolul dau-

nelor în pomicultură este- cu totul 
izolat. Abundenta florală din acest 
an creează premise pentru o fructi
ficare mult mai bogată decît In 
anul trecut. Culturile de. cîmp — 
grâu, orz sau pentru furaje — care 
au o limita) de rezistentă pînă la 
minus 6—8 grade, nu au de suferit, 
în schimb, 'pentru legumele plan
tate în cîmp, în solarii și tuneluri 
sînt necesare măsuri care să le pro
tejeze de aerul rece.

b) scăderea temperaturii solului 
în medie cu 3—5 grade, dar care 
se menține, totuși, la valori ridicate, 
ce variază între 8 și 11 grade. Ex
cepție fac nordul Moldovei si Ma
ramureșul, unde temperatura solu
lui este între 4 și 7 grade. în ur
mătoarele 48 de ore, temperatura so-

Navigăm pe marile șl ocea
nele lumii !“ — ne spunea i
maistrul principal Ion Costa ( 
și, contemplînd motorul naval 
Înalt cît o casă de patru etaje, 
alcătuit din 12 000 de piese (de 
la șuruburi și buloane de 
citeva grame pînă la arborele 
cotit, care cîntărește 154 tone), 
aveam, într-adevăr, copleși
toarea senzație că ne aflăm în 
pîntecele unui modern car
gobot, acolo unde se desfă
șoară, clipă de clipă, efortul 
tenace pentru deplasarea navei 
pe tălăzuitele căi ale oceanu
lui planetar.

„Și mai aflați un lucru — 
adăugă maistrul Costa. în po
fida dimensiunilor uriașe ale 
motorului, precizia execuției 
și montării e de două sutimi 
la fiecare metru liniar pe ver
ticală și orizontală. De aici 
și răspunderea sporită a fie
căruia dintre noi.'..".

Discuția de mai sus avea loc 
nu — cum s-ar putea crede — . 
la unul dintre marile șantiere 
navale de la Galați, Constanța 
sau Mangalia, cl la... Reșița. 
Ne aflam în vasta hală a 
secției de motoare navale și 
compresoare din cunoscuta în
treprindere reșițeană de 
strucții de mașini.

„Tot ce vedeți aici — 
ciza tovarășul Ion Tudora. in- 
giner-șef cu fabricația, con
ducătorul colectivului — s-a 
realizat în puținii ani de cînd 
a fost înființată secția noas
tră ca materializare a pro
gramului elaborat de partid în 
vederea asimilării de motoare 
diesel pentru nave. Și faptul 
că, de la primul motor, de 
8 000 cai-putere, ieșit de pe 
standul de probă în martie 
1977. șl pînă la motorul-glgant 
pe care îl aveți în fața privi
rilor, de 30 000 cai-putere, au 
trecut doar patru ani, în
seamnă nu numai o probă de 

^operativitate, ci șl una de

con-
pre-

lucidă maturitate, de înțelegere 
profundă a însemnătății indi
cației secretarului general al 
partidului de a integra cit 
mal grabnic toate componen
tele navei, ellminlnd importu
rile- pe acest tărâm".

în răstimpul scurt care s-a 
scurs de la punerea temeliei

ces : prin diferite modificări 
și adaptări, realizate cu bine
cunoscutul spirit inventiv ca
racteristic reșițenilor, s-a iz
butit o reducere a consumului 
de combustibil cu un gram 
și jumătate la cal-putere/oră. 
E mult, e puțin ? „în ciuda 
aparentelor, e foarte mult —

rea consumului de combustibil 
va atinge șapte grame pe cal- 
putere/oră, pentru ca, în 1983, 
să se livreze motoare dintr-o 
nouă familie, la care econo
misirea combustibilului va 
ajunge la cifra spectaculoasă 
de 17 grame la fiecare cal- 
putere/oră. Se va evita astfel

lor dacă mica — sau marea — 
frântură de metal pe care au 
zămislit-o ori montat-o se 
comportă cum trebuie în uria
șul angrenaj.

La întrebarea pe care am 
pus-o cîtorva dintre creatorii 
acestei impresionante realizări 
tehnice : „Care a fost cel mai

Mîndria patriotică
de a fi creator

de tehnică
PRINTRE CONSTRUCTORII

DE MOTOARE NAVALE DIN REȘIȚA

acestei hale de proporții im
presionante și de la produce
rea primului motor naval — 
pe un teren, e bine să preci
zăm, nu viran, nici sterp, ci 
fertilizat prin îndelungata tra
diție de fabricare la Reșița 
a motoarelor diesel, de cele 
mal diferite tipuri și dimen
siuni — vrednicul colectiv al 
navallștilor reșițeni a scos pe 
porțile acestei secții 
330 000 cai-putere.

în cinstea apropiatei 
versărl a șase decenii 
crearea partidului, aici s- 
ținut un nou și elocvent suc-

pesta

' ani- 
de la 

i-a ob-

sublinia inginerul Tudora. 
Gîndiți-vă că, la un motor de 
20 000 cai-putere, se economi
sesc 30 de litri pe oră. ceea ce 
înseamnă că la un mers al 
navei de 4 000 de ore, în me
die pe an, economia atinge 
120 tone". Am aflat că, pînă în 
prezent, s-au și livrat 
motoare cu consum 
tățit, urmlnd ca în 
acestui an să fie livrate 
motoare 
acesta e 
perioada 
face noi 
tățirl pe

două 
îmbună- 

cursul 
doar

de acest gen. 
doar începutul, 
următoare se 

ajustări și imbună- 
baza cărora reduce-

vor

toneirosirea a mii 
combustibil.

Firește, toate acestea 
roadele unei generoase dăruiri 
concretizate în intense eforturi 
creatoare, căci, așa cum spu
nea unul dintre primii nava- 
liști, comunistul Francisc 
Apro, șeful atelierului de 
montaj, „sufletul motorului e 
sufletul omului care 11 reali
zează". Iar sufletul acestor au
tentici îndrăgostiți de meseria 
lor se simte, bunăoară. în fap
tul că slnt capabili să rămînă 
zi si noapte lingă standul de 
probă spre a vedea cu ochii

emoționant moment pe 
l-ați trăit de cînd există sec
ția ?“. răspunsul a fost una
nim : „Proba de omologare a 
primului motor". „Trebuia în
cercat la standul de probe 
timp de 100 de ore — ne rela
ta lăcătușul Ion Barbu, secre
tarul comitetului de partid al 
secției. Aproape că n-a fost 
om din echipele de montaj 
care să părăsească hala în de
cursul acestor 100 de ore. Ne 
aduceau nevestele mîncarea în 
sufertașe, ațipeam cînd și cînd 
pe unde apucam, dar nu su
portam nici măcar ideea că am

putea să nu fim de față. în- 
chipuiți-vă, dacă în ora a 97-a 
din cele 100 se întimpla ceva 
neprevăzut, apoi trebuia să 
luăm wtotul de la-nceput I Era 
o mare răspundere, toți o sim
țeam apăsîndu-ne umerii, de 
aceea hu ne puteam îngădui 
să ne despărțim de acest prim 
«vlăstar- al nostru. Abia după 
ce s-a încheiat .omologarea șl 
comisia a dat motorului califi
cativul «excelent», ne-am în
găduit să, ne ducem pe la ca
sele noastre". ,

După aceea a urmat o nouă 
repriză de emoții — proba de 
omologare pe navă. Multi din
tre el au luat parte la călă
toria de probă a nivel pe care 
fusese instalat primul motor 
(un cargobot livrat unei fir
me străine), la sfirșitul Iul no
iembrie 1979, de la Galati la 
Constanța. Unii au primit 
chiar cu acest prilej „botezul 
mării", dar nici unul n-a avut 
răgaz Să sufere de rău de 
mare, căci — cum spunea tî- 
nărul inginer Nicolae Rusu — 
„eram prea ocupați cu verifi
carea și reglajul"...

...Proba de omologare — iată 
o formulă care ne-a 
atenția și ni s-a întipărit 
memorie 
tehnic, cl 
sitate cu 
exprimă 
și putem 
probă hotărîtoare. 
examen decisiv pentru pasiu
nea. energia și inventivitatea 
omenească, cei ce au făcut — 
— prin motoarele navale fa
bricate de ei — ca Reșița 
să devină port la mările și 
oceanele lumii au primit ace
lași calificativ ca șl rodul 
vredniciei lor : „excelent".

reținut 
în 

nu prin sensul ei 
prin lapidara den- 

care concentrează si 
o realitate umană : 

spune că, la această 
la. acest

Victor BIRLADEANU 
Nlcolae CATANA

i

de fapte
La o ședință cu mai mulți di

rectori, cînd s-a dat o pauză și 
s-a trecut la întimplări mai ve
sele si vorbe de duh, se pare 
că directorul de la întreprinde
rea de piese radio si semicon- 
ductori Băneasa ar fi tis : „Noi 
nici nu mai ținem minte de cind 
ne tot îndeplinim planul...". La 
care un alt director, ce abia iși 
făcuse autocritica, a replicat : 
„Din păcate, nici noi nu mai ți
nem minte de cînd tot sintem 
sub plan I" De-ale directorilor 
in pauzele ședințelor de anali
ză... Directorul Anton Vătășescu, 
om in vîrstă de 41 de ani, va 
sărbători, împreună cu multi 
alții, acum, în această primăva
ră. 20 de ani de cind lucrează 
la I.P.R.S. Băneasa. Nu și-a tră
dat uzina decît pentru Politeh
nică, unde este conferențiar și 
de unde aduce la uzină pe cei 
mai merituoși dintre studenti.

Din promoția lui 1974 au venit 
aici nouă electroniști, Printre 
aceștia s-a numărat și Dan Pe
tru Alexandru. El îmi reproduce 
una din observațiile conferenția
rului Vătășescu la primele ore 
de curs : „Inginerii noștri știu 
foarte multă teorie, sint. asi . în 
privința asta. Avem insă mare 
nevoie de ingineri care să știe 
încă de pe băncile facultății și 
foarte multă producției". De 
vreo trei ani, Dan Petru Alexan
dru este țeful unei linii de fa
bricație, iar doi dintre colegii de 
grupă la facultate. Anca Ni- 
chita și Mircea Romanescu. ii 
sînt, nu, nu subalterni, ci cola
boratori apropiați. (Tînăra chi- 
mistă Doina Dan nu-i este nici 
subalternă, nici colaboratoare, 
deși lucrează tot la I.P.R.S., 
soție...).

Iată ora bilanțului, tragem 
linie și facem socoteala: cum 
onorează un tînăr inginer diplo
ma, cum justifică încrederea 
profesorilor săi? Prea adesea 
unii înșiră povești multicolore, 
ca niște mărgele de sticlă, cînd, 
se știe, diploma se susține cu 
fapte pînă la sfirșitul unei vieți. 
Dan Petru Alexandru; in 1977, 
cind i s-a acordat răspunderea, 
linia de diode, tiristoare și punți 
de medie putere opera numai cu 
tehnologii prin licență. în 1979 
se înregistrează 14 produse, 
toate de concepție proprie (a 
se înțelege concepția colecti
vului condus de tinărul inginer). 
In 1980 s-a ajuns la 30 produse 
de concepție proprie. Aici s-a 
ciștigat experiență in timp scurt 
și s-au născțit ambiții pentru 
multă, multă vreme.

De obicei, diplomele se pun in 
ramă. își află loc pe un perete 
și-acolo rămin. De onorat, se 
onorează în fiecare zi. cu exa
mene grele, tot mai grele de la 
o zi la alta. Profesorii le sem
nează. Dar. pentru deplină vala
bilitate, mai e nevoie de • con- 
trasemnătură a conștiinței și 
demnității profesionale a fiecă
ruia...

ci

Își

Nlcolae TIC
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Poeta țesătoare

„Versuri străbătute de opti
mism, de mindria si bucuria vie
ții ți muncii libere". Am repro
dus un citat dintr-o cronică des
pre poeziile semnate de țăranca

I
I

Activul de partid - promotor al noului „E nevoie de cărbune, sîntem la datorie"
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cooperatoare Maria Cocirca din 
comuna Micula, județul Satu 
Mare. Dar Maria este și o neîn
trecută țesătoare de covoare. 
Multe din creațiile sale pot fi 
admirate in. încăperile casei, de
venită o veritabilă expoziție. In 
curind. locuința sa va fi și gaz
da unei șezători literare a crea
torilor țărani din județ. Maria 
vrea să le prezinte oaspeților 
noi versuri „țesute" cu inimă, 
dar și covoare încărcate de me-, 
tafore inspirate. Ii dorim succes!

Măiestrie...

delicioasă
A urcat de mal multe ori pe 

podiumul laureaților la marile 
concursuri naționale. Restauran
te renumite din mari centre ale 
țării i-au lansat invitații ten
tante. Nu le-a dat curs nici mă
car celor venite din Vaslui, re
ședința județului, cu același 
nume, unde lucrează. Petre Cre- 
țu — despre el este vorba — 
a rămas in orășelul său Negrești. 
A rămas cu iscusința lui neîn
trecută in ale cofetăriei. Cu spi
rit inventiv, plin de fantezie, el

I

I

I
I
I
I
I
I
I

creează adeseori torturi șl pră
jituri uriașe după chipul ți a- 
semănarea unor castele din po
vești, , că ți-e și milă să începi 
să „deguști" • fereastră de
cupată in... blat de ciocolată, o 
ușă sculptată in... frișcă sau o 
bucată de acoperiș din... cremă 
de fructe. Fructe de tot felul, pe 
care meșterul le folosește cu 
succes, propunînd clienților noi 
și noi sortimente de dulciuri pe 
cit de aspectuoase, pe atit de 
delicioase.

Așadar, călătorule, dac/ț treci 
prin Negrești și dorești să „ser
vești" un castel din povești...

I
I
I
I
I

Zimbiți, vă rog!...
I

Greu, foarte greu i-a fost fo
toreporterului Koncz Jinos să-i 
prindă pe peliculă pe acești trei 
ursuleți. Cind unul stătea o cli
pă „ca la fotograf", apăreau cei
lalți doi și stricau clișeul. După 
mai bine de trei ore de aștep
tare — asta da, răbdare! — foto
reporterul a răsuflat ușurat. Ia-

I
I
I
I

tă-i pe cei trei ursuleți care au

I văzut lumina zilei la Anul nou I 
1981. Deși n-au trecut nici pa- |

Itru luni de atunci, ei au cres
cut dolofani și constituie, unul I 
din punctele de mare atracție |

Iale grădinii zoologice de pe Pla
toul Cornești din Tg. Mureș. I 
Atracție mai ales pentru copii, |

■ cărora le oferă un program spe-
| cial de... ghidușii.

I Rubrică realizată de .
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii" 1

I______________ I

Activul de partid de la tînăra 
unitate minieră gorjeană I. M. 
Jilț, constituit din mineri de 
nădejde, brigadieri, maiștri, spe
cialiști, este sistematic -antrenat la 
acțiuni de instruire, de pregătire 
politico-ideologică. dar mai ales la 
solutionarea unor multiple pro
bleme cerute de creșterea produc
ției de cărbune. Numai în Intîlnirile 
inițiate în acest an au fost dezbă
tute și analizate aspecte de o mare 
complexitate, cum sînt : direcții si 
modalități concrete de înfăptuire a 
cerințelor noului mecanism econo- 
mico-financiar ; căile de creștere a 
indicelui extensiv de folosire a uti
lajelor ; cum se exploatează com
plexele miniere de mare producti
vitate; măsuri concrete pentru în
tărirea rolului conducător al orga
nizațiilor de bază pe locurile de 
producție.

Am participat recent la o aseme
nea instruire, organizată cu spri
jinul secției propagandă a comite
tului județean, avînd ca temă : 
„Activitatea politico-educativă pen
tru mobilizarea colectivelor de mi
neri în vederea realizării exemplare 
a sarcinilor de plan". Instruirea nu 
s-a rezumat la o „transmitere' de 
sarcini", ci a fost efectiv o lecție 
practică, politică, desfășurată in 
perimetrul minei Mătăsari si al 
carierei Jilț-sud. Membrii activului 
de partid au discutat astfel „pe viu“ 
modalitățile concrete de organizare 
a propagandei vizuale și a muncii 
de la om la om, de creștere a 
funcționalității „sălilor de apel", de 
aplicare a noului și inițiativelor 
valoroase în muncă. Cu acest 
prilej s-a lansat chemarea la între
cere pentru „Complexul cu cel mai 
mare randament productiv în anul 
1981". (Dumitru Prună).

La I. M. Lupeni urma să se 
monteze un nou complex mecanizat, 
nr. 6, la sectorul IV, în abatajul 5 
Est. „Trebuie să numim un om de 
nădejde, un bun cunbscător al me
seriei în fruntea formației de lucru 
la montaj", era pe drept preocupat 
ing. Dumitru Dănciulescu. șeful 
sectorului. „Ne-am consultat în ca
drul comitetului de partid și ne-am 
oprit la maistrul electromecanic 
Constantin Lupulescu, șeful unei 
brigăzi care are o bună experiență 
de lucru cu complexele mecanizate" 
— a venit răspunsul lui Alexe 
Furdui, secretarul comitetului de 
partid de la sectorul IV.

...Au urmat, apoi, zile fierbinți, 
de lucru neîntrerupt. Nimeni nu 
mai măsura cu exactitate schimbu
rile. Complexul trebuia să tale și 
să trimită la zi cît mai mult căr
bune — își spunea fiecare om din 
formația de lucru. Comunistul Con

stantin Lupulescu efectua cele mai 
complicate operații, era gata ori- 
cînd să dea ajutor sau un sfat bun. 
Și ceilalți comuniști. Petru Gher
man și Matei Hirt, care au lucrat la 
partea hidraulică a complexului, sau 
maiștrii electromecanici Virgil 
Vîncu și Ion On, s-au dovedit la 
Înălțimea sarcinii încredințate. ,,E 
nevoie de cărbune, sîntem la dato
rie" — spuneau ei. Și au fost !

Complexul cu susținere mecani
zată, care se întinde pe o lungime 
de 81 m, plus 39 metri cu susținere 
individuală, a fost montat cu 6 zile 
înainte de termen. Aceasta înseam
nă că s-au realizat cu acest utilaj 
der mare complexitate si producti
vitate. peste prevederi, 5 000 tone 
cărbune cocsificabil. Fapt datorat 
puterii de mobilizare a acestor 
destoinici comuniști. înaltei lor 
pregătiri profesionale. (Sabin 
Cerbu).

Cură balneară eficientă la Eforie-Nord și Mangalia

In dezbatere - viitorul localităților rurale Dovadă a conștiinței comuniste
Schițele de sistematizare ale 

celor 43 de comune din județul Bra
șov, detaliile de sistematizare ale 
centrelor civice ale unora dintre a- 
cestea și, în primul rînd, ale celor 
5 localități prevăzute să devină cen
tre urbane, au constituit obiectul 
unei analize organizate de biroul 
comitetului județean de partid. 
Aceasta a avut loc la sediul insti
tutului „Proiect“-Brașov ; au parti
cipat ca invitați conducătorii unor 
unități economice, de cultură si 
edilitar-gospodărești . implicați în 
dezvoltarea viitoare a localităților 
rurale din județ. Dezbaterile au 
conturat mai clar cîteva din pro
blemele pe care le ridică dezvol
tarea In perspectivă a acestor loca
lități. cum ar fi respectarea si 
chiar restrîngerea actualelor peri
metre construibile în așa fel Incit

obiectivele noi care sînt prevăzute 
a fi înălțate — ferme agricole, 
unități ale industriei mici, con
strucții cu caracter edilitar-gospo- 
dăresc etc. — să se încadreze în 
perimetrele stabilite. De asemenea, 
s-a recomandat să se valorifice in 
activitatea de construcții, într-o 
măsură njai mare, materialele lo
cale, specificul local etc.

în încheiere, biroul comitetului 
județean de partid a aprobat schi
tele de sistematizare si detaliile de 
sistematizare a centrelor civice, 
stabilind măsuri pentru ca acestea 
să fie cît mai bine și cît mai repede 
cunoscute (ie către organizațiile de 
partid și consiliile populare din 
localitățile respective în vederea 
unei acțiuni concrete și operative 
care să determine transpunerea lor 
în viață. (Nicolae Mocanu).

„Firește, ca membri de partid tre
buie să cunoaștem cît mai bine con
ținutul documentelor Congresului al 
XII-lea al partidului, dar, dacă ne 
oprim aici, lucrul e făcut doar ne 
jumătate". Și, ca să convingă adu
narea generală a comuniștilor de 
acest adevăr, Dumitru Opriș din co
muna Halmăjd, județul Sălaj, a ar
gumentat : „Am recitit raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la congres. .Cînd am 
ajuns la paragraful în care vor- 
bește de folosirea mai eficientă 
a fesurselor locale, m-am gîndit la 
rîul de pe valea asta a noastră, 
ce curge cu repeziciune de cînd îl 
știm. O roată simplă din acelea pe 
care le confecționam noi cîndva 
pentru morile de măcinat ar putea 
învîrti o microturbină care să ali
menteze cu curent electric toată 
comuna".

„Ideea trebuia dusă*mal de

parte — intervine Dumitru Borz, si 
el țăran cooperator din sat. O 
asemenea instalație presupune si 
un dig simplu de 3—4 metri lățime. 
Dacă îl construim, putem fiecare 
dintre noi beneficia de apă la ro
binet în casă, în curte și în grajd".

Propunerile celor doi comuniști 
au fost trecute în planul de măsuri 
al comitetului comunal de partid si 
preluate de consiliul popular în 
programul de dezvoltare în per
spectivă a comunei. Dar pentru ca 
aceste idei valoroase să prindă con
sistența faptei, comuniștii si depută
ții au și trecut la mobilizarea ce
tățenilor la lucrările necesare. Și 
oamenii au pus repede, gospodă
rește, umărul.- O atitudine care 
ilustrează rezultatele concrete ale 
•muncii politico-educative desfășu
rate de organizația de partid pen
tru ridicarea conștiinței civice a 
locuitorilor comunei. (Ion Mureșan).

Medicii specialiști afirmă că pen
tru cei cu afecțiuni reumatismala 
sau ginecologice tratamentul pe li
toral în această perioadă nu este 
mai puțin eficace decît vara. Fac
torii naturali de cură au aceleași e- 
fecte terapeutice în toate cele 12 
luni ale anului. Baza materială și 
personalul medical specializat asi
gură un tratament eficace în orice 
sezon. La aceasta contribuie aplica
rea tratamentului cu metode origi
nale românești, precum și practica
rea cu succes a acupuncturii. De a- 
semenea. cele două stațiuni oferă 
posibilitatea efectuării unei cure 
balneare, pentru prevenirea si tra
tarea în faze incipiente a unor afec

țiuni, și în serii mai scurte, de nu
mai 12 zile, precum si avantajul u- 
neî clime blînde. Sînt asigurate con
diții excelente de cazare si masă în 
hoteluri și restaurante.

Important de reținut : în această 
perioadă, tarifele pentru cazare si 
masă sînt cu circa 40—50 la sută mai 
reduse fată de lunile iulie și august, 
ceea ce înseamnă importante eco
nomii în bugetul familiei fiecăruia.

Informații suplimentare, precum 
si procurarea biletelor pentru efec
tuarea curei balneare in cele două 
stațiuni de pe malul Mării Negre 
se obțin la toate agențiile si filiale
le oficiilor județene de turism, pre
cum și la cele ale I.T.H.R. București.

Diabetul zaharat - o boală complfekă
Cum o prevenim? Cum o tratăm?

Comerț mobil, servicii diverse-
in apropierea locurilor de muncă

Procesul intens de creștere econo
mică, îndeosebi din ultimul deceniu 
și jumătate, a fost însoțit de 
formarea și extinderea unor pu
ternice platforme industriale în 
toate județele țării. Firesc, odată 
cu apariția noilor unități econo
mice a fost necesar să se asi
gure și condiții adecvate de muncă 
si viată pentru noile detașamente 
muncitorești — începînd cu locuin
țele, rețeaua de transport în somun, 
asistenta medicală, școlile și grădi
nițele, activitatea culturală ș.a.m.d.

Pentru a reduce tot mai mult 
timpul afectat deplasărilor la si 
de la locul de muncă, locuințe
le și celelalte dotări socțale au 
fost amplasate, ca urmare a in
dicațiilor conductorii de partid — 
cît mai aproape de platforme
le industriale. Dar nu toate car
tierele de locuit pot fi „aduse" lin
gă întreprinderi. în aceste condiții, 
este cu atît mai importantă sarcina 
comerțului și a organizatorilor de 
servicii de a amplasa unităti adec
vate în apropierea întreprinderilor — 
mai ales dacă avem în vedere și 
numărul mare de navetiști care lu
crează. de regulă, pe aceste plat
forme.

Desigur, nimeni nu ooncepe să 
amplaseze în apropierea întreprinde
rilor mari magazine, cu profil com
plex sau care să vîndă produse de 
folosință îndelungată (mobilă, televi
zoare. frigidere ș.a.m.d.). Este vorba 
de unităti rinai simple, pentru măr
furi de cerere curentă — chioșcuri cu 
diverse produse de băcănie, de dro
gherie. diferite articole de uz perso
nal — pe care omul să le poată 
cumpăra udin mers" la intrarea sau 
ieșirea din schimb. în plus, este vor
ba de cantine și microcantine, de 
unităti de servire publică de utilita
te frecventă — un ghișeu poștal, o 
frizerie, un atelier de reparat încăl
țăminte etc.

Care este situația acestui tip de a- 
menajări pe noile platforme indus
triale din cîteva județe ale tării?

Din județul Gorj, corespondentul 
nostru Dumitru Prună ne comunică :

...Cariera minieră Gîrla, din bazi
nul carbonifer al Olteniei, ora 15. 
Oră la care ștafeta muncii este pre
dată schimbului de după-amiază. 
După ce au lăsat salopeta de, lucru 
în vestiare, minerii se îndreaptă spre 
magazinul alimentar din incinta ca
rierei, „Majoritatea fiind navetiști — 
ne spune excavatoristul Gheorghe 
Ceaureanu — este, un mare avantaj 
pentru noi să găsim aici, la un pas

de locul de muncă, aproape toate 
produsele de care avem nevoie cu
rent : pîine, , preparate din carne, 
conserve, paste făinoase, legume și 
altele".

— Nu este singura unitate de acest 
fel — aflăm de la Constantin To- 
mescu. directorul întreprinderii co
merciale I.C.S.M. Rovinari. Din to
talul de 68 unităti de desfacere din 
rețeaua întreprinderii noastre. 30 sînt 
amplasate în apropierea locurilor de 
muncă.

— Cum au fost realizate aceste 
unităti ? Din fondul central de in
vestiții ?

— .Nici vorbă. Majoritatea sînt 
" chioșcuri și tonete pe care le-am 

amenajat pe plan local, cu mijloace

O anchetă pe noile 
platforme industriale 

din județele Gorj, Timiș 
și Botoșani

și prin eforturi proprii. Ld montarea 
lor. cît si la realizarea instalațiilor 
electrice, am primit un sprijin sub
stantial chiar din partea primilor 
interesați, adică a înseși colectivelor 
de muncă din întreprinderile pe lin
gă care au fost amplasate.

Tovarășul Avram Lazăr, președin
tele comitetului sindicatului de pe 
platforma minieră Rovinari-Jilț. ne-a 
spus : „Mai toate unitățile comerciale 
din carierele si de la gurile de mină 
au fost înființate la propunerile oa- 
menildr muncii, formulate în cadrul 
adunărilor generale. Dispunem de o 
rețea de desfacere complexă, care 
cuprinde majoritatea punctelor de 
lucru din bazinul carbonifer".

Și în județul Timiș, dujiă cum ne 
relatează corespondentul nostru Cezar 
Ioana, există o bună experiență în 
privința dotărilor comerciale de pe 
platformele industriale. Astfel, în 
partea de sud-est a municipiului Ti
mișoara, unde în ultimii ani a prins 
contur o puternică zonă industrială, 
au fost date in folosință mai multe 
magazine. Tovarășul Nicolae Maghețu, 
președintele comitetului sindicatului 
de la întreprinderea „Tehnometal", a- 
preciind faptul că acum oamenii mun
cii de pe platforma industrială au po
sibilitatea să se aprovizioneze cu 
mărfurile necesare la intrarea sau la 
ieșirea din schimb (nu prea de mult 
erau nevoiti să meargă după cumpă
rături în oraș), ne-a sesizat că de

pe platformă lipsesc însă... unitățile 
prestatoare de servicii. „O ceasorni
cărie. un atelier de reparat încălță
minte sau de reparat îmbrăcămin
te sînt unităti de care avem -nevoie 
adesea — ne spune interlocutorul. 
Ateliere pe care cooperația meșteșu
gărească toț amină șă le înființeze".

Am vizitat și platforma industria
lă din nord-estul municipiului, unde 
se află amplasată marea întreprin
dere mecanică. Din păcate, aici re
țeaua dotărilor este și mai săracă. 
Cantina-restaurant-, cu un punct ali
mentar, și chioșcul de legume și 
fructe sînt singurele unităti care 
funcționează. Deocamdată...

Intr-un alt-județ, pe noua platfor
mă _ industrială a municipiului Boto
șani, ne relatează corespondentul 
nostru Silvestri 'Ailenei, problemă 
este, de asemenea, parțial rezolvată. 
Deși aici lucrează peste 20 000 de oa? 
meni ai muncii, numărul unităților 
comerciale este de... numai 5. La care 
se mai adaugă microcantinele și bu
fetele de incintă de la patru unități 
economice. Pe platformă nu există 
nici o unitate Prestatoare de servicii 
si nici măcar un chioșc de difuzare 
a presei.

— Chiar la ultima sesiune a con
siliului popular municipal a fost 
discutată problema unor dotări sim
ple pe platforma industrială locală — 
ne spune tovarășa Anica Curelaru, 
secretară cu probleme sociale a co
mitetului municipal de partid. S-a 
apreciat că situația actuală este nesa
tisfăcătoare. O răspundere importan
tă ne revine și nouă, municipalității, 
pentru că nu am urmărit întoctnirea 
unui plan unitar, care să prevadă 
toate dotările necesare pe platformă. 
Ce vom întreprinde în prima ur
gență ? Chiar în aceste zile conduce
rile unităților economice de pe plat
formă analizează posibilitățile ame
najării de magazine și ateliere pres
tatoare la parterele căminelor de ne- 
familiști, în plus, vom amplasa in 
zonă mai multe chioșcuri. Termenul 
de soluționare a acestor prime mă
suri — cel mai tîrziu sfîrșitul lunii 
mai a.c. Evident, acțiunea va conti
nua pentru a putea acoperi toate so
licitările oamenilor muncii.

Un angajament promițător. Șl, 
vrem să credem, realist.

Să sperăm că rîndurile de față vor 
stimula și preocupările în acest sens 
ale factorilor de răspundere din 
alte județe ale țării.

Anchetă realizată de
Mihai IONESCU

O asigurare utilă 
în orice gospodărie

Administrația Asigurărilor de Stat 
aduce la cunoștința celor interesați 
că pot contracta ASIGURAREA 
FACULTATIVA . COMPLEXA A 
GOSPODĂRIEI, care cuprinde în 
unul și același contract trei feluri 
de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliu ;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

* în asigurare sînt cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca: mo
bilier, obiecte casnice, îmbrăcă
minte, covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, 
pomicole, produse animaliere și 
alimentare, materiale de construcții 
și altele.

în baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de pa
gube la bunurile asigurate, provo
cate de unele riscuri, ca. de exem
plu : incendiu, explozie, inunda
ție, ploaie torențială, furtună, 
avarii accidentale pfoduse Ia insta
lațiile de gaze, apă. canal sau în
călzire ; pierdere sau' dispariție a 
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc.

în asigurarea de accidente sînt 
cuprinși pentru urmările acciden
telor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii aces
tora. dacă în mod statornic locu
iesc și gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă, legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse Ia imobil, precum și sumele 
datorate terților pentru accidenta
rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare lo
catarilor apartamentelor înveci
nate pentru pagube la bunurile 
asigurabile ori la elementele de 
construcție ale apartamentelor res
pective, cauzate de o inundație 
produsă în apartamentul asigura
tului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare71 00CL.de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări yă 
puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

OMUL Șl viață
RAȚIONALĂ

— Stimate tovarășe profesor dr. 
Gheorghe BACANU, ca specialist și 
ca șef al Centrului de nutriție si boli 
metabolice — Timișoara aveți o bo
gată experiență și competentă în pro
blemele diabetului, de aceea vă 
rugăm să ne spuneți ce este si in ce 
măsură putem preveni diabetul.

— Diabetul zaharat (popular denu
mit „boală de zahăr") este o boală 
foarte complexă datorată scăderii 
cantității de insulina din organism. 
Insulina este un hormon secretat de 
pancreas care contribuie la menține
rea. în limite normale, a glicemiei 
(glucoza din sînge) si anume între 
80—120 mg%. Cînd insulina este in
suficientă ori absentă apare hiper- 
glicemia (creșterea procentului de 
zahăr din sînge). glicozuria (glucoza 
în urină), corpii cetonici în urină, iar 
dacă nu se intervine medical se in
stalează coma diabetică, o complica
ție cu urmări fo'arte grave.

— Deci, insulina este ^principala 
cauză : mai sînt și altele ?

— Diabetul zaharat are mai multe 
cauze, care de 
multe ori se aso
ciază. Una din 
cauzele care favo
rizează • apariția 
diabetului zaha
rat este predispo
ziția ereditară
(genetică). De aceea, orice per
soană care are o rudă de sînge 
cu diabet zaharat cunoscut esle 
mai expusă riscului jde a deveni 
diabetică. Acest risc este transformat 
în boală în primul rînd datorită obe
zității : 80 la sută din diabetici sînt 
obezi sau au fost obezi. Se știe că 
obezitatea nu apare decît la persoa
nele care consumă mai multe ali
mente decît le este necesar, persoane 
care se supraalimentează. în abuzul 
alimentar un loc important ocupîn- 
du-1 zahărul ca atare (zahărul vizibil), 
dar și zahărul ascuns (din băuturile 
de tot felul, din prăjituri, dulceață, 
bomboane etc., etc).

Alimentele bogate în zahăr se reab
sorb rapid la nivelul tubului diges
tiv, creste foarte mult glicemia și 
este solicitată o secreție crescută de 
insulină. ceea ce este posibil un timp, 
pentru ca apoi această posibilitate să 
se epuizeze și să se instaleze diabe
tul zaharat. Doresc să subliniez în 
mod deosebit că diabetul zaharat se 
poate instala la persoanele care su
feră de obezitate și fără să aibă pre
dispoziție ereditară. Alte cauze mai 
puțin frecvente sînt unele boli endo
crine sau ale pancreasului.

— In ce condiții apar și care sînt 
primele manifestări ale diabetului ?

— Diabetul zaharat este o boală 
care, mai ales la adulți și vîrstnici. 
evoluează o perioadă lungă de timp 
fără a se manifesta prin poliurie 
(creșterea cantității de urină). ' po- 
lidipsie (senzație marcată de sete) și 
slăbire în greutate ; chiar glicemia 
(procentul de zahăr din sînge) pe 
nemîncate are valori normale, glice
mia fiind crescută numai după mîn- 
care sau după o probă de laborator 
numită testul de tolerantă la glucoză 
(proba hiperglicemiei provocate). 
Afirmația unor persoane că ele știu 
că nu au diabet zaharat pentru că 
nu beau multă apă și nici nu au cele
lalte semne nu este justificată, in- 
'trucît asemenea semne apar numai 
în stadiul foarte avansat al bolii. De 
aceea toate persoanele care au rude 
de sînge cu diabet zaharat, obezii, 
femeile care au născut copii cu greu
tatea de peste .4 kg este bine să se

prezinte la control medical periodic, 
pentru ca eventuala apariție a diabe
tului zaharat să fie cunoscută încă 
de la început. Aceste persoane tre
buie să evite supraalimentatia, să se 
mențină la o greutate normală sau, 
dacă sînt deja obeze, să slăbească 
după indicația medicului șl nu după 
sfaturile „prietenilor".

— Centrul de nutriție și boli me
tabolice din Timișoara se ocupi de 
cîteva decenii de prevenirea, depista
rea precoce și dispensarizarea activă 
a diabetului zaharat. Ce rezultate 
s-au obținut ?

— Pentru prevenirea si depistarea 
din timp a bolii au fost examinate 
pină în prezent 9 400 de persoane, 
cărora 11 s-au făcut un ekamen clinic 
și o serie de probe de laborator. 
Dintre aceste persoane, aparent să
nătoase. 14 la sută aveau diabet za
harat avansat de care nu știau. 16 la 
sută aveau diabet zaharat asimpto- 
matic (fără simptome). iar alti 30 la 
sută aveau deja o serie de modificări 
patologice. Prin recomandările si tra

tamentele nece
sare, boala nu a 
mai avansat la cei 
care au respectat 
indicațiile.

La Centrul de 
nutriție și boli 
metabolice din Ti

mișoara se află în evidență 10 000 
bolnavi, din care în tratament sînt 
circa 5 500 bolnavi. Din păcate, unii 
bolnavi de diabet își ignoră boa
la și, pe motiv că se „simt bine", 
neglijează tratamentul corect. Ei 
nu vor să țină seama că avînd 
glicemia pe nemîncate mai mare de 
150 mg, avînd glicozurie, obezitate, 
uneori și hipertensiune. încep să se 
instaleze încet. ■ încet, pe nesimțite, 
complicațiile grave, invalidante.
- In ce constă tratamentul corect ?
— In primul rînd respectarea regi

mului alimentar indicat. Nu există 
un regim standard pentru tot' liabe- 
ticii. ci fiecare diabetic are propriul 
lui regim alimentar. Numai cînd 
regimul alimentar corect indicat si 
respectat nu reușește să echilibreze 
metabolismele tulburate se adaugă 
medicamente, dar numai pe temeiul 
indicațiilor date de medic. Pentru a 
se asigura un tratament adevărat 
este necesară însă și contribuția fie
cărui bolnav, dar numai după ce și-a 
însușit de la. personalul medical 
toate aspectele legate de trata
mentul corect al bolii sale. Ast
fel, trebuie să știe — și noi îi 
învățăm pe toți — să-sl întocmească 
regimul alimentar, să-și determine la 
domiciliu glucoza din urină si cornii 
cetonici. să. știe să-și facă iniectii cu 
insulină, sa recunoască semnele de 
hipoglicemie și să știe ce măsuri 
trebuie luate imediat pentru a o con
tracara. Un tratament corect, făcut 
în fiecare zi și nu din cînd în cînd. 
asigură o viată foarte apropiată de 
a omului sănătos îndreptățind pe 
deplin afirmația că diabeticul este uri 
om sănătos condiționat, respectiv cu 
condiția să se trateze corect, ceea ce 
este în interesul lui, în interesul fa
miliei și al statului ; mai. ales că în 
tara noastră diabeticii au asigurate 
spitalizarea și medicamentele pen
tru tratament. Dar trebuie depuse 
toa'te eforturile pentru ca populația 
să fie pregătită să prevină această 
boală.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„Oaspete" 
de profesie 
prin hoteluri

In octombrie 1979, Drăgan Nicu din co
muna Radu Vodă, județul' Ialomița, era eli
berat condiționat din penitenciar, după ce 
executase jumătate dintr-o ultimă condam-, 
nare de 3 ani : pentru furt. Ultima din 
șapte. Deși cu un „palmares" infracțional 
atit de bogat, a reușit să fie Încadrat în
tr-o unitate economică bucureșteană: 
I.C.M.E.

Deci, i s-a oferit, fără voie, exact ceea ce 
li trebuia ca să-și facă mai departe „me
seria" : o legitimație de serviciu — cu care 
să-și justifice, la o adică, prezența In Ca
pitală — și anonimatul din marele oraș, la 
adăpostul căruia să poată opera nestinghe
rit. Odată realizate aceste „premise" gene
rale, recepționerii de la cîteva hoteluri din 
București — prea „ocupați" în timpul ser
viciului ca să-și mai poată îndeplini și 
unele obligații elementare — îi vor asigura, 
printr-o incalificabilă neglijență, succesul 
deplin în „specialitatea" care îl consacrase : 
furturi din hotel.

...10 iulie 1980 : hotel „Negoiu". Drăgan 
se duce la recepție, cere cheia de la ca
mera 204 și fură toate lucrurile adevăraților

oaspeți ; 11 august ; hotel „Nord". Drăgan 
își face de lucru prin hol pină cînd. la 
un moment dat, observă că un călător a 
lăsat cheia pe tejghea, la recepție. O ia, 
urcă în camera 612 și.coboară cu două va
lize, un aparat de fotografiat și două sticle 
de whisky ; 1 septembrie : „operează" in 
același mod în hotelurile .țAmbasador" și 
„Lido" ; 14 septembrie : da „lovitura" în 
hotelul, „Union" ; 21 septembrie : „verifică" 
cu succes vigilența recepționerilor de la 
„Capitol" ; 29 septembrie : urmează, la 
rînd, hotelul „Muntenia".

La 1 octombrie pleacă tn concediu legal 
de odihnă. .La Predeal. Este cazat la „Nar
cisa". Dar în aceeași zi revine în Bucu
rești, la hotel „Nerd", și repetă „figura" cu 
cheia luată de sub nasul„recepționerilor. Pe 
10 octombrie însă, cînd să iasă din hotelul 
„Capitol" cu cele 3 sacoșe furate din ca
mera 503, este oprit de organele de mi
liție.

...Și n-a mai apucat eă-și termine con
cediul. Sperăm însă că, de astă dată, își va 
termina de executat pedeapsa. Iar, după 
aceea, să i se găsească un loc de muncă 
undeva, mai aproape de casă. Poate chiar 
în comuna natală. Și mai nădăjduim că, 
după această nedorită experiență, recep
ționerii și portarii de la hotelurile pe unde 
a operat nestingherit Drăgan își vor înțe
lege mai bine îndatoririle de serviciu.

Căci serviciul către cetățeanul care închi
riază o cameră de hotel nu se limitează la 
predarea cheii, ci include și grija față de 
bunurile sale.

Șl am putea să punem întrebarea : dacă 
era vorba de cheile de la propria lor lo- 
cufhță. oare și atunci respectivii recepțio- 
neri de la hoteluri ar fi fost tot atit de 
„distrați" și neatenți ?

Despre „părțile 
civilmente 

responsabile"
...Pe cînd eră numai de-o șchioapă, Dorel 

Cojanu părea doar mai neastîmpărat decit 
ceilalți copii din Berbești. Lui taică-său 
tocmai asta îi plăoea : să nu mai fie alt 
băiat ca al lui în comună.

...A venit vremea școlii și neastîmpăratul 
a ajuns indisciplinat, iar învățătura se 
lipea de el ca apa de gîscă. Taică-său nu 
era însă deloc îngrijorat. Se împăcase mai 
de mult cu gîndul că n-o să-l facă savant.

...Prin clasa a VIII-a, Dorel a început să 
fumeze și să bea. Chiar și la școală. Pro
fesorii, care nu mai știau ce să facă, au 
încercat să-și atragă de partea lor autori
tatea părinților. La care tatăl n-a găsit 
altceva mai bun de făcut decit să-i re
peadă : „Nici n-o să-1 mai las să-și piardă 
vremea la școală...".

Și s-a ținut de cuvînt. Dorel nu s-a mai 
dus la școală. S-a apucat de„. furat. La

început, prin vecini. Care vecini au fost 
'„înțelegători" și nu l-au dat Pe mina mi
liției. S-au dus să vorbească cu părinții. Cu 
ce s-au ales ? Mai rău ca profesorii : cu 
înjurături. Iar Iui Dorel, e adevărat, 
taică-său nu i-a zis „fură, tată", dar nici nu 
l-a dat pe brazdă. Numai biata maică-sa îl 
mai cicălea. Pînă cînd Dorel a ajuns să o 
înjure, iar pe urmă să o și bată. Da. da, 
să o bată pe propria lui mamă !

Tot satul știa ce se întîmplă în familia 
Cojanu, pe ce drum a apucat-o Dorel. 
Dar profesori și vecini, organe de ordine și 
rude se împăcaseră cu gîndul că ei și-au 
făcut datoria, punîndu-și pe hîrtie conclu
ziile : „minorul are o comportare necores
punzătoare, a părăsit nejustificat cursurile 
școlii generale, a obținut rezultate foarte 
slabe la învățătură și purtare, a avut o ati
tudine recalcitrantă față de cadrele didac
tice. cetățeni și chiar față de părinții săi, 
pe care în numeroase rînduri i-a insultat, 
calomniat Și chiar lovit. Duce un mod de 
viață parazitar, intrînd în anturaj cu alți 
infractori, fiind predispus în continuare a 
comite fapte antisociale". La care se adău
gau concluziile primăriei : „...numitul Co
janu Gheorghe, tatăl minorului Dorel, nu 
face cinste comunei noastre, este mincinos, 
apără faptele antisociale ale fiului său, nu 
a luat poziție fermă atunci cînd 1 s-a atras 
atenția asupra fiului său...".

Totul era perfect adevărat. Dar insufi- 
cient pentru a-1 aduce pe Dorel pe calea 
cea bună. în iulie, anul trecut, Dorel fură

din locuința unul consătean 25 000 lei — 
bani strinși pentru casă — pleacă la Tg. Jiu, 
pe urmă la Rogojelu și la Sibiu. Cînd a 
fost prins de miliție nu mai avea decît 
940 lei.

La prooes, Cojanu Ana și Gheorghe, pă
rinții lui Dorel, au fost citați ca părți civil
mente responsabile. Nejustificata lor îngă
duință a avut, de astă dată, și un preț con
cret, material.

Din caietul 
grefierului

„Reclamantul in perioada în care locuia 
cu fiica mea pirită și-a cumpărat o bicicle
tă, dar nu s-a căsătorit niciodată cu ea...“.

(Din dosarul nr. 894/78, Judecătoria 
Caransebeș).

•
„...Ca să-mi dovedească că face tot ce vrea 

el, a băut în continuare, pentru ca tn final 
să-mi pună mie și prietenilor săi masa 
cu toate tacâmurile in cap".

(Din dosarul nr. 7329/80, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU

i
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(Urmare din pag. I)
talul va scădea ta continuare, ta 
medie cu circa două grade. Dar fe
nomenul este temporar — va dura 
cel mult două idle —■ Si tempera
tura solului ta stratul germinativ 
se va reface rapid, odată cu încăl
zirea aerului. Aceasta și datorită 
acumulării de căldură în straturile 
profunde. Deci semănatul poate fi 
reluat imediat ce se poate lucra în 
cimp.

c) căderea unor cantităti mode
rate de precipitații, sub forme di
ferite — Ploi. lapovită si ninsoare. 
Centrul de greutate al precipitațiilor 
sub formă de lapovită și ninsoare 
este situat în Transilvania, sudul si 
sud-vestul tării, unde au căzut si 
cele mai mari cantităti — intre 10 
si 20 litri pe metru pătrat. în res
tul zonelor, precipitațiile sînt de 
«labă intensitate. De semnalat , că 
ta Banat, centrul ei nordul Olteniei.

ca si ta centrul șl vestul Munteniei, 
«-a depus un strat temporar de ză
padă. pe alocuri discontinuu, a că
rui grosime variază între doi si trei 
centimetri, dar-care nu afectează 
culturile.

Pe baza datelor meteorologi ce de 
care dispunem, se prevede ca in 
cursul zilelor de luni și marți fe
nomenele actuale să' scadă in inten
sitate. creîndu-se condiții pentru 
reluarea activității in cimp cu toa
te forțele.

Cu toate acestea. în cursul- zilei 
de ieri. în anumite zone, acolo unde 
condițiile au permis, s-a lucrat in
tens în cimp. Astfel. în multe uni
tăți din județele Giurgiu si Călă
rași s-a lucrat la pregătirea tere
nului. deoarece umezeala a creat 
condiții bune pentru măruntirea 
bulgărilor, iar în județul1 Tulcea «-* 
lucrat la semănatul porumbului.

Redăm în continuare cîteva reco
mandări făcute de «pecialistl din

Ministerul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare referitor Ia măsurile ce 
trebuie întreprinse în condițiile 
meteorologice actuale pentru prote
jarea culturilor si executarea lucră
rilor în cimp.

în ce privește semănatul : preci
pitațiile au refăcut rezerva de 
apă din stratul superficial al solu
lui. Nicăieri să nu se aștepte încăl
zirea vremii, ci, acolo unde a 
plouat, imediat ce se poate intra cu 
tractoarele în cîmp. lucrările să fie 
reluate cu toate forțele, fără nici o 
reținere. Ba. dimpotrivă, viteza tre
buie sporită pentru recuperarea 
timpului pierdut din cauza ploilor. 
Chiar și în aceste condiții trebuie 
Identificate solele unde se poate lu
cra la pregătirea terenului.

în legumicultura: în toate fer
mele care au legume în cultură 
protejată trebuie luate de urgentă 
măsuri care să asigure menținerea

căldurii din interiorul solarillor si 
tunelurilor. în acest scop se vor asi
gura Închiderea perfectă a solariilor, 
verificarea foliei, consolidarea si 
chiar dublarea pereților laterali. Ră
sadnițele pentru producerea răsa
durilor trebuie acoperite, iar per
delele de protecție — cît mai bine 
etanșeizate.

întreruperea lucrărilor în cîmp a 
dus la pierderea unui timp foarte 
prețios pentru însămintarea cultu
rilor de primăvară. Tocmai de 
aceea, aceasta trebuie să determine 
pretutindeni pregătirea unei activi
tăți exemplare în zilele următoare, 
atît în ce privește organizarea 
muncii, cît si buna funcționare a 
tuturor utilajelor. Deci este nevoie 
de o activitate intensă, care să ducă, 
în condițiile executării lucrărilor în 
ritm accelerat si la un înalt nivel 
agrotehnic, la recuperarea tatirzie- 
rilor provocate de vreme.

.Munca-mai rodnică, mai eficientă 
prin modernizarea procesului de fabricație

Ideea centrală a dezbaterilor din adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini- 
unelte din Bacău, care a avut loc la începutul acestui an, a fost creșterea productivității muncii, lată, în 
acest sens, cîteva măsuri din programul de acțiune adoptat de adunarea generală :

• Extinderea polideservirii mașinilor-unelte, îndeosebi 
în secțiile mecanică grea, astfel ca pînă la finele anu
lui să fie polideservite cel puțin 100 de mașini ;

© In vederea generalizării schimbului III la toate 
mașinile aflate în dotare vor fi pregătiți și încadrați să 
lucreze ca muncitori prelucrători prin așchiere un număr 
de 115 oameni ;
• Eliminarea operației de găurire adincă de la ma

șinile de alezat și frezat, prin confecționarea din țeavă 
a axelor tabulare și a broșelor, ceea ce va permite ob

ținerea unor însemnate economii de metal și sporirea 
productivității muncii ;

® Asigurarea cu forțe proprii a pieselor de schimb 
necesare efectuării lucrărilor de revizie și reparații a 
mașinilor-unelte prin asimilarea și introducerea în fa
bricație a tuturor pieselor posibil de realizat în între
prindere ;
• Fiecare cadru tehnic sau economic va lucra o xl 

pe săptămină direct îfi producție.
<0

Situația însămînțărilor pe culturi 
în seara zilei de 17 aprilie 

(în procente, față de plan)

PORUMB 64 IN PENTRU FIBRĂ 88

SFECLĂ DE ZAHĂR 98 s ClNEPĂ 82

FLOAREA-SOARELUI 99 CARTOFI DE TOAMNĂ 90

SOIA BOABE , 39 £ LEGUME ăS

FASOLE 14 .1 PLANTE FURAJERE 78

Dificultăți sînt, dar și preocupare 
pentru a le învinge 

Pe drumuri de cîmpie, de la București 
la Călărași

De-a lungul șoselei care leagă 
Bucureștiul de Călărași, capitala 
noului județ al tării, semănăturile 
de grîu colorează ca intr-o pictură 
imensa cimpie. în depărtare, peisa
jul este „tulburat*1 de drumurile 
tractoarelor. Părăsim panglica Șose
lei și, îndreptîndu-ne. pe drumurile 
de cîmpie, spre aceste puncte de a- 
nimație, descoperim — angajați în- 
tr-o tenace încleștare cu timpul, cu 
vremea și pămîntul — mecaniza
torii. Era vineri, 17 aprilie, dimi
neața, cind ploaia nu-și făcuse apa
riția. Pretutindeni, o temeinică 
'preocupare pentru asigurarea pîinii 
din acest an. De aceea, la sediile 
consiliilor populare și ale unităților 
agricole, cu greu găsești pe cineva. 
Toți — președinte, director, spe
cialiști, cooperatori — sînt pe 
ogoare. La primăria din Lehliu-sat 
întîlnlm un singur om — paznicul.

Aș vrea să discutăm cu' to
varășul președinte.

— Cu tovarășa președintă — ne 
corectează el. Nu o puteți găsi decit 
«pre seară, dar nici atunci nu aș 
putea sa vă spun precis la ce oră. 
Acu’ toată lumea este la semănat.

într-adevăr, aici, la Lehliu. era 
greu să găsești pe cineva din gos
podarii și agricultorii comunei alt
undeva decit pe cîmp. Aceleași 
răspunsuri aveam să le primim și 
în alte unităti ale județului. Fie la 
I.A.S.-uri, la sediile cooperativelor 
agricole de producție, consiliilor 
populare sau stațiunilor de me
canizare a agriculturii. Lupta cu 
timpul șl cu pămintul in aceste zile, 
din acest anotimp capricios, nu 
cunoaște pauză, îi pune la grea 
încercare pe gospodari.

Unii au dat răspunsurile cu 
multă vreme înainte. Ele au fost 
„formulate" de mecanizatori, care 
au pregătit cu multă grijă tractoa
rele. semănătorile, toate utilajele 
agricole necesare în campania de 
însămînțări. Președintele consiliului 
unic agroindustrial Plevna. Ivan 
Gheorghe, și primarul comunei 
Lupșanu, Florea Pîslaru, s-au 
intilnit pentru scurtă vreme la 
sediul S.M.A. Venea fiecare din 
cimp, unde se* ocupaseră direct de 
organizarea cît mai. bună a muncii. 
Era nevoie de cîteva piese de 
schimb la utilajele agricole. Odată 
rezolvată problema, fiecare urma 
să revină acolo unde este locul 
tuturor în aceste zile — pe ogoare.

— Problemele nu sînt simple — 
ne-a spus președintele consiliului 
agroindustrial Plevna. Faptul că nu 
au fost' executate arăturile din 
toamnă pe întreaga suprafață ne-a 
pus în tata' unor mari dificultăți 
pentru pregătirea terenului, pentru 
asigurarea unui pat germinativ co
respunzător semințelor ce sînt 
încorporate sub brazdă. Discuim de 
două pină la patru ori aceeași tarla.

într-adevăr, am întîlnit aici o 
preocupare temeinică pentru munca 
de calitate. La fiecare loc de 
muncă se află specialiști, șefi de 
fermă, cooperatori. Toți preocupați 
să asigure condiții pentru creș
terea vitezei la însămințat. Preocu
pări justificate pentru că din cele 
3 660 hectare planificate pentru 
însămînțarea porumbului doar pe 
1 380 hectare fuseseră executată 
lucrarea, iar a doua • zi urma, să 
înceapă însămîntatul la soia pe 
cele 1 300 hectare planificate. Viteza 
zilnică de lucru este încă mică. Dar 
măsurile de ultimă oră — schimburi 
prelungite, schimburi de noapte — 
vor face ca viteza să crească. în 
așa fel încît în cîteva zile bune de 
lucru să fie încheiate însămintările.

Vicepreședintele consiliului popu
lar din comuna Vlad Țepeș, Ion 
Zărnescu, este convins că s-a 

demarat bine în campanie. Argu
mente ? Cele 900 hectare . de 
floarea-soarelui și cele peste 300 
hectare de sfeclă au fost insămîn- 
tate la timp și în condiții bune. Pe 
ogoarele celor două cooperative 

■ agricole de producție din raza co
munei, 10 semănători își fac din 
plin datoria. Din cele 1 800 hectare 
planificate pentru pprumb fuseseră 
deja, însămințate vineri 900 hectare. 
Se lucrează aici în condiții deose
bite, fiindcă în timp ce de pe 
unele tarlale. în urma tractoarelor 
se ridică nori- de praf, pe anumite 
locuri, pe suprafețe destul de 
mari, băltește apa. Dar oamenii nu 
se lasă copleșiți de greutăți.

Aceeași încordare a muncii am 
întîlnit și pe ogoarele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Alexandru Odobescu. Aici, în plină 
campanie, șeful fermei nr. 2, Radu 
Bîrsan, controla calitatea lucrărilor 
de pregătire a terenului si a însă- 
mîntărilor. Era însă- foarte supărat 
că de cîteva ore o semănătoare 
dublă cu 16 discuri, cu o capacitate 
de însămînțare de 30 hectare pe zi, 

*nu-și făcuse, pînă la ora 17, datoria. 
Asemenea „căderi" costă. Și fără 
îndoială , că fără atare accidente la 
cooperativa agricolă Alexandru 
Odobescu s-ar fi înregistrat, la 
sfîrșitul zilei de virieri, mai mult 
decit 590 hectare de porumb însă- 
mințate din cele 900 planificate.

Dealtfel, la direcția agricolă a 
județului-, tovarășul Petru Mărcu- 
lescu, vorbindu-ne de măsurile ope
rative'stabilite pentru urgentarea 
lucrărilor — între care amintim ge
neralizarea schimburilor prelungite 
și a celor de noapte pentru pregă
tirea terenului, asigurarea cu spe
cialiști a tuturor locurilor de 
muncă, preocuparea pentru execu
tarea lucrărilor de erbicidare de 
calitate, combaterea dăunătorilor — 
își exprimă îngrijorarea că din cele 
184 semănători duble (ASO) doar 
83 erau în funcțiune, restul solici- 
tînd continuu diferite; intervenții 
pentru punerea la punct- Dificultăți 
sînt. Dar și preocupare ca ele să fie 
învinse. într-un cuvînt, aici, în 
județul Călărași, toată lumea se 
află angajată în această mare bă
tălie.

Florea CEAUȘESCU

„Biroul" lui
Era frig. vineri, „vreme de co

joc" — spuneau oamenii — dar 
aici, pe meleagurile Giurgiului, s-a 
muncit cum poate nu s-a muncit 
in nici una din zilele acestei cam
panii. Mecanizatorii, specialiștii, co
operatorii au putut fi intilniți lu- 
crlnd, cot la cot, pentru a grăbi lu
crările. Pe unul din acești specia
liști, inginerul Iile ANTON, șeful 
fermei 4 de la C.A.P. Daia, l-am 
găsit in cimp. De la mecanizatorii 
Florea Vișan, Petre Stanciu și Cor
nel Vîoreanu, care lucrau pe se
mănători, am aflat că de la ora 6 
dimineața pină . la ora 22 noaptea 
inimosul specialist este permanent 
în mijlocul lor. De ce ?

— Cum de ce ? — ne răspunde 
acesta ușor nedumerit. Aici e locul 
meu, după cum aici, în mijlocul 
formațiilor de lucru, adică in cimp,- 
este locul tuturor specialiștilor. A 
spus-o nu o dată secretarul general 
al partidului nostru că agricultura 
nu se face ,in birouri, invirtind 
hirtii, ci in cimp, îndrumind si er- 
ganizînd concret activitatea.

A. PAPADIUC
Foto : E. Dichiseanu

IERI ÎN JUDEȚUL TULCEA

Au fost semănate 3800 hectare
Pină vineri seara (17 aprilie), 

unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Tulcea semăna- 
seră porumbul pe 69 583 hectare. 
Oamenii ogoarelor din consiliile 
unice Topolog. Mahmudla și Nal- 
bant au raportat încheierea lnsă- 
mințării porumbului. *Azi dimineață 
(18 aprilie), în județul Tulcea a 
început să plouă .cu intermitențe. 
„Ploile sînt destul de slabe — ne 
spunea ing. Ștefan .Gavriliță, di
rector cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană — deci se
mănatul porumbului și solei conti
nuă". într-adevăr. pe tarlalele uni
tăților agricole din consiliile unice 
Casimcea, Dăeni, Greci. Isaccea, 
unde au rămas de semănat cu po
rumb suprafețe mai mari, odată 
cu ivirea zorilor, peste 200 de semă
nători au început însămîntatul po
rumbului și continuă și la această 
oră. chiar dacă ploaia nu a înce
tat. în aceste, consilii unice, peste 
400 de mecanizatori lucrează fără 
contenire la pregătirea terenului. 
Astfel, în două zile de lucru se 
preconizează ca semănatul porum
bului să se încheie și în aceste con

Ritmul a crescut, pregătirile sînt 
bune, întîrzierea va fi recuperată

în această săptămînă, în județul 
Brăila s-a muncit din ce în ce mai 
bine la însămînțări. Iată în acest 
sens și cîteva argumente : dacă luni 
în județ s-au însămințat doar 
9 487 hectare, vineri suprafața s-a 
dublat. La insămințatul porumbului 
ritmul a fost și mai bun : luni s-au 
însămințat 5 200 hectare, în timp ce 
pe parcursul zilei de vineri ritmul 
s-a triplat,. aceasta lucrare fiind e- 
xecutată pe 15 645 hectare. Să con
semnăm .și faptul că unele consilii 
unice agroindustriale se apropie de 
finalul însămințării porumbului 
(Ianca — 88 la sută, Șuțești — 78 
la sută, Bărăganu — 75 la sută, Jir- 
lău — 73 la sută, Gropeni — 71 la 
sută, ,.l Mai — 70 la sută), si
tuație din seara zilei de vineri 17 
aprilie. De asemenea, a crescut rit
mul semănatului în întreprinderile 
agricole de stat, care la începutul 
săptămînii era mult prea lent.

Iată cîteva fapte întîlnlte ' în 
cursul zilei de vineri :

© Primarul comunei Surdila Greci 
— tovarășa Polixenia Darie — la 
ora 7 se întorcea cu docarul din 
sectorul zootehnic și mergea la 
cîmp, la semănători. Pentru a ne 
arăta că intr-adevăr în comună în
treaga forță de muncă este folosită 
intens, ne prezintă un aspect con
cludent : tîmplarul Constantin Mă- 
răcineanu, mecanicul Aurel Martu 
și șoferul Constantin Guzu — care 
știu să conducă tractorul — lucrea
ză la arat. Cînd se va încheia lu
crarea. ei vor trece din nou în sec
toarele respective ale cooperativei

Vreme ca în noiembrie...
cu pomi înfloriți și oameni însuflețiți 

de ambiție
Zilele plumburii cu frig și vînt 

de noiembrie și cu... porni înfloriți 
îi necăjesc, dar îndîrjesc și mai 
mult pe mecanizatorii ialomițeni, 
pentru care fiecare clipă din zi și 
din noapte este cu adevărat fier
binte, avînd dogoarea pîinii.
• La C.A.P. Miloșești, unitate 

care în 1980 a realizat 8 662 kg po
rumb boabe la hectar, la neirigat, 
l-am întîlnit la ferma 3 pe Vasile 
Iordache. care în opt zile și jumă
tate a însămințat 200 ha de po
rumb. ..Ziua la mine începe la 5. iar 
la 6 sînt în brazdă pină la 8 seara. 
Iar cînd am simțit că-i prind din 
urmă pe cei aflați la pregătit la lă
sarea întunericului, las semănătoa
rea. iau discul și lucrez pînă spre 
miezul nopții".
• Șeful secției mecanizare de la 

C.A.P. Reviga, Bucur Trandafir,

e cîmpul...

silii unice, unde lucrarea este mal 
întîrziată. în unitățile agricole coo
peratiste și pe tarlalele întreprin
derii agricole de stat din consiliul 
unic Mihail Kogălniceanu se sea
mănă ultimele suprafețe cu porumb 
din cele 6 100 ha cultivate în acest 
an. „Pînă la căderea întunericului 
— ne spunea ing. Aurel Deliu, di
rectorul S.M.A. Mihail Kogălnicea
nu — vom Încheia însămînțarea 
porumbului".

Acolo unde semănatul porumbu
lui s-a încheiat, ca dealtfel în toa
te unitățile cultivatoare de soia, 
peste 200 de semănători lucrează la 
însămînțarea acestei culturi. în a- 
ceastă zi ploioasă, pe ogoarele 
județului Tulcea au lucrat la pre
gătirea terenului, semănat și erbi- 
cidat aproape 2 000 de . mecaniza
tori.

în ziua de 18 aprilie. în județul 
Tulcea s-au semănat 3 810 hectare, 
din care 2 285 ha cu porumb, 860 ha 
cu soia. Suprafața semănată pînă 
în această seară cu porumb a ajuns 
la 71 868 ha.

Neculai AMIHULESEI

agricole. La sediile consiliului popu
lar si cooperativei agricole de 
producție a mai rămas doar cite un 
funcționar. Restul oamenilor sînt 
repartizați în diferite sectoare și 
participă la organizarea lucrări
lor. îndeosebi la insămințări.

© La sediul cooperativei agrico
le de producție din Bertești, in
tr-un birou, joi, la ora 15, se aflau 
nu mai puțin de 6 (șase !) eontabi- 
le ; una. șefă, două „de fermă", 
două planificatoare și una cu „pro
bleme de pensii". Cam o contabilă 
pe... metru pătrat de birou. Să nu 
se fi auzit la Bertești de dispoziția 
comandamentului județean că toate 
cadrele trebuie să se. afle în sec- 
toațele de producție, pentru a par
ticipa la o mai bună organizare a 
muncii ? Iar în ziua respectivă, co
operativa agricolă din Bertești în- 
sămințase doar o treime din su
prafața totală planificată.

★
Așa cum menționam însă, ritmu

rile tot mai accelerate sint pre
ponderente în județ. Hotărîrea cu 
cate acționează comandamentul 
județean, consiliile unice agroin
dustriale, marea majoritate a uni
tăților cooperatiste și de stat este 
de bun augur. "Evident, nu s-a atins 
încă potențialul maxim. Cînd timpul 
va deveni iarăși bun (cînd transmi
tem. in cursul zilei de slmbătă, la 
Brăila plouă), ofensiva va fi re
luată cu forțe și mai mari.

Corneliu IFRIM

aflat și el pe tractor, ne spunea: 
„în noaptea aceasta (n.r. — 18 apri
lie), schimbul s-a făcut din mers. Ni- 
colae Oprea, Nicolae Miroslav, Vasile 
Bucur doar au coborît din cabine 
și tractoarele preluate de combine- 
rii Gheorghe Tîrlă, Ion Andrei și 
Gheorghe David au continuat mun
ca".

® Directorul S.M.A. Gîrbovi, ing.< 
Constantin Stavarache, prezent la 
preluarea schimbului II la coopera
tiva din Valea Măcrișului. spunea : 
„în fiecare noapte, în consiliul nos
tru se pregătesc 650—700 de hecta
re/ cu 60 tractoare cu disc. La 
C.A.P. Gîrbovi, în schimbul II. 
alături de cei 14 combineri lucrea
ză 6 motopompiști de la C.A.P. Va
sile și Vlad Matei de la Valea Mă
crișului, Nae Vasile și Ion Capră de 
Ia Gîrbovi lucrează cu toată dărui
rea, in mod exemplar. La secțiile 
de mecanizare din Ion Roată și A- 
lexeni pot fi intilniți pe tractor, lu- 
crind cot la cot cu mecanizatorii, și 
secretarii adjuncți cu propaganda. 
Așa propagandă, da!

• începuse să se întunece cind 
primarul comunei Amara, Voicu 
Geantă, sosea în cîmp cu schimbul 
II. Mecanizatorul Ion Cosma preda 
tractorul containerului Mircea 
Greu, Marin Manea lui Zaharia 
Novac și Nicolae Bogdan Iui Vasile 
Matache. Gheorghe Toader lui Ion 
Dragu, Gheorghe Anton lui Mircea 
Gheorghe. Dialogurile sînt scurte și 
în cîteva minute remorca de per
soane se întoarce spre sat cu me
canizatorii care au muncit peste zi. 
Este noapte, dar în cîmpia Bărăga
nului ialomițean focul este continuu, 
iar motoarele tractoarelor nu s-au 
mai răcit de mult.

• în incinta îndiguită dintre Du
năre și Borcea, unde sînt cele peste 
30 000 hectare ale întreprinderilor a- 
gricole de stat Stelnica. Bordușani 
și Făcăeni. mecanizatorii au intrat 
luni de dimineață. Deși familiile lor 
sînt la cîțiva kilometri, ei n-au mai 
trecut nici o seară apele Borcei 
spre casă. S-au mutat pentru o săp
tămînă în „baltă", dar nu numai ei, 
ci și conducerile unităților, de la 
director și pînă la lucrătorii T.E.S.A. 
care știu să conducă tractorul.

Mihai VIȘOIU

Cum *e Înfăptuiesc măsurile sta
bilite 7 Discuția cu tovarășul Mihai 
Holman, secretarul comitetului de 
partid si președinte al consiliului oa
menilor muncii, are loc în secția 
mecanică ușoară, Ungă mașina Ia 
care efectuează o „zi de producție" 
în fiecare săptămînă, asemenea tu
turor cadrelor tehnice și economice 
ale întreprinderii, așa cum a hotărît 
Adunarea generală a oamenilor mun
cii.

— Toate măsurile Înscrise ta pro
gram pentru primul . trimestru au 
fost traduse în fapt — ne spune in
terlocutorul! O deosebită eficiență 
practică au avut acele măsuri care 
au vizat realizarea exemplară a pla
nului la producția fizică. Apreciez 
acest lucru pentru că in acest an 
avem de fabricat, cu aceleași forțe, 
adică cu aceiași oameni și'cu ace
leași utilaje, circa 100 de mașini 
mai multe decît în 1980. Aceasta 
presupune întii de toate creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor-u
nelte la 86,2 la sută, adică cu aproa
pe 3 la sută mai mult decît am rea
lizat în anul trecut. Un asemenea 
spor de capacitate poate fi înfăptuit 
nunjși prin creșterea productivității 
muncii.

In secțiile de mecanică grea, me
canică universală. în. atelierele de 
montaj, peste tot, oamenii cu care 
am stat de vorbă sînt preocupați de 
îndeplinirea hotăririi adunării gene
rale. Aflăm că, în acest scop, condu
cerea unității a asigurat condiții ca 
toate 'mașinile, inclusiv cele de 
mare performanță, să lucreze în 
trei schimburi. Pentru aceasta au 
fost pregătiți prin diferite for
me de calificare, în meseriile in 
care se simțea nevoia, aproape 200 de 
oameni. Odată cu aceasta a fost ex
tinsă polideservirea mașinilor. La me
canică ușoară și roți dințate, bunăoa
ră, oamenii lucrează la cite 3—5 ma
șini, fapt care a condus la o creștere 
simțitoare a productivității muncii și. 
bineînțeles, a indicelui de folosire a 
acestor .utilaje. în prezent irtginerii 
V. Stoleru și M. Frigură studiază po
sibilitatea extinderii polideservirii 
mașinilor și, in secția mecanică grea.

Lăcătușul Gheorghe Mocanu, unul 
dintre muncitorii experimentați ai în
treprinderii. ne-a vorbit despre o-altă 
cale care a permis sporirea indicelui 
de utilizare a mașinilor : organizarea 
riguroasă a întreținerii și reparațiilor 
acestora. întreaga activitate a fost re
organizată pe schimburi și secții, asi- 
gurindu-se personal calificat pentru 
a executa aceste lucrări la orice oră

Un mod ingenios de a tăia „nodul gordian** 
al unor piese socotite nerecuperabile

O originală tehnologie de recondiționare a cutiilor de viteză pentru au
tovehicule prezentată la Centrala industrială de reparații auto

Printr-un telefon primit la redacție, 
directorul general al Centralei indus
triale de reparații auto. ing. Vasile 
HORVAT, ne-a anunțat că. în ulti
mul timp, specialiștii și muncitorii 

.din unitățile centralei au conceput și 
realizat un procedeu tehnologic de 
recondiționare a cutiilor de viteză. 
Am dat curs invitației de a-1 vizita 
și, iată, redăm succint convorbirea 
realizată cu acest prilej.
' — Așadar, tovarășe director gene
ral, despre ce este vorba?

— în ultimul timp recondiționăm 
roțile dințate la cutiile de viteză tip 
AK 5—35 și AK 6—80. de la auto
vehiculele ROMAN. ‘

— Și este un lucru deosebit, foarte 
important ?

— Este ■ deosebit și foarte impor
tant. asta o știe orice specialist in 
materie, dar pentru ca explicația să 
fie concisă și clară, să menționăm 
că în fișele tehnologice ale roților 
dințate din cutiile de viteză institu
tul de specialitate a menționat clar, 
citez : „în cazul uzurii danturii de 
cuplare, reperele se rebutează. si nu 
se recondiționează". Un grup de spe
cialiști și muncitori cu experiență 
din centrală și de la I.R.A.-Grivita au 
găsit însă' soluția de recondiționare 
și au demonstrat practic utilitatea si 
eficienta acesteia.

Experiența ne-a demonstrat că 
95 la sută din defectele roților din
țate de Ia cutia de viteză se datoresc 
uzurii danturii de cuplare, în vreme 
ce dantura de -angrenare rămîne in 
stare’ perfectă. Ambele danturi, de 
cuplare și de angrenare, fac corp co
mun, fiind „crestate", ca să folosesc 
un termen mai puțin tehnic, in 
aceeași bucată de taetal. Soluția 
adoptată a fost aceea de a îndepărta, 
prin prelucrare, dantura de cuplare 
deteriorată și a o înlocui cu altă 
piesă : un butuc, conținind o dantură 
nouă de cuplare, confecționată sepa
rat. Piesele se îmbină, perfect prin 
fretare și sudură.

— Toate elementele cutiei de vi
teză se pot recondiționa după acest 
sistem ?

— M-am referit la roțile cu dan
tură de cuplare. Dar am găsit o so
luție și pentru rotile fără dantură de 
cuplare, ca de exemplu rotile duble 
de pe arborii intermediari. Fără a 
intra în detalii tehnice, 'pot spune că 
ideea se aseamănă cu aceea adopta
tă de Alexandru Macedon pentru 
dezlegarea nodului gordian. De ase
menea. realizăm și recondiționarea 
arborilor prin metalizare. iar dacă 
aceștia nu mai pot fi reparați. îi uti
lizăm pentru confecționarea unor 
arbori mai mici, necesari altor cutii 
de viteză.

— Ideile par simple. Dar pentru a 
rămîne in domeniul tehnic, ce rezis
tență au piesele astfel recondițio
nate ? 

dta ti șl din noapte. Efectul ? în acest 
an, stagnările ta producție au fost eli
minate aproape complet, iar opririle 
accidentale s-au redus simțitor față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

— Timp prețios pierdeam așteptînd 
să sosească, fie din import, fie de la 
diferite unități din țară, o seamă de 
piese de schimb — ne spune lăcătu
șul Gh. Mocanu. De aceea am pro
pus și am hotărît in adunare ca. ex- 
ceptînd piesele electronice și hi
draulice, celelalte să le executăm în 
uzina noastră, cu forțe proprii. Dar

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

din Bacău

pentru că noi am propus, noi sîntem 
și cei care realizăm aceste piese.

Pe masa de lucru a inginerului Va
sile Gogu, directorul unității, am vă
zut, o listă întreagă de piese de 
schimb asimilate si realizate de spe
cialiștii și muncitorii întreprinderii 
băcăuane. Este vorba, intre altele, de 
variatoarele de turație mecanică, șter- 
gătoarele de ghidaje, perii colectoare, 
diferite subansamble și alte piese 
concepute si realizate de inginerii Ni
colae- Croitoru. Corneliu Țarălungă, 
Ion Zdrobiș. maistrul Alexandru Cu- 
coș sau tehnicienii Constantin „Tîrîș 
și Petre Zota. Ciștigul este dublu : pe 
de o păr te, reparațiile se fac cu ra
piditate, ciștigindu-se timp prețios 
pentru producție și. pe de altă parte, 
se realizează însemnate economii va
lutare. i

Cîteva înnoiri și modernizări ale 
fabricației, ca șl măsuri de ordin or
ganizatoric, prin care se asigură im
portante sporuri de . productivitate, 
sînt demne de relevat. Astfel, au fost 
reorganizate secțiile de prelucrare și 
montaj, creîndu-se noi linii de fabri
cație, măsuri prin care s-au creat 
fluxuri optime de producție; a sporit 
numărul formațiilor de lucru prin 
trecerea în producție a unui număr 
de peste 100 de oameni din: sectoa
rele indirect productive; s-a asigtirat 
asistentă tehnică corespunzătoare Ia 
toate locurile de muncă și pe schim
buri, s-a introdus o evidență riguroa
să a producției ce se realizează in 
schimburile de noapte.

Obținerea efectelor economice scon

— Nici n-aș fi deschis discuția cu 
dv. pe această temă dacă n-aș fi si
gur de calitatea cu totul deosebită a 
roților dințate recondiționate după 
procedeul prezentat. Astfel, o primă 
încercare am făcut-o în toamna 
anului trecut, cînd am echipat 9 cu
tii de viteză AK 6—80 cu asemenea 
piese recondiționate, pe care le-am 
montat pe autobasculante și le-am 
testat în condiții de lucru de iarnă 
pe șantierul canalului Dunăre—Marea 
Neagră. Rezultatul : nici o cutie de 
viteză echipată cu arbore conducător 
și cu roți dințate la care s-a recon- 

. diționat dantura de cuplare n-a pre
zentat defecțiuni în funcționare, nici 
fenomenul de desprindere a celor 
două subansamble, cu toate că.con
dițiile de lucru la care au fost su
puse au depășit prin duritate regimu
rile de la încercările-tip pentru omo
logarea cutiilor de viteză noi. Con
sider că acest succes s-a datorat at.it 
soluției alese, cit și faptului că teh
nologia de recondiționare a danturii 
de cuplare prin mortezare permite 
creșterea cu circa 60 la sută a lun
gimii dinților, ceea ce asigură o mai 
bună repartizare a presiunii de lucru 

J5e suprafața acestora și a pieselor 
"conjugate.

— Nu se pot fabrica roți dințate 
noi după această tehnologiei

— Avem această idee și sperăm că 
o. vom putea în scurtă vreme mate
rializa. Mai ales că. după 'testarea la 
care m-am referit, am creat o linie 
tehnologică specializată, formată din 
utilaje ce le avem în dotare, dar 
cărora le-am adus unele modificări 
pentru a răspunde scopului propus. 
Acum recondiționăm în mod curent 
asemenea roți dințate si credem că 
institutele de specialitate Si producă
torii de autovehicuîe vor trage con
cluziile necesare dacă vor vedea cum 
lucrăm. Mai avem și alte propuneri 
de făcut proiectantilor pentru crește

■ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

SUCEAVA : Condiții mai bune de muncă pentru 

mineri
La Exploatarea minieră Leșu 

Ursului a fost finalizată o - impor
tantă lucrare de investiții care 
asigură îmbunătățirea considerabilă 
a condițiilor de microclimat în 
subteran. Este vorba de un nou 
sistem de aeraj, a cărui execuție a 
început cu mai bine de doi ani în 
urmă. De atunci si pină acum s-au 
săpat și betonat mai multi kilome
tri de galerie și. suitori. Acestea fac 
parte din circuitul de aerai al 
zonei a doua a minei, unde se ex
tind lucrările de cercetare in 

tate prin înfăptuirea acestor măsuri 
constituie unul dintre obiectivele 
principale ale conducerii Între
prinderii. Cîțiva indicatori de bază 
sînt urmăriți zilnic: realizarea pro
ducției fizice, livrările la export, în
deplinirea indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte. Tot zilnic se ur
mărește si aprovizionarea cu mate-, 
rii prime și materiale.,

Șl acum, după un trimestru din a- 
cest an, să privim activitatea Între
prinderii prin prisma rezultatelor e- 
conomice. Indicele de utilizare a ma
șinilor-unelte a sporit simțitor: dacă 
în prima lună a anului acesta a cres
cut doar cu 1,2 la sută față de reali
zările din 1980, în luna februarie a 
ajuns la 87 la sută (cu aproape 4 Ia 
sută mai mare decît In 1980), Iar ta 
martie a fost de 88 la sută. Așadar, 
cu mult peste angajamentul minim 
asumat de adunarea generală. Odată 
cu acesta a sporit și productivitatea 
muncii, ceea ce s-a repercutat pozi
tiv asupra îndeplinirii planului. în 
lunile februarie și martie, de pildă, 
s-a realizat o producție fizică cu 50 
la sută mai mare decit media reali
zărilor din ultimele luni ale anului 
trecut. Acest ritm, devenit de acum 
obișnuit muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici, este menținut în 
continuare. Am mal notat că în pri
mul trimestru al acestui an s-au fa
bricat in plus patru mașini de alezat 
și frezat, s-a depășit cu 4,5 milioane 
lei planul la producția marfă și cu 4 
milioane lei planul la producția netă.

Ce preocupări sînt în continuare ? 
în spiritul masurilor hotărite la adu
narea generală, inginerii M. Ceucă și 
Gh. Ghivinici studiază posibilitățile 
de îmbunătățire a indicelui de utili
zare a mașinilor-unelte de mare per
formanță, cum ar fi centrele de pre
lucrare prin alezare și frezare și ma
șinile cu comandă numerică. Prin 
diversificarea programelor de prelu
crare, asigurarea sculelor, exploata
rea corectă și eliminarea rapidă a 
defecțiunilor în funcționare se va a- 
junge. pină la finele anului, la un 
indice de utilizare de 90 la sută. în 
același scop se studiază și introduce
rea acordului global în secțiile me
canică grea și mecanică universală.

Rezultatele bune obținute în pro
ducție atestă că muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii băcăuane 
traduc în fapt cu perseverență toate 
măsurile propuse de ei înșiși și adop
tate de adunarea generală.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteil"

rea fiabilității roților din cutiile de 
viteză.

— Din domeniul tehnic să trecem 
in cel economic. Care este eficiența 
recondlționării pieselor din cutiile de 
viteză ?

— Am făcut un calcul care ține sea
ma de probabilitatea apariției defec
telor. Din acest calcul rezultă că, în 
medie, pentru o' roată recondiționată 
putem economisi circa 4 kg de oțel 
aliat cu nichel, crom și molibden. 
Ceea ce, la nivelul unei producții de 
30 000 de bucăți pe an, înseamnă eco
nomisirea a circa 120 tone de oțel 
aliat. Din punct de vedere al renta
bilității. această activitate aduoe in
tr-un an un plus de beneficii de 
circa 3,3 milioane lei.

— Ce ar trebui făcut ?
— Nimfe altceva decît să se Instau

reze regula că nu se eliberează piese 
noi dacă nu se adeverește predarea 
către unitățile noastre a pieselor 
uzate. Și acest sistem ar trebui intro
dus în rețelele de baze de aprovizio
nare, în primul rînd in rețeaua Mi
nisterului Aprovizionării; Și ar mai fi 
ceva : pentru a spori economiile: de 
oțel aliat pe care le putem asigura 
țării să ni se acorde prioritate in a- 
provizionarea unor materiale ce se 
produc in tară : electrozi de sudură.

— O ultimă întrebare : în ce do
menii credeți că ar putea fi aplicate 
soluțiile tehnologice pe care le utili
zați pentru recondiționarea cutiilor 
de vite'ză pentru autovehiculele RO
MAN ?

— Principial, la orice utilaj sau me
canism dotat cu cutie de viteză. în 
mod deosebit însă mă gindesc la po
sibilitatea recondiționării cutiilor de 
viteză pentru tractoare. în ce ne pri
vește, promitem sprijin tehnic tutu
ror unităților interesate.

Convorbire realizată de
Corneliu CARLAN

adîncime și de exploatare în ra
ioanele de producție nou înființate. 
Dotarea principală a actualului sis
tem de aerai o constituie un 
ventilator de mare capacitate. Noul 
șistem este complet automatizat, cu 
o putere de două ori mai mare 
decit cel vechi, are un consum mai 
redus de energie electrică și asigură 
condiții pentru creșterea producti
vității muncii la lucrările de cerce
tare și. exploatare. (Sava Bejina- 
riu).

I
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Ținuta profesională a criticii

MOȘTENIREA LITERARĂ 
VALORIFICAREA El CRITICĂ

■ " Valeriu RIPEANU ■ -   -=■=

Dialogul de astăzi 
cu opera de ieri

Dezbaterile pe care presa noastră 
a început să le găzduiască în ultima 
vreme mi se par necesare și dacă 
vor continua în spiritul obiectivi
tătii științifice și al respectului 
..pentru adevăr vor aduce prețioase 
clarificări și asupra unui proces atît 
de complex, cu atîtea inrîuriri în 
viata noastră spirituală. Am lăsat 
departe perioada în care a trebuit 
să demonstrăm valoarea unor mari 
creatori și ginditori fără de care 
cultura românească n-ar fi fost 
înțeleasă, iar etapele formării și 
evoluției ei păreau pur și simplu 
un non sens, expresia hazardului, 
a unor factori de-a dreptul obscuri. 
Nici nu mai facem astăzi erorile 
grosolane de a considera perioade 
literare Întregi, cum era mai ales 
epoca de o excepțională bogăție și 
varietate dintre cele două războaie, 
stînd în mod integral sub semnul 
decadentismului și al unei ireme
diabile descompuneri. Am Înțeles 
că relațiile dintre existenta socială, 
viata și gîndirea politică si opera 
de artă nu au un caracter mecanic, 
simplist, de ilustrare, de reflectare 
directă, ci unul nuantat, care im
plică foarte atente cercetări șl 
disocieri, necesitînd vaste cunoș
tințe, ample procedee de analiză și 
interpretare pentru a stabili proce
sele de reciprocă influență. Nu mai 
sintem astăzi în situația de a 
demonstra adevăruri evidente la 
lumina zilei, tinînd, să spunem, 
de rolul pe care Titu Maio- 
rescu l-a avut în dezvoltarea cul
turii românești și nici să aducem 
argumente pentru a așeza In ierar
hia valorilor poezia lui George 
Topîrceanu, care, între cele două 
războaie, n-a întrecut și nici nu s-a 
situat la același nivel cu lirica lui 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion 
Barbu, Vasile Voiculescu, Ion 
Pillat, Adrian Maniu.

Valorificarea moștenirii culturale 
nu reprezintă doar un proces can
titativ. Fără îndoială, numărul edi
țiilor , din opera scriitorilor români 
care au un loc în istoria literaturii 
noastre este de-a dreptul impre
sionant, iar tirajele au crescut, fără 
nici o exagerare, într-o progresie 
geometrică. Această realitate se 
conjugă însă cu un alt factor 
care, împreună, ne-a inspirat 
opiniile de față : faptul că procesul 
valorificării nu a fost numai can
titativ, ci s-a manifestat și în pro
funzime, a pătruns pe teritorii din 
ce în ce mai „dificile", mal con
tradictorii, în care peisajele spiri
tuale nu au fost deloc netede, ci nu 
o dată pline de asperități, de acci
dente cu urmări dureroase, de înăl
țări și coborîri, de căutări și rătă
ciri vădite in opera sau viața crea
torului respectiv. Nivelul la care 
am ajuns astăzi, maturitatea ideo
logică și profesională a criticii și 
istoriei noastre literare, dar in 
aceeași măsură și a publicului, au 
făcut posibilă studierea și editarea 
unor scriitori și ginditori. a unor 
personalități, complexe și contra
dictorii ale trecutului nostru, a că
ror viată a fost marcată in unele 
momente sau perioade mai mari 
de timp de erori ideologice și poli
tice, de atitudini care veneau in 
netă opoziție cu evoluția poporului 
român, cu căile cele drepte ale afir
mării ideilor înaintate, democratice 
din viata noastră socială. Pentru 
că un fapt e de domeniul eviden
ței : scriitorii și gînditorii din tre
cut nu și-au creat opera în cadrul 
unor universuri etanșe, imune la 
curentele ideologice, politioe și so
ciale ; anii formației lor au fost 
marcati de influența unor maeștri, 
din care unii au fost exponenții 
unor curente de gîndire de-a drep
tul nocive. Solicitați de tot acest 
păienjeniș atît de greu de deslușit 
atunci, atît de complicat, uneori 
Învestit cu puterea de seducție a 
unor ginditori, artiști și oratori de 
talent, alteori cu formule demago
gice menite să înșele conștiințe 
tinere, în formare, care nu puteau

în lumina adevărului 
istoric

O sintagmă a fixat o constantă 
culturală mereu în atentia noas
tră : e vorba de ceea ce se numește 
valorificarea moștenirii noastre 
literar-culturale, altfel spus, de 
restituirea către generațiile de azi, 
prin ediții critice și studii de exe
geză. a patrimoniului spiritual lăsat 
de inaintași. Actul acestei restituiri 
e — notăm un truism — de o im
portanță excepțiorială pentru că, 
știe oricine, cultura actuală e con
tinuatoarea spiritualității româ
nești de dinaintea noastră. Fără 
această temelie trainică, construcțiile 
spirituale de azi sînt de neînchipuit 
și eludarea ei ar insemna o fra
gilă, inutilă înălțare pe nisip.

E drept că acest act de restituire 
are de înfruntat și anumite rezis
tente de ordin strict birocratic, 
potrivit părerii nefondate care 
consideră edițiile critice din cla
sicii literaturii române „cheltuieli 
neeconomicoase" sau „nerentabile", 
deși reluarea acestor opere în 
ediții de masă și bibliografie șco
lară Ie asigură o extraordinară 
rentabilitate. Nu numai cultural- 
educativă. dar și economică. Dincolo 
însă de o asemenea situație. îm
bucurător și dătător de nădejde 
e faptul că astăzi istoriografia 
noastră literară dispune de com
petente remarcabile care înfăp
tuiesc și pot înfăptui această 

discerne totul de la bun început, 
unii scriitori au exprimat în opera 
lor și puncte de vedere pe care 
istoria le-a infirmat. Anii din urmă 
au dovedit in mod plenar că „pe
tele albe" ale istoriei noastre cul
turale dispar, că nu există „cazuri 
insolubile", că dispunem de toate 
mijloacele de investigație, de cer
cetare și de interpretare, de o con
cepție limpede, materiallst-istoricâ 
pentru a prezenta în adevărata lu
mină operele de seamă ale culturii 
românești. Dar pentru aceasta este 
necesar ca operația de reeditare să 
fie însoțită de studii critice, de 
aparatul științific de rigoare care 
să explice și să interpreteze perso
nalitatea și opera retipărită. Așe
zarea în contextul epocii din toate 
punctele de vedere, lămurirea aces
tor aspecte contradictorii, delimita
rea de ceea ce s-a dovedit caduc 
este o operație cu atit mai nece
sară cu cit aceste tipărituri nu se 
adresează unui cerc de inițiați, ci 
unui mare număr de oameni. Nu-i 
vorba aici de nici o răstălmăcire a 
operei editate, ci de situarea ei în 
mediul din care a luat naștere, in 
atmosfera pe care ea a ilustrat-o 
sau a negat-o. Numai ținlnd seama 
de toți factorii care au generat-o 
și care, direct sau indirect, explicit 
sau implicit, se află în țesătura ei 
vom avea imaginea rolului și locu
lui pe care îl ocupă în evoluția 
culturii românești. Fără îndoială, 
această explicase critică, acest dia
log pe care îl ducem astăzi cu ope
ra de ieri necesită din partea co
mentatorilor cunoștințe interdisci- 
plinare bogate, îmbrățișînd deopo
trivă istoria vieții sociale, politice, 
a filozofiei, a literaturii și artei. 
Nu o dat'j s-a crezut că o aseme
nea perspectivă ar fi una de natură 
culturală care s-ar opune Și ar 
aboli esteticul. Socotesc că, dimpo
trivă, esteticul nu poate fi astăzi 
nici înțeles Și nici validat dacă 
nu-1 raportăm la toți acești factori 
care s-au răsfrînt asupra lui și 
i-au dat, de la o epocă la alta, de 
la un creator la altul o coloratură 
proprie. îndrăznesc să spun că 
unele deficiențe în procesul valori
ficării pornesc și din modul în care 
este conceput învățămintul nostru 
superior, în care aceste discipline 
se studiază în sine și pentru sine, 
fată legăturile interdisciplinare ne
cesare, fără o perspectivă globală 
asupra culturii. Faptul că prea pu
țin se studiază istoria civilizației și 
că sîntem încă tributarii'unei înțe
legeri izolate, depășite de evoluția 
științei moderne a fiecărei disci
pline, duce în mod fatal la expli
cări parțiale, la incompleta, eronata 
istorie a fenomenelor.

Fiecare creator reprezintă un caz. 
Pe fondul desfășurării unor cu
rente, a unor tendințe comune nici 
un artist sau gînditor nu repetă 
identic pe cel dinaintea lui sau pe 
cel care a stat, alături de el. Unii 
ne-au dat o operă de mare valoare, 
înscrisă în conștiința poporului, 
purtătoarea unor sensuri perene Și 
estetice. Dar de la un moment dat, 
părăsindu-și idealurile tinereții, 
negjndu-și opera, încetînd să mai 
fie pur și simplu creatori, biografia 
lor a înscris și fapte care — atunci 
și acum, — nu pot rămine în istoria 
unei țări decît ca erori fundamen
tale. Opera lor nu poate fi elimi
nată din analele culturii, dar nici 
faptele reprobabile ale omului nu 
pot fi trecute cu vedere de istori
cul obiectiv al zilelor noastre. Nu 
pentru a diminua opera sau pentru 
a o nesocoti pur și simplu, ci pen
tru a avea acea imagine complexă, 
științifică asupra unei personalități.

Pe tărimul valorificării moșteni
rii noastre culturale s-au realizat 
numeroase fapte de o incontesta
bilă taloare. Avem in față o muncă 
nobilă, cd presupune dragoste față 
de tot ceea ce acest popor a dat 
de-a lungul existenței sale, dar și o 
riguroasă pregătire, un spirit critic, 
discernămint științific.

muncă. Competențe din toate ge
nerațiile și care dispun de toate 
cunoștințele necesare (textologice 
și de comentare) soluționării tu
turor problemelor' și „cazurilor" 
din orice zonă a istoriei noastre 
literar-culturale. Ne lipsesc — să 
nu o ascundem — destule dintre 
instrumentele de lucru ce trebuie 
să stea la indemîna exegetilor (bi
bliografii. publicarea coresponden
tei literare, aflată nu numai in 
bibliotecile publice sau arhive, dar 
și dosită în depozitele particulare 
ale unor 'colecționari prea hap- 
sini). Dar — de ce n-am spune ? — 
de cîțiva ani buni aceste indispen
sabile instrumente de lucru au in
trat în atentia editurilor și e de 
așteptat ca ritmul apariției lor să 
se păstreze cel puțin la nivelul de 
pină acum.

Considerind că acesta chestiuni 
vor fi soluționate, în timp util, 
e necesar să ne oprim la esen
țial. Scriitorul e un om al ce
tății și operele sale sînt, de aceea, 
un reflex mediat al mentalității 
epocii care l-a plămădit. La con
stituirea acestui climat spiritual 
contribuie deopotrivă concepția fi
lozofică dominantă în acea vreme, 
cuceririle științifice, înfruntările 
din planul socio-politic, spiritul 
public, componente din sfera .mo
rală și general-culturală. Aceasta e 

ceea ce Lovinescu a numit „spiri
tul veacului" și el poate fi lesne 
descifrat în mentalitatea ideo
logică a artistului și, de aici, în 
straturile dense ale ideației ope
rei sale. Nu o dată, mari opere au 
determinat adevărate mutatii de 
mentalitate. Și de obicei tocmai 
atunci cind substanța ideatică s-a 
ridicat la mari tensiuni ideolo
gice. Fără îndoială, literatura si 
arta — ca, expresii ale esteticului 
— au un statut de autonomie 
relativă în sfera valorilor con
științei sociale. Dar această auto
nomie relativă se refuză absoluti
zării și nimeni azi in lume (cu 
deosebire esteticienii si criticii) nu 
mai pune preț pe teoriile puriste, 
unanim considerate drept puerile 
și anacronice. Raporturile dintre 
stratul ideologico-filozofic si lite
ratură sînt, desigur, complexe și 
nu suferă o înțelegere univocă sau 
orizontală. Straturile ideatice ale 
unei opere se dezvăluie numai în 
structurile ei artistice. Cititorul 
va recepta și se va înnobila sufle
tește nu atît cu formulările teo
retice explicite, cit cu ideația 
transfigurată artistic, cu acele 
percutante „idei trăite".

E adevărat . că. mai totdeauna, 
marii creatori’ au fost și spirite 
înaintate. Nu lipsesc nici cazu
rile contrarii, cînd mari crea
tori au fost .prizonierii unor con
tradictorii opțiuni ideologice, fi
lozofice sau politice. Exemplele 
sînt notorii și sînt unanim știute. 
Balzac, Dostoevski, Căline, Ezra 
Pound sînt numai cîteva exemple 
mereu la îndemînă. Ele nu lipsesc 
nici Sin literatura noastră. Goga, 
Blaga, Dan Botta, Aron Cotruș, 
Voiculescu sînt cîteva exemple 
din altele posibile de amintit. Ele 
nu trebuie ocolite si înconjurate 
cu false pudori ori simplificate. 
Tocmai aici trebuie să intervină 
luciditatea comentatorului. istoric 
literar care este dator să clarifice 
.antinomiile, contribuind, prin exe
geze aplicate, la descifrarea sem
nificațiilor adevărate ale unor 
opțiuni deloc neavuabile. Princi
piul de la care trebuie să pornim 
în asemenea delicate exegeze tre
buie să aibă în vedere adevărul 
istoric — criteriu care s-a im
pus, dealtfel, în procesul valori
ficării întregului tezaur spiritual în 
ultimii ani. Adevăratul examen 
de valorificare presupune obli
gatoriu restituirea operelor di
ficultoase. descifrindu-le însă ade- 
.vărata semnificație filozofică, ideo
logică sau politică, călăuzind astfel 
inteligent — și în spiritul adevă
rului istoric. — lectura cititorului 
mai puțin sau deloc avizat. Firește 
că e necesar să se procedeze astfel 
și cu. opera unor mari scriitori. 
Pentru că despre minorii fără har

===== Prof. univ. George MUNTEANU

Retrospectivă 
si perspectivă

Mai destăinuitoare decît în va
rianta cunoscută de Alecsandri, 
precum și în altele, sînt versurile 
din. legenda populară despre Mește
rul Manole pe care G. Dem. Teodo- 
rescu a publicat-o in culegerea lui 
din 1885 — versuri ce se referă la 
„zidul învechit / și neisprăvit, / 
rămas de demult", căutat îndelungă 
vreme de Negru-vodă și de cei zece 
•„meșteri mari" spre a deveni, „loc 
de zidire / [....] / chip de pomenire" 
De ce se insistă în varianta aflată 
de G. Dem. Teodorescu asupra aces
tor versuri din mult dezvoltatul 
preambul al poemului ? Pentru a se 
releva de cu vreme dificultățile ce 
urmau să întimpine iscusiții meș
teri ? Este și aceasta, desigur, insă 
nu e numai atit. Instruitoare e, aici, 
îndeosebi ideea de continuitate a 
eforturilor omenești orientate spre 
mari înfăptuiri. „Zidul învechit / și 
neisprăvit" implică ideea de dificul
tate, nebiruită la vremea ei, dar 
tocmai prin aceasta ispititoare și în 
firea lucrurilor. Umanitatea progre
sează transmițîndu-și din generație 
in generație dificultățile de înfrun
tat și de rezolvat, nu doar proble
mele gata rezolvate. Vechiul Ex 
nihilo nihil presupune ambele laturi 
ale acestei dialectici a continuității, 
nu doar una dintre ele.

E de înțeles să se ivească aseme
nea ginduri și asocieri cind îmbră
țișezi dintr-o privire ceea ce au în
făptuit generațiile României de azi 
în materie de valorificare a moște
nirii larg culturale și, în speță, a ce
lei literare. „Ziduri părăsite" de cei 
dinaintea noastră, cum sună versul 
respectiv în versiunea lui Alecsan
dri. ar fi — ce-i drept — inadecvat 
să zicem că am găsit, chiar cind s-a 
întimplat ca unii să le caute cu tot 
dinadinsul ; spiritul înnăscut de 
continuitate al poporului nostru a 
fost prea puternic fortificat prin 
restriști, ca să ti fost cu putință 
aceasta. însă de „ziduri învechite", 
în parte, și în parte „neis
prăvite". care trebuiau renova
te și continuate, stă mărturie 
toată întinsa, atit de diversificata în 
amănunte și de concertata în an
samblu activitate a istoricilor și 
criticilor literari din generațiile ac
tuale. într-acestea, o triplă dificul
tate de tip generic orientativ a tre
buit învinsă și a fost învinsă pină 
în ceasul de față. Era nevoie să în
țelegem bine care anume „ziduri 
[...] rămase de demult" erau „înve
chite", „neisprăvite", precum șj în 
ce măsură, în ce mod potrivit cu 
trebuințele noastre și ale celor ce ne 
vor succede, se cuveneau ele conti
nuate, iar într-o ‘seamă de cazuri 
redimensionate șl altminteri așeza
te. A trebuit, pe de altă parte, să 
înlocuim nu numai puținătatea și — 
relativ, după împrejurare — imper
fecțiunea instrumentelor de lucru 
moștenite de la istoricii și criticii 
literari dinainte vreme; s-a impus 
să le înlocuim și pe cele improvi
zate prin deceniul al șaselea, care 
se revendicau cu suficientă dogma
tică de la o pretins infailibilă vizi
une materialist-dialectică și istorică 

și duh. care au tot scris după un 
rețetar prefabricat, nu are sens 
nici să explicăm, nici să le 
republicăm „făcătura". Dar opera 
marilor creatori trebuie mereu în
conjurată cu stimă unanimă și resti-

■ tuită în spiritul rigorii și al adevă
rului. A spune, cu tot demersul cri
tic implicat, că marele poet Octa
vian Goga a fost, cu deosebire în 
anii treizeci, un om politic profund 
reacționar e o atitudine necesară, 
perfect concordantă cu realitatea 
istorică. A demonstra că Dan 
Botta, un poet deosebit, a exprimat 
în unele din eseurile sale opinii 
exacerbat retrograde nu înseamnă 
a minimaliza valoarea operei poe
tice sau dramatice a aceluiași scri
itor. ci doar a înfățișa. în toată 
complexitatea sa, adevărurile unei 
opere controversabile. A zăbovi 
asupra stratului iraționalist din 
opera filozofică a lui Blaga nu în
seamnă deloc a minimaliza întru- 
citva realitatea capodoperelor bla- 
giene. Și exemplele ar putea 
continua. Astfel de demersuri 
exegetice nu pot fi în nici un caz 
asimilate unor anacronice com
portamente dogmatice (a căror nos
talgie nimeni nu o are !), ci 
interpretării perfect necesare. Pen
tru că. repetăm, procedind astfel 
nu rostim decizii de excomunicare, 
ci pledoarii explicite pentru res
tituirea acestor opere potrivit crite
riilor riguros științifice. Idolatria, 
altfel spus, poziția îngenuncheată, 
nu e cea mai indicată în actele de 
exegeză, după cum iconoolastia nu 
are nici ea ce căuta în laboratorul 
interpretului scrupulos. Interpre
tarea exegetică presupune spirit 
critic și avem datoria să nu ne 
abatem concesiv (ceea ce înseam
nă. fortamente. siluirea adevăru
lui) de la acest principiu suveran. 
Aceasta, indiferent de numele 
autorului pe care îl studiem. De
altfel. nu e inutil să adăugăm că 
asemenea exegeze (fie in aparatul 
critic al unor ediții de tinută ști
ințifică, fie sub forma unor studii 
monografice) s-au realizat la noi, in 
condiții excelente; în ultimii 10—15 
ani. A continua acest travaliu, cu 
toată seriozitatea, iată îndatorirea 
istoricilor noștri literari.

Acest travaliu de mare răspun
dere trebuie încredințat — firește — 
competentelor critice reale. Cu atît 
mai mult cu cit, uneori, intilnim in
tervenții diletante, in discordanță cu 
profunzimea în care se desfășoară 
complexul proces al valorificării 
patrimoniului lăsat de inaintași. 
Proces eare dă măsura efortului 
avizat al istoriografiei noastre 
literare, a seriozității lucide și 
rigorii științifice pe baza cărora 
am dobîndit, în acest domeniu, 
realizări demne de stimă si admi
rație. Realizări pe care le dorim 
cu totii consolidate și amplificate.

asupra lumii, prin altele mai in 
acord cu măsura firească a cercetă
rilor și a celor de cercetat — așa 
cum esența vie a materialismului 
dialectic și istoric subînțelege că e 
de făcut. Tot astfel, evidența lucru
lui de zi cu zi a arătat că se impu
nea înlăturarea rămînerii în urmă 
— tot în deceniul al șaselea și mai 
înainte întimplată — față de pro
gresele veritabile, deschizătoare de 
reale perspective, ale metodologii lor 
cercetării și ale cercetării însăși, 
considerate la scară mondială ; toa
te acestea — biruind neofitismele- 
difttii, in acest plan, din scurta pe
rioadă de la sfirșitul deceniului al 
șaselea și începutul celui de-al șap
telea. în sfirșit, o a patra dificul
tate — pe care n-am mai pus-o la 
număr — rezulta din faptul că ase
menea mari îndatoriri cereau isto
rici și critici literari . cu înzestrări 
pe măsură. De-a lungul a aproape 
patru decenii, foarte mulți au cre
zut că le au ; important e că la 
dcsjui dintre aceștia convingerea in
timă nu s-a dovedit a fi o iluzie 
deșartă.

Școala contemporană de Istorie și 
critică literală românească este o 
realitate tot atît de vizibilă, pe cit 
e de viabilă ■— de la decani ai ei de 
realizări, ca Edgar Papu ori Șerban 
Cioculescu, pină la cei aflati in sta
diul primelor verificări de sine și 
ale arsenalului investigativ. A mai 
da nume — fie si doar cu titlu de 
exemplu — e cu neputință în ase
menea scurte însemnări. Să înche
iem așadar cu cîteva observații 
globale, poate nu fără interes pen
tru stilul de lucru și „saeculum"-ul 
actualelor generații de cercetători ai 
literaturii. Ceea ce pe la mijlocul 
activității lui G. Călinescu, Tudor 
Vianu ori Perpessicius părea încă 
un pios deziderat pentru majorita
tea celor ce le erau confrați — adi
că întrunirea de către o aceeași per
soană a calităților și pregătirii de 
critic, istoric literar, estetician, pu
blicist militant de tinută — a deve
nit o realitate în extensiune, tinzînd 
spre generalizare in generația ce 
acum se află la întiile afirmări. 
Păstrarea bunei cumpene intre ceea 
ce Eugen Lovinescu numea „sincro
nism" și „diferențiere" se confirmă 
drept altă trăsătură distinctivă a ve
ritabililor critici și istorici ■ literari 
de azi, explicîndu-le în bună mă
sură trăinicia orientării și a înfăp
tuirilor. Iar elanurile cele mai pro
funde ce dinamizează actuala școală 

' de critică și istorie literară româ
nească verifică — de pe o altă 
treaptă a spiralei — ceea ce consti
tuia un „memento" cu semnificație 
perpetuă în partea finală a studiu
lui maiorescian despre „Direcția 
nouă în poezia și proza română". 
Era vorba acolo, cum prea bine se 
știe, de „energia vieții intelectuale, 
și economice a poporului", de 
„bunăvoință și iuțeala de a înțelege 
și de a-și asimila cultura în activi
tate potrivită" — drept unicele con
diții de existentă demnă ale orică
rei națiuni moderne.

ALIANȚA MB3MASCĂ-ÎĂRĂNÎÎASCĂ
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)
muncitoare, în frunte cu partidul el 
revoluționar. Ea a fost rezultatul 
unui proces complex nu lipsit de 

• contradicții. de studiere atentă a 
realităților românești, de elaborare a 
unei strategii și tactici adecvate fie
cărei etape, de corijare a unor orien
tări greșite și denaturări produse in 
anumite perioade, ca urmare a pre
luării mecanice a unor experiențe 
nepotrivite in condițiile tării noastre 
sau a subaprecierii rolului agricul
turii în dezvoltarea tării.

în desfășurarea construcției socia
liste. alianța muncitorească-tărăneas- 
că a cunoscut o transformare calita
tivă. fiind ridicată pe o treaptă su
perioară . și puternic influențată de 
asemenea mutatii revoluționare ca 
dezvoltarea noilor relații economice, 
sociale, de tip socialist, transforma
rea socialistă a agriculturii. înfăp
tuirea revoluției culturale, atragerea 
celor mai largi mase populare la 
conducerea statului.

Ceea ce caracterizează. în actuala 
etapă a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
politica agrară a partidului, orienta
rea sa de principiu în dezvoltarea 
alianței muncitorești-tărănești. este 
situarea fermă a acestei problema
tici in centrul preocupărilor parti
dului și statului. Are o însemnătate 
deosebită faptul că Programul Parti
dului, Congresul al XII-lea au trasat 
ca obiectiv' central dezvoltarea con
comitentă și pfiternică atit a indus
triei — îndeosebi a producției de 
materii prime și energetice — cit și 
a agriculturii, ca ramuri de bază ale 
economiei naționale. în acest spirit 
partidul asigură, concomitent cu pro
gresul neîntrerupt al industriei, care 
și-a demonstrat rolul său istoric în 
lichidarea înapoierii economice moș
tenite din trecut, sporirea conside
rabilă a rolului agriculturii in dez
voltarea echilibrată a întregii econo
mii. în satisfacerea cerințelor ratio
nale de consum ale populației.

Analizînd în profunzime pro
blemele actuale și de. perspec
tivă ale agriculturii românești, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia in 
Raportul la Congresul al XII-lea al 
partidului că un obiectiv esențial al 
cincinalului 1981—1985 este „înfăp
tuirea unei profunde revoluții agra
re, euprinzind atît baza tehnico-ma- 
terială, cit și organizarea producției". 
Realizarea obiectivelor acestei revo
luții, definite în mod științific și 
multilateral de secretarul general al 
partidului în cuvîntarea la Congresul 
agriculturii, reprezintă în fapt con
ținutul dezvoltării alianței muncito
rești-tărănești, corespunzător cerințe
lor obiective ale dezvoltării forțelor 
si perfecționării relațiilor de produc
ție în etapa actuală. Noua revolu
ție agrară se referă îndeosebi la la
tura materială și organizatorică a for
țelor de producție, fiind, ca atare, 
atit o continuare a politicii pro
movate in ultiAii ani. cit și o a- 
bordare calitativ nouă a problema
ticii agrare. Ea are in vedere pro
ducția, productivitatea muncii, nive
lul tehnic, eficienta economică, ac
tivitatea socială generală la sate, ță
rănimea cooperatistă, țăranii din zo
nele necooperativizate. toti lucrătorii 
din agricultură fiind chemați să con
tribuie la obținerea unor producții 
vegetale și animale superioare, care 
să permită satisfacerea cerințelor 
științific fundamentate ale consumu
lui populației și a celorlalte nevoi 
ale economiei naționale.

Ridicarea agriculturii la nivelul ce
rințelor actuale, al posibilităților pe 
care le oferă gradul ridicat de do
tare tehnică și deservire științifică, 
organizarea socialistă a muncii, an
samblul economiei noastre socialis
te reprezintă o necesitate națională

Simpozion
Direcția generală a Arhivelor 

Statului a organizat, sîmbătă, un 
simpozion privind reflectarea în 
documente de arhivă a unor 
aspecte ale activității desfășu
rate de Partidul Comunist Român 
de-a lungul celor șase decenii 
de existentă. Comunicările pre
zentate au evidențiat rolul co
muniștilor în mișcarea muncito
rească și socialistă, în preajma și 
în timpul făuririi Partidului Co
munist Român, propaganda so
cialistă la sate în anii premergă
tori Congresului de făurire a 
P.C.R., fapte și locuri din istoria

Expoziție
în cadrul manifestărilor consa

crate aniversării a 60 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
la Academia militară s-a or
ganizat o expoziție de carte pe 
temă „Omagiu Partidului Comu
nist Român si secretarului său 
general". Expoziția cuprinde ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
lucrări privind contribuția sa esen
țială la elaborarea și aplicarea 
politicii partidului și statului nos-

Sesiune de
La Institutul politehnic din Bucu

rești au început sîmbătă lucră
rile sesiunii de comunicări ști
ințifice a studenților și cadrelor 
didactice, consacrată celei de-a 
60-a aniversări a Partidului Co
munist Român. Pe agenda sesiunii 
sint incluse numeroase comunicări 
și referate, care abordează o te
matică variată, izvorită din pro
gramele prioritare de cercetare 
ale Politehnicii din Capitală. Ele 
se referă, in principal, la domenii 
de virf ale științei și tehnicii ac
tuale — roade ale dezvoltării eco-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
La Piatra Neamț a avilt loc 

sesiunea de comunicări științifice 
„60 de ani de luptă și victorii sub 
flamura partidului", organizată de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă și CrAiplexul 
muzeal județean. Cu același prilej, 
la Muzeul de istorie din localitate 
s-a deschis o expoziție euprinzind 
documente de arhivă, relatări din 
presa vremii și alte mărturii ale 
glorioasei istorii a partidului. Sec
ția de propagandă a Comitetului 

șl totodată o cerință corespunzătoa
re intereselor fundamentale ale ță
rănimii, condiția hotărîtoare a ridi
cării nivelului ei de. trai, ca și al 
întregului popor.

Alianța muncitorească-tărănească 
constituie un fenomen complex de 
natură socială, politică, ideologică, 
intemcindu-se pe ansamblul noilor 
realități sociale. Ea are însă, cu atît 
mai mult în condițiile actuale, o în
temeiere economică, a cărei impor
tantă. deosebită nu poate, fi subapre
ciată. Cointeresarea țărănimii în dez
voltarea producției agricole reprezin
tă. in concepția partidului nostru, 
pîrghia hotărîtoare pentru valorifi
carea plenară a capacității de mun
că și hărniciei țărănimii. In acest 
plan de preocupări se înscriu.» în
tre altele, adoptarea legii care re
glementează actualizarea și îmbună
tățirea corelării pe principii econo
mice a preturilor de producție, de

contractare șl de achiziții în agri
cultură. .

Alianța muncitorească-tărănească 
implică, in mod firesc, asumarea 
conștientă și liber consimțită de că
tre cele două clase a îndatoririlor 
specifice ce le revin în fiecare eta
pă de dezvoltare in vederea pro
movării intereselor lor fundamenta
le comune, a obiectivului general de 
înfăptuire a socialismului și comu
nismului. în prezent obligația fun
damentală a țărănimii, a tuturor lu
crătorilor din agricultură este de a 
asigura realizarea producțiilor pla
nificate. livrarea la fondul de stat a 
produselor vegetale și animale sta
bilite. După cum sublinia secretarul 
general al partidului, „șșa cum oa
menii muncii din industrie, din ce
lelalte sectoare ale economiei reali
zează producția prevăzută în plan 
pentru acoperirea nevoilor tării, așa 
și'agricultura trebuie să asigure pro
ducțiile prevăzute, indeplinindu-și în
tocmai sarcinile planificate pentru 
constituirea fondului de stat... Aces
ta este un aspect esențial al alian- 

. tei muncitorești-tărănești. al raportu
rilor sociale noi statornicite în soJ 
cietatea noastră care trebuie bine în
țeles de către toată lumea"»

în strînsă legătură cu evoluția ba
zei economice a alianței celor două 
clase fundamentale ale ’societății so
cialiste românești a evoluat baza ei 
socială. Generalizarea relațiilor de 
producție socialiste și reglementarea 
raporturilor economico-sociale la 
sate, în spiritul principiilor socialis
mului, însușirea valorilor socialismu
lui ca idealuri de viată, progresele 
înregistrate în modernizarea modu
lui "de trai al țărănimii au apropiat 
continuu cete două clase în ce pri
vește comportamentul lor social, fe
nomen ce se înscrie în procesul ge
neral de omogenizare ce caracteri
zează societatea noastră^n' etapa ac
tuală. O profundă înriurire pe planul 
apropierii condițiilor de muncă și de

mișcării muncitorești, rolul con
ducător al P.C.R. in mobilizarea 
maselor populare. în lupta pentru 
apararea intereselor vitale ale 
națiunii în perioada 1933—1940, 
victoria forțelor democratice in 
alegerile parlamentare din noiem
brie 1946. Au fost, de asemenea, 
supuse atenției participanților 
mărturii ce atestă tradițiile revo
luționare ale tineretului din tara 
noastră, contribuția acestuia, sub 
permanenta îndrumare și conducere 
a P.C.R., la triumful luptei pentru 
democrație, pentru edificarea so
cietății socialiste în patria noastră.

de carte
tru cu privire la apărarea patriei 
de către întregul popor, 'la funda
mentarea doctrinei militare ro
mânești. Sint expuse, de asemenea, 
lucrări care evocă trecutul glorios 
de luptă al partidului, tradițiile 
sale revoluționare în lupta pentru 
eliberare socială și națională, pen
tru progresul, și independența pa
triei, bogata ea activitate desfă
șurată în rindul armatei.

comunicări
nomiei și culturii noastre pe 
baza politicii» P.C.R. — cum 
sint : microelectronica, mecanica 
fină, stocarea energiei și noi surse 
de energie, energetica nucleară, 
chimia compușilor rriacromolecu- 
lari, tehnica microundelor. Nu
meroase lucrări, prezintă tehno
logii originale de elaborare și 
prelucrare a materialelor, noi , 
procedee de testare a componen
telor electronice prin utilizarea 
microscopiei cu radiații laser, noi 
aparate de măsură, control și 
automatizare.

județean de partid Tuîcea și Casa 
personalului didactic din localitate 
au organizat sesiuni de referate la 
Tuîcea, Babadag și Macin pe tema : 
„60 de ani de glorioâsă istorie a 
Partidului Comunist Român". Insti
tutul de învățămînt superior din 
Baia Mare a organizat o sesiune de 
referate și comunicări științifice a 
studenților, consacrată aniversării.

Consemnăm, de asemenea, desfă
șurarea unui șir de dezbateri, prin
tre care dezbaterea „Concepția 

•trai ale oamenilor muncii de la ©- 
rase și sate va exercita înfăptuirea 
prevederilor programului de dezvol
tare economico-socialâ a României în 
profil teritorial în actualul cincinal, 
continuarea consecventă a politicii de 
amplasare a forțelor de producție in 
toate zonele tării.

Ansamblul măsurilor stabilite în 
ultimii âni pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economi co-finan- 
ciar. îmbunătățirea conducerii șl or
ganizării agriculturii contribuie, do 
asemenea, la asigjirarea condițiilor 
necesare întăririi alianței muncito
rești-tărănești. ridicării acesteia la un 
nivel superior. Paralel cu dezvol
tarea democrației cooperatiste pjin 
sporirea rolului adunărilor generale 
ale cooperatorilor și îmbunătățirea 
activității consiliilor de conducere, 
partidul acționează pentru continua 
întărire a consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste, ca ve
rigă de conducere unitară a între-, 
gii activități agricole, formă origi
nală de promovare a întrepătrunde
rii și conlucrării intime a țărănimii 
cu întreprinderile de stat, de mate
rializare a alianței muncitorești-tără
nești in procesul de producție.

In concepția partidului nostru, sfe
ra de cuprindere a alianței munci
torești-tărănești include întreaga ță
rănime. indiferent de sectorul eco
nomic în care lucrează. Tocmai o 
asemenea concepție a stat la baza 
măsurilor de sprijinire a sectorului 
agricol din zonele necooperativizate 
prin trimiterea de specialiști, consti
tuirea •'de secții sau formații vde me- 
canizare pentru servirea prțp’ttăto- 
rilor agricoli individuali, cup#, .ferea 
țăranilor necooperativizati in siste
mul asigurărilor sociale de stat, ac
tivitatea comisiilor agricole comuna
le din zonele respective. Toți locui
torii satelor sînt sprijiniți in vederea 
valorificării depline a potențialului 
de producție al gospodăriilor perso
nale.

Procesul de apropiere continuă din
tre clasa muncitoare și țărănime cu
prinde toate sferele manifestării lor 
sociale — atit producția, cit și acti
vitatea social-politică si eultural-edu- 
cativă. De aici atentia deosebită a- 
cordată de partid atît ridicării pre
gătirii profesionale și tehnice a ță
rănimii. cît și dezvoltării conștiinței 
socialiste, educării in spiritul eticii 
și echității socialiste, stimulării crea
ției cultural-arfistice specifice a ță
rănimii în cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României".

Necesitate, politioo-socială a mer
sului înainte al societății socialiste 
românești, întărirea, alianței munci
torești- țărănești nu s-a realizat și nu 
se realizează, desigur. în mod auto
mat. ci printr-o intensă activitate 
politică desfășurată de partid,- prin 
luptă fermă împotriva oricăror re
miniscențe ale fenomenelor negati
ve din societate, prin dezvăluirea și- 
soluționarea contradicțiilor proprii a- 
cestui domeniu al raporturilor so
ciale. în cadrul operei de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism, 
P.C.R. acordă o deosebită atenție în
tăririi continue a alianței muncito
rești-tărănești, care constituie axul 
principal al unității social-politico a 
întregului popor, o forță motrice a 
progresului social și întăririi orindui- 
rii noastre socialiste. Alianța strân
să cu clasa muncitoare, cu ceilalți 
oameni ai muncii constituie pentru 
masele țărănimii cadrul social propi
ce pentru participarea activă Ia con- 

■ ducerea statului, pentru deplina a- 
firmane a talentelor și capacităților 
sale, pentru ridicarea nivelului ei de 
trai, material și spiritual, chezășia 
realizării idealurilor socialiste pe care 
le împărtășește cu clasa muncitoare, 
cu întregul popor.

•-

P.C.R.. a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la formele si modalitățile fo
losite pentru făurirea omului nou. de 
tip comunist", desfășurată la clubul 
Complexului C.F.R. din Bacău. 
consfătuirea-dezbatere pe tema 
„Transpunerea în viată a prevede
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie a.c. privind antrenarea largă 
a tuturor oamenilor muncii la ac
tivitatea economico-socială". care 
s-a ținut la Reșița. La Cluj-Napoca 
s-a desfășurat dezbaterea „Parti
dul — făuritorul României moder
ne — incursiune în i’storia dezvol
tării societății socialiste din Româ
nia. momente cruciale ale revbluțiel 
noastre. victoriile socialismului, 
perspectivele deschise de Congresul 
al XII-lea al P.C.R.", la care au 
participat numeroși oameni de cul
tură, știință și artă.

La întreprinderea de confecții din 
Brăila s-a desfășurat simpozionul 
„Concepția P.C.R. despre rolul fe
meii in viata politică, economică și 
socială a. tării". Consiliul municipal 
de educație^ politică și cultură so
cialistă Brăila a organizat. Ia ca
binetului județean de partid, simpo
zionul ..Opera secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. contribuție valoroasă 
teoretică și practică la îmbogățirea 
teoriei revoluționare a partidului 
clasei muncitoare".

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Sibiu a fost vernisat Salonul ju
dețean al invențiilor și inovațiilor 
în cadrul căruia sînt prezentate rea
lizări tehnice de excepție ale in
dustriei județului Sibiu in cincinalul 
trecut. Eie reflectă rezultatele crea
tivității a numeroase colective de 
oameni ai muncii — de la ..Inde
pendența". întreprinderea de piese 
auto. ..Balanța" din Sibiu. ..Textila" 
Cisnădie, „Emailul Roșu" din Me
diaș ș.a. — care s-au afirmat în în
trecerea declanșată de Festivalul 
național „Cintarea României". în ca
drul salonului sînt organizate 
simpozioane, dezbateri, întilniri ale 
cadrelor , tehnice, o consfătuire a 
cercurilor inventatorilor și inovato
rilor din întreprinderile sibiene.

în cadrul . suitei de manifestări 
„Jubileu 60“ inițiate in localitățile 
județului Caraș-Severin în întâm
pinarea aniversării partidului, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Reșița a avut loc o amplă trecere 
în revjstă a formațiilor artistice co
rale și instrumentale, a grupurilor 
vocale și interpreților individuali.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slatina a avut loc 
un spectacol omagial dedicat celei 
de-a 60-a aniversări a făuririi 
P.C.R. Și-au dat concursul peste 
1 000 de artiști amatori, pionieri, 
șoimi ai patriei și formații do 
tineret.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc în mod sincer pentru felicitările adresate cu ocazia reale

gerii mele în funcția de secretar general al Comitetului C.entral al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Folosind acest prilej, îmi exprim Încrederea fermă că relațiile de prietenie 
Si «colaborare multilaterală dintre cele două partide ale noastre se vor dezvolta 
Si în viitor cu succes, spre binele popoarelor cehoslovac și român, în numele 
unității si coeziunii țărilor comunității socialiste, in interesul cauzei, socialis
mului, păcii și progresului în lumea întreagă.

Vă doresc multe succese în activitatea dumneavoastră, dedicată construirii 
societății socialiste în tara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincere mulțumiri, din partea poporului și Guvernu
lui Maltei si a mea personal, pentru amabilele felicitări transmise cu prilejul 
Zțlei naționale a Maltei.

Vă rog să acceptați, Excelentă, urările noastre cele mai bune pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru continua prosperitate a poporului 
tării dumneavoastră.

ANTON BUTTIGIEG

Cronica zilei
în Capitală a avut loc o sesiune 

științifică de comunicări consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui savant chimist german Her
mann Staudinger (1881—1965), laureat 
ai premiului Nobel. în cadrul ma
nifestării au fost prezentate, de 
asemenea, comunicări privind apli
carea rezultatelor cercetării științifice 
moderne în diferite ( sectoare gle 
economiei, biogenezel etc.

Lucrările au fost conduse de 
acad. Emllian Bratu, președintele 
secției de științe chimice a Academiei 
Republicii Socialiste România. Au 
luat cuvintul acad. Cristofor Simio- 
nescu, vicepreședinte al academiei, 
acad. Ecaterina Ciorănescu-Nenitescu 
și acad. Ilie Murgulescu. Au parti
cipat membri și membri corespon
denți ai academiei, oameni de 
știință, cadre didactice, cercetători.

(Agerpres)

vremea
Președintele Republicii Malta

Primire la C. C. al P. C. R.
Sîmbătă, 18 aprilie, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Organiza
ției Pionierilor din Angola, condusă 
de Gonțalves Manuel Muandumba,, 
prim-secretar national, care a efec-; 
tuat o vizită de schimb de experien
ță în țara noastră, la invitația Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor.

Delegași. a luat cunoștință de ac
tivitatea intensă desfășurată de po
porul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in înfăp
tuirea hotărârilor Congresului al XII- 
lea, despre preocuparea constantă a

partidului și statului nostru pentru 
creșterea și educarea tinerel gene
rații.

Evocindu-se bunele raporturi sta- 
tornicite între Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
cii din Angola, care se dezvoltă con
tinuu, în spiritul stimei și respectu
lui reciproc, al întilnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, s-a exprimat 
dorința reciprocă de a lărgi relațiile 
de prietenie șl colaborare dintre or
ganizațiile de pionieri din cele două 

•țări.
La primire a participat Mihai 

Hîrjău, președintele Consiliului Na
tional al Organizației Pionierilor.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 aprilie. în tară : în sudul și es
tul țării, vremea va fi în general ume
dă în primele zile. Cerul va fi mai mult 
noros și vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de averse. Apoi vremea se 
va ameliora, ploile devenind locale. în 
celelalte zone vremea va fi schimbă
toare, cu ploi locale. în nordul țării, 
izolat, precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 
și plus 7 grade, Izolat mai coborîte în 
prima noapte, cele maxime între 5 și 
15 grade, mai ridicate în a doua parte 
a intervalului. Local, în nordul țării, 
condiții de brumă. în -București : Vre
me umedă la început, apoi în amelio
rare. Cerul va fi variabil, mal mult 
acoperit în primele zile, cînd va ploua. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, cele 
maxime între 10 șl 12 grade, mal ridi
cate la sfîrșitul Intervalului. (Ileana Mi- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte I
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copil "
9,40 Omul șl sănătatea

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.30 Fotbal : chimia Rtmnlcu-Vîloea — 

Progresul Vulcan București.
17,20 Șah.
17.35 Filme Inspirate din lupta P.C.R,
18,40 Micul ecran peirtru cei mici.
19,00 Telejurnal
19.30 Cintarea României.
21,00 Film artistic : „Deznodămlnt la 

frontieră". Premieră TV. (Copro
ducție franco-canadlană)

22.35 Telejurnal

PROGRAMUL 1

11,00 Teleșcoală
13,00 Concert educativ
14,00 Reportaj T
14,15 întîlnire muzlcal-coregraflcă
15,05 File de cronică revoluționară în 

dramaturgia românească. „Timp 
eroic" de Petru vlntilă. Adaptarea 
TV și regia artistică : Dinu Cer- 
nescu

10,40 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal » In inttmplnarea zi

lei de 1 Mai șl a aniversării parti
dului

19,30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
22,10 Fapte de eroi al muncii șl vieții 

socialiste.
22,35 Telejurnal
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PROGRAMUL 1

18,00 Emisiune in limba maghiară
18,50 1001 de seri

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE

19,00 Telejurnal • In întimplnarea zilei 
de 1 Mai și a aniversării partidului

19.25 Actualitatea economică.
19,45 Documentar științific.
20,35 Film serial TV : „Anul 1848*. Epi

sodul 3 : Complotul
21,30 Cadran mondial
21,55 Partidului erou — cîntul inimilor 

noastre. Emisiune muzical-llterară
22.10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Antologia artei muzicale naționale
17,00 Cenacluri ale tineretului
17.25 De pretutindeni.
17.50 Recitalul harpistulul Ion Ivan Ron- 

cea
18.25 Radar pionieresc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • In întîmpinarea zilei, 

de 1 Mai și a aniversării partidului
19.25 Mozaic — selecțluni
20.50 Instantanee
21.10 Program muzical
22.10 Telejurnal

H Puternicul colectiv muncitoresc 
de la întreprinderea „23 August" 
din București anunță o nouă reali
zare de prestigiu : intrarea în func
țiune a cuptorului cu inducție de 
12,5 tone, cel mai mare de acest 
fel din țară prevăzut cu masă re
fractară din zăcăminte indigene. 
Este de subliniat că el a intrat în 
funcțiune cu peste două luni mai 
devreme decît termenul stabilit în 
hotărîrea-program adoptată în ca
drul adunării generale a oamenilor 
muncii de la începutul anului.

■ Economie : 1 000 mc cherestea. 
Cum ? Prin aplicarea de către con
structorii maramureșeni de pe șan
tierul spitalului din Borșa a unei 
tehnologii moderne de turnare a 
betoanelor, cunoscută sub denu
mirea de „planșee tip predală". 
Noua tehnologie înlătură folosirea 
cofrajului și duce la importante 
economii din material lemno^

H La Întreprinderea județeană 
de transporturi locale Oradea a 
fost dat în funcțiune un atelier spe
cializat în recondiționarea pieselor 
de schimb pentru mijloacele de 
transport ale unității, care aduce 
mari venituri. Acum, meșterii de 
aici și-au propus să realizeze, cu 
forțe proprii, cîteva șute de acumu
latoare. Apoi, pe măsură ce vor... 
acumula experiență, vor trece și la 
executarea altor piese și suban- 
samble pretențioase.

■ Cooperativele agricole din ju
dețul Suceava au sporit în acest an 
suprafețele cultivate cu plante me
dicinale, de pe care și-au propus să 
obțină recolte record, lată o iniția
tivă sănătoasă I

■ In orașul Julcea s-au montat, 
pe blocurile construite în ultimii ani, 
peste 100 de antene colective pen

tru televizor. De funcționat însă 
funcționează doar cîteva. Motivul : 
s-au defectat și nu are cine să le 
repare. I.J.C.L. zice să le repare 
U.J.C.M., iar U.J.C.M. cică n-are 
meseriași specializați și arată cu 
degetul spre I.J.C.L. Cînd doi se 
ceartă, al treilea - cetățeanul - 
pierde. Și nu e bine. (

B La întreprinderea de bere din 
Satu Mare a Intrat în funcțiune o 
nouă instalație pentru pasteurizară 
cu o capacitate de 12 000 sticle pe 
oră. Odată cu „consumarea" aces
tui eveniment a fost livrat pentru 
consumul populației un nou sorti
ment de bere de foarte bună 
calitate și cu un. termen de garan
ție record : 120 de zile. Să fie și 
să se găsească I

B După cele două reprize le
gale de 90 minute ale meciului de 
fotbal dintre „Viitorul" Cujmir și 
„Armătura" Strehaia, ambele din 
județul Mehedinți, a urmat și o a 
treia repriză de... (box veritabil. A- 
cum urmează a patra repriză pe... 
terenul comisiei județene de fotbal.

B La grădina botanică dip lași 
s-a amenajat an lac artificial în 
suprafață de trei hectare. Specia
liștii de aici au și îftceput să 
populeze lacul cu diferite specii de 
nuferi, plante acvatice, sălcii și 
altele, ceea ce constituie un nou 
punct de atracție pentru vizitatori.

B „In • locul aspiratorului predat 
la reparat t- ne scrie cititorul Ște
fan Darie din București - șeful 
unității din bd. Armata Poporului 
nr. 14 mi-a dat un altul. Mi-a spus
că pe-al meu .l-a dat altcuiva". 
Oare conducerea cooperativei „Me-
talo-casnica" nu aspiră și în mate
rie de... aspiratoare la seriozitate^^

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

Zile de lucru intens
Marți. 31 martie. în cursul după- 

amiezii se înapoiază in tară — ve
nind dintr-un turneu demonstrativ si 
de pregătire în S.U.A. și Venezuela, 
în care au evoluat cu mare succes
— cele unsprezeoe componente ale 
lotului 'feminin de gimnastică al 
României. Din Capitală, fetele iau 
drumul caselor natale, pentru a se 
relaxa două-trei zile în mijlocul fa
miliei. Nadia Comăneci fămîne. 
bineînțeles, în București, fiindcă, după 
cum se știe, de mai multă vreme 
s-a murit tici, unde acum se pregă
tește (împreună cu celelalte compo
nente ale lotului pentru Universiadă, 
sub îndrumarea antrenorilor Gheor- 
ghe Gorgoi și Anca Grigoraș) și unde 
locuiește (impreună cu mama Si fra
tele ei). Tot aci rămîne și bucureș- 
teanca Marilena Vlădărău. Emilia 
Eberle pleacă spre Arad. Melita 
Ruhn. însoțită de „puștoaicele" Mi- 
haela Stănuleț și Dorina Ungureanu. 
spre Sibiu. Rodica Dunca spre Baia 
Mare. Cristina Grigoraș spre Satu 
Mare, iar Dumitrița Turner. Lavinia 
Agache și Ecaterina Szabo spre 
Onești...

Vineri, 3 aprilie. In cursul serii se 
reunește la cunoscuta școală sportivă 
din Deva întregul lot feminin de gim
nastică al țării (minus Nadla. dar plus 
micuța Petruța Marcu din Constan
ța, care n-a participat la turneul 
american, dar face parte din lotul 
lărgit). Nu lipsește nimeni, n-a întîr- 
ziat nimeni. Fiecare gimnastă a venit
— însoțită de părinți, odihnită și cu 
poftă de lucru — pentru a continua 
pregătirile în vederea marilor con
fruntări internaționale ce stau în fata 
gimnasticii noastre feminine. Fetelor 
le sînt prezentați, mai întîi. noii an
trenori sub bagheta cărora vor lucra 
de-acum inainte. Este un • fel de a 
zice că le sînt prezentați. întrucît 
fiecare gimnastă îi cunoaște prea 
bine din diverse acțiuni de pregătire 
și deplasări, de la lotul de junioare : 
Atanasia Albu (fostă ■ Atanasia Iones- 
cu) este maestră emerită a sportului, 
a făcut parte din echipa națională 
medaliată cu bronzul olimpic Ia olim
piadele de la Melbourne și Roma, a 
pregătit un an de zileeechipa Italiei, 
a, lucrat în colectivul de pregătire a 
echipei noastre feminine pentru 
Olimpiada de la Montreal, a îndru- 
mat-o un an pe Nadia la București, a 
funcționat ca antrenoare la lotul de 
junioare ; Octavian Belu, un tînăr 
•pecialist în vîrstă de 30 de ani, s-a 
afirmat în ultima vreme ca un veri
tabil tehnloian, reușind să pregătească 
bine fetele de la „Petrolul" Ploiești, a 
funcționat și el ca antrenor la lotul 
național de junioare. După prezenta
rea antrenorilor a urmat prezentarea

Ia Iotul național de
programului și, începînd de-a doua zi 
— adică sîmbătă, 4 aprilie, diminea
ța — au fost reluate antrenanîentele, 
în cunoscutele condiții favorabile 
asigurate cu atîta dragoste de către 
organele de partid, de stat și spor
tive ale județului Hunedoara...

Miercuri, 8 aprilie. Fiind de față 
încă de la reluarea pregătirilor, de 
simbătă, reporterul notează ip car
netul său de însemnări : După cinci 
zile, timp in care am vizionat zece 
antrenamente, pot confirma că at
mosfera la lot este dintre cele mai 
favorabile, se muncește intens, cu 
sirg și seriozitate, profesorii și ele
vele înțelegîndu-se perfect. Atanasia 
Albu s-a ocupat mai mult- de birnă, 
Octavian Belu de sărituri, și amindoi 
de paralele. La sol, fetele exersează 
cu Corina Tudor — maestră de balet 
la Clubul sportiv municipal din Cluj- 
Napoca, de asemenea fostă la lotul 
național de junioare. Se muncește în 
liniște. însă din greu, cu maximă exi
gență și maximă profesionalitate...

Luni, 13 aprilie. Se întoarce la 
Deva Cristina Elena Grigoraș. au
reolată de titlul de campioană- a 
campioanelor cucerit cu cîteva zile 
înainte la Londra. în acea dispută 
atît de strânsă cu americana Kathy 
Johnson (medaliată cu bronz la Mon
dialele de la Strasbourg, deținătoare 
la unui titlu de campioană internațio
nală a României în proba de sol). 
Noua laureată este aplaudată șl 
felicitată călduros, cu deosebire 
de Rodica Dunca. și ea cîștigă- 
toare a trofeului în anul trecut (la 
fel ca Nadia Comăneci în 1975 și 1979, 
ca Teodora Ungureanu în 1976 și 1977), 
după care Cristina intră în „front" 
și... antrenamentul continuă ca și 
cînd nimic deosebit nu s-ar fi în- 
tîmplat. Deși elevii au o săptămînă

gimnastică feminină
de vacanță, ele, gimnastele din lotul 
național, nu-și pot permite așa ceva: 
fac zilnic nu numai antrenamente, ci 
și ore de școală, deoarece, au de re
cuperat timpul . pierdut în recentul 
turneu. Iar Europenele de la Madrid 
se apropie și ele (10—15 mai). Apro
po de această competiție, pentru 
care se pregătește lotul de la Deva 
și la care Nadia Comăneci a anunțat 
că nu va participa, pentru că în pro
gramul său din acest an sînt prevă
zute numai Universiada din iulie și 
Mondialele din noiembrie : comitetul 
spaniol organizator a adresat, totuși, 
Nadiei în aceste zile o invitație spe
cială de a fi oaspetele său de onoare 
în tribunele sălii ce va găzdui con
cursurile. Argumentul invitației : să 

• nu lipsească gimnasta care a cucerit 
la campionatele europene de trei ori 
titlul absolut (în 1975. 1977 și 1979) 
plus alte 9 medalii (6 de aur, 2 de 
argint, 1 de bronz) în probele pe a- 
parate. Evident,. Nadia a acceptat 
invitația.

Sîmbătă, 18 aprilie. Seara. în sala 
mare a sporturilor din orașul Deva, 
lotul feminin de gimnastică al țării 
oferă numeroșilor spectatori un deo
sebit de aplaudat program de
monstrativ. Fetele au arătat ce 
lucrează, cum lucrează și în ce 
formă sportivă se află. Au făcut, în 
acest fel, și o binevenită verificate 
în vederea întrecerilor internațio
nale ce le așteaptă. Văzîndu-le, am 
căpătat încredere pentru noi me
dalii la campionatele europene și 
mondiale, la Olimpiada 1984. Atunci, 
și aceste optimiste rînduri repor
tericești ale noastre vor căpăta noi 
și prestigioase confirmări !

Gheorqhe MITROI

Excelenței Sale Dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii Sierra 
Leone. în numele poporului și guvernului român, precum si al meu personal, 
vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de 
progres și pace poporului sierra leonez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma încrederea că relațiile de 
prietenie și conlucrare statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare tot mai largă în viitor, in folosul reciproc al popoarelor român și sierra 
leonez, al politicii de pace, independență națională, destindere și cooperare 
internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 19 aprilie, poporul 
din Sierra Leone săr
bătorește împlinirea 
unui deceniu de la 
proclamarea republicii, 
act memorabil, care a
marcat un important 
pas înainte pe calea
consolidării indepen
dentei naționale — cu
cerite în 1961 — și a 
dezvoltării economico-
sociale a tării. 

Situată în vestul
continentului african. 
Sierra Leone este su
pranumită „tara dia
mantelor" datorită im
portantelor zăcăminte 
de pietre prețioase 
care-i asigură locul 
trei în Producția mon
dială. Ea dispune, de
asemenea, de aprecia
bile resurse de fier. ba
uxită, molibden, crom. 
Animat de dorința de 
a pune capăt urmări
lor nefaste ale do

minației coloniale, gu
vernul he la Freetown 
a luat un șir de mă
suri pentru recupera
rea marilor bogății ale 
subsolului si folosirea 
lor in folosul propriei 
dezvoltări a tării. Ală
turi de industria ex
tractivă. care furnizea
ză circa 80 la sută din 
venitul national, s-au 
construit întreprinderi 
ale industriei chimice, 
cimentului, textilelor. 
O atenție deosebită 
este acordată agricul
turii, sector in care 
lucrează marea majo
ritate a populației.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. România socialistă 
urmărește cu viu in
teres si simpatie suc

cesele obținute de tî- 
nărul stat african pe 
calea consolidării in
dependentei. a făuririi 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Sierra Leone s-au sta
bilit relații de colabo
rare. ■ întemeiate ne 
stimă și avantajul re
ciproc. care cunosc un 
curs ascendent. Un 
moment de cea mai 
mare importantă în e- 
volutia acestor relații 
l-a constituit întîlnirea 
de la București, din 
1974. dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Siaka Stevens. în
tîlnire care a deschis 
ample perspective co
laborării dintre cele 
două țări și popoare, în 
interesul reciproc, al 
păcii si înțelegerii In
ternationale.
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Azi, la fotbal
Etapa a 25-a din campionatul divi

zionar „A" de fotbal programează 
astăzi următoarele partide :

în București r Steaua — Politehni
ca Iași (stadionul „Steaua") si 
Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napo
ca (stadionul „Politehnica").

în țară : F.C.M. Brașov — F.C.M. 
Bacău ; Corvinul Hunedoara — F. C. 
Argeș ; F.C.M. Galați — Jiul Petro
șani ; F. C. Olt (Slatina) — F. C. Baia 
Mare; Universitatea Craiova — „Poli" 
Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Progresul Vulcan (meci tele
vizat).

Exceptînd partida de la Rm. Vîlcea 
(programată pentru ora 15,30), toate 
celelalte partide încep la ora 17,30.

în cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de tenis 

de masă au continuat în orașul iugo
slav Novi , Sad. în turneul feminin 
(grupa I valorică) selecționata Româ
niei a obținut o surprinzătoare victo
rie cu 3—1 în fața echipei Angliei, 
care avea în componență pe fosta 
campioană a Europei Jill Hammer- 
sley.
• La Vidin au început întrecerile 

competiției internaționale de haltere 
(juniori) pentru „Cupa Dunării" 
la care participă sportivi din 7 țări. 
Un frumos succes a obținut la cate
goria cocoș (56 kg) halterofilul român 
Gh. Popa, cîștigător cu un total de 
220 kg (fOO plus 120 kg).

DOLJ ® La Craiova s-a în
cheiat etapa republicană a ton- 
cursului -de- matematică „Gh. 
Țrțeica", la al cărei start s-au 
prezentat 172 elevi din toate ju
dețele țării și din Capitală. La 
finele întrecerii au fost acordate 
numeroase premii și mențiiini. 
Totodată au fost desemnați și 
cei 40 de component! ai lotului 
olimpic lărgit ce urmează să 
desfășoare o pregătire intensi
vă la București în vederea 
participării la Olimpiada inter
națională de matematică de la 
New York. (Nicolae Petolescu).

ARGEȘ ® Muzeul de artă 
este de mai multe zile gazda 
unei expoziții de artă populară 
și fotografică aparținind unor 
meșteri iscusiți din cooperative
le Topoloveni, Cîmpulung și 
Curtea de Argeș și din 20 de co
mune ale județului, ca Recea, 
Albești, Colibași, Valea Mare, 
Pravăț. Cusături și alesături, 
sculpturi in lemn și piatră, îm
pletituri din răchită și papură, 
peisaje cu margini de păduri ori 
livezi înflorită, schele și mîini 
vînjoase. compun și recompun 
îndeletniciri de ieri și de azi. 
(Gh. Cirstea).

TULCEA 9 sSecția de artă a 
Muzeului „Delta Dunării" găz
duiește o expoziție de artă plas
tică și fotografică a artiștilor 
amatori din județul Tulcea 
participanți la faza interjude
țeană a Festivalului național 
„Cîntatea României". Zecile de 
lucrări expuse înfățișează aspec
te din munca și viața oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, 
marile realizări înfăptuite în 
anii socialismului, frumusețile 
naturii. (Neculai Amihulesei).

ALBA © La Căminul cultu
ral din comuna Vințu de Jos a 
avut loc concursul „Virtuozi ai 
instrumentelor populare" O Tea
trul Național din Cluj-Napoca a 
prezentat la Casa de cultură a 
sindicatelor din Alba lulia un 
spectacol cu piesa „Ordinatorul" 
de Paul Everac, în regia lui Do- 
rel Vișan. (Ștefan Dinică).

VASLUI 9 Spitalul municipal 
Bîrlad a organizat o manifestare 
științifică cu tema „Sănătatea 
pentru toti. de-acum și pînă în 
anul 2000". Acțiunea a fost în
tregită cu un program cultural- 
artistic susținut de formațiile 
evidențiate pe scena „Cîntării 
României". ® Peste 1 000 de 
pionieri și uteciști din institu
țiile de ÎHvătămînt ale județului 
Vaslui au evoluat în formații 
corale, montaje literar-muzipale. 
echipe de teatru, brigăzi, artisti
ce. ansambluri folclorice în ca
drul unui amplu spectacol mu
zical-literar-coregrafic intitulat 
„Ritmuri tinerești vasluiene". 
(Crăciun Lăluci).

BOTOȘANI 9 Cea de-a IV-a 
ediție a sesiunii de comunicări 
și referate organizate anual de 
Universitatea cultural-științlfică 
din Botoșani a avut drept gene
ric „Calitate, tehnică, economie, 
organizare". Desfășurată în două 
unități industriale, sesiunea a

reunit specialiști în domeniu din 
municipiile Suceava și Botoșani. 
(Silvestri Ailenei).

CLUJ 9 La filiala din Cluj- 
Napoca a Bibliotecii Academiei 
Republicii Socialiste România a 
avut loc o manifestare consacra
tă împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea acad. Nyarady Erasmus. 
Aceeași instituție clujeană - s-a 
îmbogățit in aceste zile cu o co
lecție iconografică inedită refe
ritoare la mișcarea muncitoreas
că ctyn Transilvania, care se con
stituie într-o valoroasă sursă de 
documentare pentru cercetători. 
(Al. Mureșan).

MARAMUREȘ 9 La Casa de 
cultură a sindicatelor din .Baia 
Mare a avut loc prezentarea vo
lumului de poezii „Copiii Ma
ramureșului", recent ieșit de 
sub tipar la editura „Ion Crean
gă", sub semnătura dascălului 
Alexandru, Bălănescu dintr-un 
sat maramureșean. (Gh. Susa).

SUCEAVA ® La Galeria de 
artă din Suceava a avut loc. 
vernisajul expoziției de pictură 
și grafică a artistului plastic 
Gheorghe Mocanu. din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. care 
expune peste 40 de lucrări.- 
(Savă Bejinariu).

IAȘI 9 în organizarea consi
liului județean al sindicatelor și 
a organizației județene a Asocia
ției juriștilor, în județul Iași s-a 
desfășurat „Luna educației juri
dice", manifestare aflată la cea 
de-a IX-a ediție. Manifestările 
s-au desfășurat cu concursul 
cadrelor didactice din învătămin- 
tul superior de drept, juriști, 
procurori, consilieri juridici, spe
cialiști în probleme de legisla
ție a muncii și ocrotire socială. 
(Manole Corcaci).

MUREȘ & în cadrul etapei 
republicane a Festivalului natio
nal „Cintarea României", sala 
mare a Palatului culturii din Tg. 
Mureș > a găzduit spectacolul 
formațiilor artistice ale pionie
rilor și uteciștilor din județul 
Mureș. Programpl a fost susți
nut la diferite genuri artistice 
de cei peste 1 500 de mesageri ai 
dansului, cintecului și jocului de 
pe valea Nirajului. Mureșului și 
Tîrnavelor. (Gh. Giurgiu).

BACĂU 9 Casa de cultură din 
Bacău a găzduit un spectacol al 
formațiilor artistice din școlile 
generale si liceele județului. Au 
participat peste 1 000 de artiști 
amatori reuniți in 50 de formații 
corale, de dansuri, taraf etc. 
Acestea au fost selecționate din 
cele peste 800 de formații care 
s-au prezentat la faza de masă a 
festivalului, cind s-au întrecut 
în cîntec și joc circa 70 000 de 
pioni^i și școlari. (Gh. Baltă).

OLT 9 în sala „Artis" din 
municipiul Slatina s-a vernisat 
expoziția de pictură „Scor- 
nicești pe drumul urbanizării". 
Sint expușe lucrări ale pictoru
lui ' Gheorghe Cărămizaru. 
(Emilian Rouă).

Pe întregul teritoriu al S.U.A.. un 
nou val de violentă face ravagii. El 
îngrijorează politia si experta și-i 
ține pe cetățenii de rînd într-o per
manentă stare de tensiune și tea
mă. Curba infracțiunilor grave a în
registrat in 1980 o creștere bruscă 
pentru toate orașele, iar această ten
dință va continua in 1981. Cea mai 
frapantă este, desigur, creșterea nu
mărului omuciderilor : în 1980, in 
Dade Country (Florida), acestea au 
sporit cu 60 la sută, djungind la 572, 
Los Angeles a avut de consemnat 
1042 astfel de crime — ceea ce co
respunde unui spor de 27 la sută — 
iar Washington D.C. 202. Deși cam
pioanele in materie de delicte sînt 
orașele mari, nici orașele mici nu au 
rămas ferite de flagel. Warren Bur
ger, președintele Curții Supreme, a 
declarat recent, în fata unei reuniuni 
a Asociației avocatilor americani, că 
„infracțiunea si teama de infracțiune 
au pătruns in viata de zi cu zi a ame
ricanului".

Încă mai alarmant este faptul că, 
ddcă înainte criminalii își cunoșteau 
in majoritatea cazurilor victimele, 
in prezent, in măsură din ce in ce 
mai mare, acestea le .sint necunoscu
te. In ziua de azi este ușor să ataci 
un necunoscut. .Dintre aceste acte 
nemotivate, gratuite, multe rămin 
neelucidate — ceea ce reprezintă un 
element de natură să mărească frica 
cetățeanului.

Care este cauza acestei creșteri ra
pide a delictelor ? Expertii enumeră 
o multitudine, dar, in mod cert, in 
fruntea listei figurează șomajul. Fe
nomenul șomajului generează un 
Spectru larg de fărădeleai. incepînd 
cu jaful și pină la omucidere. .,Per
soanele rămase fără lucru ajung la 
stări depresive, care deseori se defu- 
lează in violente ce ajung chiar la 
omor" — este de părere psihiatrul dr. 
Emanuel Tanay. Iar criminologul Al
fred Blumstein opinează că niciodată 
necazurile și frustrările nu au atins o 
astfel de amploare in orașele ameri
cane ca acum ; fenomenul este si mai 
accentuat in slums-urile marilor ora
șe. In unele regiuni, comerțul cu dro

guri contribuie în mod substantial la 
înmulțirea delictelor. Cam o treime 
din crimele comise in Miami pot fi 
puse în legătură cu stupefiantele.

Un rol important pe scena infrac
țiunilor il joacă bandele de criminali 
profesioniști, cit si de tineri fără că- 
pătii. Conform opiniei criminologului 
Walter Miller, pe seama acestor gru
pări pot fi puse peste cincizeci la 
sută din infracțiunile grave. Cifrele 
arată că bandele devin de la an la an 
mai active. Numai la Los Angeles, 
cele 4 000 de delicte înregistrate anul 
trecut reprezintă* o dublare in raport 
cu anul precedent. Numeroși specia
liști sint de părere că proliferarea 
armelor si ușurința cu care se recurge 
la folosirea lor constituie un alt 
factor ce determină ca delictele să 
devină fapt cotidian. In condițiile în 
care în circulație privată se află nu 
mai puțin de 50 milioane de arme, e 
de ajuns uneori o altercație, chiar 
un capriciu pentru a declanșa un 
glonte.

Pină una-alta, justiția luptă din răs
puteri cu valul imens de delicte. în 
vreme ce numeroși americani, ne
încrezători in eficienta forțelor de 
ordine și îngrijorați de securitatea 
lor, își iau soarta în propriile miini. 
Astfel, ei achiziționează arme pentru 
a.se putea apăra, frecventează cursuri 
de autoapărare, poartă în permanentă 
asupra lor gaze lacrimogene, iar in 
multe orașe organizează patrule ce
tățenești care ajută politia in apăra
rea ordinii publice. Cu cit frica este 
mai mare, cu atît cererea de arme 
sporește si ea.

Cei mai multi specialiști au ajuns 
însă la amara concluzie că proble
mele adine înrădăcinate în societatea 
americană sint atît de dificil de so
luționat incit nici o îmbunătățire ra
dicală a sistemului de justiție nu ar 
avea ca urmare diminuarea substan
țială a infracțiunilor. Iar criminologul 
Marc Reidel de la Southern Illinois 
University este de părere că ,>o scă
dere a ratei infracțiunilor nu este 
posibilă decit prin schimbări profun
de în structura societății americane".

Curs de perfecționare pentru inginerii textiliști
Simbătă s-a încheiat la Iași cursul 

centralizat de perfecționare cu in
ginerii țesători din industria linii, 
organizat de filiala ieșeană a Cen
trului de perfecționare a cadrelor, 
împreună cu Facultatea de tehnolo
gia și chimia textilelor a Institutului 
politehnic „Gh. Asachi", sub egida 
Ministerului. Industriei Ușoare. Au 
participat ingineri țesători din uni
tăți industriale de prelucrare a linii 
din București, Brașov. Constanța, 
Ploiești, Sibiu. Pitești. Cisnădie. Si
ghișoara. Buhuși. Alba lulia. Bacău 
și Prejmer.

în cadrul programului, care s-a 
desfășurat timp de două săptămîni,

au fost prezentate și dezbătute pro
bleme actuale și de perspectivă le
gate de tehnologii și utilaje moder
ne în țesătoriile de lină, noile ten
dințe pe plan mondial in domeniile 
mașinilor textile, proiectării și struc
turării țesăturilor din fire pieptă
nate destinate confecțiilor, alte as
pecte referitoare la valorificarea su
perioară a firelor cardate în diferite 
amestecuri pentru obținerea țesături
lor, soluții eficiente de utilizare a 
firelor recuperabile și-a materialelor 
refolosibile specifice industriei linii, 
folosirea calculatoarelor electronice 
în industria tektilă.

• CONTROLUL SU
DURII PRIN EMISIE A- 
CUSTICĂ. Avlnd Sn vedere 
că repararea defectelor de pro
funzime din sudurile ce unesc 
secțiuni groase constituie o ope
rație costisitoare, este avanta
joasă detectarea acestor defecte 
chiar în momentul producerii 
lor, pentru a putea' fi reparate 
pe loc. Pentru realizarea unei 
astfel de detecții un centru de 
cercetări din statul Virginia, 
S.U.A.. a perfecționat o tehnică 
de control a sudurii prin emisie 
acustică. Astfel, senzori sensi
bili, conectați la piesele în curs 
de sudare, detectează zgomotele 
minuscule emise de defectele 

care se produc chiar în timpul 
procesului de sudare.

• „PISTOL" PENTRU... 
ECONOMISIREA ENER
GIEI. Dispozitivul din imagine 
în formă de pistol — realizare 
a specialiștilor francezi — este 
menit să contribuie la comba
terea risipei de energie. El mă
soară temperatura gazului de
gajat în urma combustiei, pre
cum și procentajul de oxigen pe 
care-1 conține; Aceasta permite 
să se calculeze instantaneu 
coeficientul de eficacitate al 
raportului combustibil-energie 
furnizată și in consecință să se

regleze astfel combustia tncît să 
se obțină o îmbunătățire a aces
tui coeficient.

• „AUREOLA SIMPA
TIEI". Referindu-se la cerce
tări întreprinse în Uniunea So
vietică, ziarul „Komsomolskaia 
Pravda" anunță că cu ajutorul 
unor complicate aparate de ra
diografie poate fi detectată au
reola luminoasă pe care o ema
nă corpul omenesc. Atunci cind 
o persoană se întîlnește cu o 
alta pe care o simpatizează, 
această luminiscentă se intensi
fică și, dimpotrivă, atunci cînd 
este vorba de antipatie, lumi- 
niscența scade. Plasînd în fata" 
respectivei aparaturi doi îndră
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gostiți. scrie ziarul, savanții au 
putut admira pe ecranul lor un 
adevărat foc de artificii...

• HIBRID DE GRÎU 
Șl SECARA. Potrivit experți- 
lor canadieni, triticala — un hi
brid ’al griului și secarei — ar 
putea înlocui griul în anumite 
regiuni ale tării. Cercetările asu
pra acestui hibrid durează de 
25 de ani. Producția actuală este 
cu 10—15 la sută mai mare decît 
la grîu. Triticala conține o can
titate mult mai mare de protei
ne decît griul, este mult mai 

rezistent la boli și mai adaptabil 
la soluri sărace. Se consideră că 
pentru extinderea culturilor de 
triticala soiurile actuale ar tre
bui ameliorate.

® ARBORI MULTISE
CULARI. în provinciile thai- 
landeze Kanchantabtirl și Phet- 
chabun au îost descoperiți doi 
copaci considerați cei mai mari 
și cei mai bătrîni din întreaga 
țară. Unul dintre acești arbori 
maiestuoși are înălțimea de 50 
de mgtri și circumferința trun
chiului de 15 metri, iar vîrsta 
lui a fost estimată la aproxima
tiv 1 000 de ani. Cealaltă replică 
a naturii generoase are o înăl
țime de 45 metri, iar circumfe
rința lui măsoară 5 metri. Vîrsta 

acestui copac a fost apreciată la 
500 de ani. Cele două exempla
re au fost descoperit» în timpul 
unei «expediții pentru studierea 
unor boli ale regnului Vegetal.

• REVALORIFICAREA 
MEDICINII TRADIȚIO
NALE. în India a fost creat un 
Consiliu central pentru studierea 
șxercițiilor de yoga și a medici
nii populare. în sarcina consiliu
lui intră coordonarea activității 
oamenilor de știință care se ocu
pă cu strângerea datelor și folo
sirea în practica medicală a ex
perienței medicinii tradiționale, 
în conformitate cu programul e- 
laborat de Academia indiană de 
științe, au fost descoperite pînă 

acum 200 de tratate ale unor me
dici antici, prin studierea căro
ra se elab.orează unele retete de 
medicamente și metode de trata
ment moderne.

• MONUMENT STRĂ
VECHI. Un grup de arheologi 
a descoperit în localitatea greacă 
Lefkanti, din insula Eubeea, rui
nele unui templu, care, după opi
nia specialiștilor, ar putea fi cel 
mai vechi identificat pină acum 
pe teritoriul Greciei. Monumen
tul a suferit deteriorări conside
rabile din cauza lucrărilor de 
construcții efectuate în zona res
pectivă fără autorizația Societă
ții de arheologie din Grecia. Se 
apreciară că templul a fost con
struit pe locul mormîntului unul 
erou din antichitate.
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Resursele apelor internaționale- 
în folosul tuturor popoarelor 

Intervenția reprezentantului României ia Conferința O.N.U.
• asupra dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — In ultimele zile. In cadrul 
Conferinței O.N.U. asupra dreptului 
mării a avut loc o evaluare a rezulta
telor obținute pînă acum sl s-a apro
bat programul activității viitoare In 
vederea elaborării si definitivării u- 
nui proiect de convenție, care să re
flecte pozițiile si Interesele tuturor 
statelor.

Delegația S.U.A. a declarat că Ad
ministrația americană nu va termina 
reexaminarea proiectului de conven
ție In cursul acestui an — așa cum a 
declarat anterior — și. In consecin
ță, nu se va putea angaja Intr-un 
proces efectiv de negociere decit anul 
viitor.

Delegațiile țărilor „Grupului celor 
77“ și-au exprimat decizia de a con
tinua negocierile în cursul acestui an, 
in baza hotărîrilor adoptate prin con
sens de către toate statele, la sesiu
nea precedentă a conferinței.

în dezbaterile din plenară, ca șl din 
comisiile conferinței, un număr im
portant de delegații, îndeosebi din ță
rile în curs de dezvoltare, au scos în 
evidentă faptul că în fața conferin
ței se află în continuare o serie de 
probleme care nu și-au găsit soluții 
satisfăcătoare și asupra cărora nu s-a 
realizat pină în prezent consensul ne
cesar includerii lor în viitoarea con
venție asupra dreptului mării. Aceste 
delegații au subliniat necesitatea ca 
asupra tuturor acestor probleme să se 
desfășoare o negociere efectivă pen
tru a se ajunge la soluții general ac
ceptabile.

O precizare a președintelui „Grupului celor 77
NEW YORK. — După cum trans

mite agenția France Presse, pre
ședintele „Grupului celor 77", Inam- 
Ul Haq (Pakistan) a declarat repre
zentanților presei că membrii 
grupului sînt hotărîți să adopte 
convenția internațională privind 
dreptul mărilor, pe baza textului 
negociat in ultimii șapte ani, chiar 
dacă S.U.A. nu ar adera la această 
convenție. El a adăugat că țările 
membre ale acestui grup sint dis

Agenda energetica
U.R.S.S. : Prelucrarea 

cărbunelui fără reziduuri
în cadrul programului sovietic de 

economisire a materiilor prime ener
getice. la zăcămîntul de cărbune brun 
de la- Kansk-Acinsk a fost pusă la 
punct o tehnologie de prelucrare a 
cărbunelui fără reziduuri. Tehnologia 
este rodul ceroetărilor efectuate in 
comun de 23 de institute de învățâ- 
mint superior din R.S.F.S.R.

BRAZILIA : Vnitate ' 
producătoare de uraniu 

concentrat
Brazilia va produce uranitl concen

trat. incepind de la sțîrșitul acestui an. 
Unitatea ‘producătoare este amplasa
tă în apropierea zăcămintului de la 
Pocos de Caldas, la 500 kilometri 
nord de Rio de Janeiro. Ea va per
mite Braziliei să obțină. incepind 
din 1982. o cantitate de 550 tone ura
niu concentrat pe an.
S.U.A. : Centrală geotermală

Două firme americane au început 
să exploateze experimental. în statul 
California, o centrală energetică geo

în cadrul dezbaterilor, șeful dele
gației române, ambasadorul Teodor 
Marinescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., a subliniat că 
trebuie depuse în continuare eforturi 
serioase — într-un spirit constructiv 
— pentru ca, pe calea unor negocieri 
reale, să se ajungă la soluții care să 
întrunească acordul tuturor statelor, 
întreaga activitate viitoare a confe
rinței trebuie subordonată acestui 
obiectiv fundamental — a precizat 
șeful delegației române. în toate or
ganele conferinței trebuie să se creeze 
condiții pentru rezolvarea probleme
lor în suspensie — între care delimi
tarea spațiilor maritime între state 
limitrofe sau situate față In față, ac
cesul la pescuit al țărilor dezavanta
jate geografic, sărace în resurse bio
logice, trecerea navelor militare 
străine prin marea teritorială, unele 
aspecte privitoare la clauzele finale, 
îndeosebi rezervele la convenție — 
ținîndu-se seama de pozițiile și inte
resele tuturor statelor. Aceasta pre
supune angajarea efectivă a tuturor 
delegațiilor într-un proces autentic 
de negociere — cu respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, a 
egalității și suveranității statelor și în 
conformitate cu procedurile și regu
lile de lucru ale conferinței, pentru 
a se ajunge la soluții general accep
tabile, de consens.

Plenara conferinței a hotărît — prin 
consens — ca actuala sesiune să-și 
suspende lucrările la 24 aprilie, ur- 
mînd ca acestea să fie reluate la 
3 august a.c. la Geneva.

puse sd negocieze unele schimbări 
minore, dar vor refuza orice modi
ficare substanțială a textelor deja 
negociate și nu vor renunța la 
drepturile pe care consideră că le 
au asupra resurselor fundurilor 
marine ale apelor internaționale. 
(După cun» se știe, Washingtonul a 
cerut o „reexaminare de fond" a 
textelor negociate cu administrați
ile americane precedente).

termală, cu o putere de 10 000 kW. 
Centrala, instalată în apropierea ora
șului Bravely, este destinată studierii 
metodelor de apărare anticorosivă și 
a altor probleme legate de exploata
rea centralelor care folosesc apele 
termale, cu un mare conținut de sare.

VENEZUELA : Proiecte de 
exploatare a centurii 

petroliere Orinoco
Venezuela va trece la realizarea 

unui proiect în valoare de opt miliarde 
dolari vizînd exploatarea centurii pe
troliere Orinocțo, unul din cele mai 
mari zăcăminte de petrol greu din 
lume, estimat la 700 miliarde — 3 tri
lioane barili de petrol greu.

Se prevede .ca în 1988 să se obțină 
200 000 barili pe zi, iar la sfîrșitul 
secolului se așteaptă ca producția să 
fie de un milion barili pe zi. Pros
pectarea centurii în suprafață de 
20 000 mile pătrate, de-a lungul flu
viului Orinoco. în partea de est a 
Venezuelei. a fost încredințată unui 
număr de patru filiale ale companiei 
petroliere de stat din această tară — 
„Lagoven", „Meneven", „Corpoven" 
și „Maraven".

Activitate politico-diplomatică privind 
situația din Orientul Mijlociu'

Demers al Egiptului Ia O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- 

pres). — Egiptul a adresat secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
un protest oficial în legătură cu re
centa hotărîre a guvernului israelian 
de a construi un canal care ar urma 
să lege Marea Moartă de Marea Me- 
diterană, într-o notă remisă secreta
rului general al O.N.U. de Esmat. Ab
del Meguld, reprezentantul permanent 
al Egiptului la Națiunile Unite, gu
vernul egiptean relevă, între altele, 
că terminalul mediteraneean și un 
tronson al canalului proiectat se vor 
afla pe teritoriul regiunii Gaza — 
ocupată de Israel în 1967. Acest pro
iect. se arată în documentul egiptean, 
„ar presupune o prezență israeliană 
permanentă, care ar tinde să stabi
lească, în mod deliberat și unilateral, 
statutul final și viitorul regiunii Gaza, 
ignorînd dreptul palestinienilor la 
autodeterminare". Guvernul egiptean 
mai apreciază că proiectul în cauză 
constituie o violare a rezoluției 242, 
din noiembrie 1967, a Consiliului de 
Securitate, privind căile de reglemen
tare a situației din Orientul Mijlo
ciu, și o încălcare a celei de-a patra 
Convenții de la Geneva privind .teri
toriile ocupate.

Premierul portughez se pro
nunță in sprijinul dreptului la 
autodeterminare a poporului 

palestinian
MASCAT. — După cum transmite 

agenția United Press International, 
primul ministru al Portugaliei, Fran
cisco Pinto Balsemao, aflat într-un 
turneu în țările Golfului, a declarat 
într-un interviu acordat agenției 
Emiratelor Arabe Unite (WAM) că 
acordurile de pace de la Camp David 
sînt insuficiente pentru realizarea 
unei reglementări cuprinzătoare în 
Orientul Mijlociu. „Trebuie să luăm 
în considerare o realitate — existența 
poporului palestinian, dreptul său la 
autodeterminare și faptul că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
este unicul reprezentant legitim al 
acestuia", a spus el.

Statornicirea 
unei păci trainice 

impune retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate

COLOMBO 18 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Arabiei 
Saudite, prințul Saud Al-Faisal, și-a 
încheiat vizita, oficiâlă în Sri Lanka, 
cea de-a patra etapă a turneului în
treprins în unele țări din sudul Asiei.

La Colombo, el a fpst primit de 
președintele Junius Jayewardene, și 
a conferit cu ministrul afacerilor ex
terne al țării-gazdă, Sahqul H.imeed, 
în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu și din Asia de sud-vest. Po
trivit declarației ministrului saudit, 
reluată de agenția Associated Press, 
cele două părți au subliniat că p^cea 
în Orientul Mijlociu nu poate fi in
staurată fără retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, inclusiv Ie
rusalimul. și fără soluționarea proble
mei poporului palestinian.

DAMASC 18 (Agerpres); — Aflat 
într-o vizită în capitala siriană, mi
nistrul olandez de externe, președinte 
în exercițiu al Consiliului ministerial 
al C.E.E., Christoph van der Klaauw, 

a avut o întrevedere cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Discuțiile, relatează agen
ția France Presse, s-au concentrat 
asupra problemei palestiniene, exami
nată în contextul situației din Orien
tul Apropiat, precum și al posibilită
ții relansării unor negocieri globale 
de pace în adeastă regiune.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
„Eximbank" — Banca de export
import a S.U.A. — a anunțat acorda
rea unui credit de 172,6 .milioane do
lari pentru guvernul israelian, în ve
derea achiziționării unor avioane de 
transport „Boeing" din Statele Unite. 
Aparatele, ce urmează să fie livrate 
în perioada septembrie 1982 —martie 
1984, vor fi utilizate pe liniile interne 
israeliene.

BEIRUT 18 (Agerpres). — în di
ferite zone ale capitalei libaneze 
s-au înregistrat, în ultimele 24 de 
ore. tiruri sporadice de artilerie, a 
anunțat, potrivit agenției France 
Presse, televiziunea libaneză. Se 
precizează că în prezent au loc con
tacte pentru restabilirea calmului.

GENTIILE DE PRESA 
scurt

TIRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA TRIPOLI. La 18 aprilie 
s-a deschis prima ediție a Tîrgului internațional de carte de la Tripoli, la 
care participă și România. La festivitatea de deschidere au luat parte 
oficialități libiene, personalități din domeniul culturii, membri ai corpului 
diplomatic. Standul românesc - cuprinzind opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului ~ 
Republicii Socialiste România, precum și 
literaturii, științei și tehnicii, istoriei — a 
educație al Comitetului Popular General și 
ționar pentru Informații, care au făcut aprecieri elogioase 
exponatelor țării noastre.

REUNIUNE INTERBALCANICA.
La Atena s-a încheiat sesiunea de 
lucru a Secretariatului general in
ternațional al Uniunii Medicale 
Balcanide. De asemenea, a avut loc 
adunarea generală a ’ filialei din 
Salonic, unde s-a stabilit să se des
fășoare, 'în. 1983. a VIII-a sesiune a 
Zilelor medicale balcanice, îinpre- 
ună cu cel de-al II-lea Congres al 
„înțelegerii medicale mediterane
ene".

I

se afla președin- 
Valery Giscard 
cum s-a anunțat, 
provocat moartea 

rănirea altor cinci, 
au fost interpelate

TRIBUNALUL SECURITĂȚII 
STATULUI FRANCEZ a 'fost în
sărcinat să întreprindă o anchetă 
asupra atentatului comis joi seara 
pe aeroportul orașului Ajaccio, în 
momentul în care ateriza avionul 
la bordul căruia 
tele Franței, 
d’Estaing. După 
actul terorist a 
Unei persoane și • 
Șase persoane 
deja în legături cu atentatul res
pectiv, dar nu s-a furnizat nici o 
indicație asupra rezultatelor anche
tării acestora. .

Scăderea tensiunii 
politice in Salvador

SAN SALVADOR 18 (Agerpres). — 
în Salvador se semnalează. în ulti
mele zile, o scădere a' tensiunii po
litice interne, schimburile de focuri 
dintre insurgenți și trupele Juntei de 
guvernămînt devenind sporadice și 
de scurtă durată. Un comunicat al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.), re
luat de agenția I.P.S., precizează că 
forțele insurgente s-au retras din 
perimetrul vulcanului Guazapa. de la 
40 km nord de San Salvador, sem- 
nalîndu-se o reducere considerabilă 
a incidentelor și în celelalte regiuni 
ale țării, unde, cu cîteva săptâmîni 
în urmă, se purtau lupte puternice.

Populația refugiată în alte zone ale 
Salvadorului, unde nu au avut loc 
ciocniri anterior, a început să revi
stă la locurile de baștină.

Forțele de opoziție și-au exprimat 
receptivitatea față de ideea inițierii 
unui dialog constructiv cu reprezen
tanții Juntei de guvernămînt în ve
derea elaborării unei soluții politice 
negociate pentru criza internă din 
tară. Deși părțile în conflict nu și-au 
manifestat încă intenția de a se așeza 
imediat Ia masa tratativelor, obser
vatorii sînt de părere că acest dezide
rat nu se va lăsa mult timp așteptat 
și că, în orice caz. un asemenea pas 
ar contribui efectiv la normalizarea 
rapidă și necesară a vieții interne 
salvadoriene.

Comunist Român, președintele 
numeroase lucrări din domeniile 
fost vizitat de secretarul pentru 
de secretarul Comitetului Re.volu- 

la adresa

UNOR ELEMENTE 
italiană a 
Romei, ocentrul

ARESTAREA
NEOFASCISTE. Poliția 
descoperit,, în 
ascunzătoare a teroriștilor neofas
ciști in care se aflau arme, muniții, 
documente falsificate și bijuterii in 
valoare de sute de milioane de lire. 
Odată cu această descoperire, mai 
mulți teroriști au fost arestați. 
Acțiunea poliției a fost posibilă 
după rezultatele cercetărilor făcute 
în ultimele zile în legătură cu ares
tarea altor 52 de neofasciști acuzați 
de omucideri, atentate și furturi. 
Ascunzătoarea descoperită vineri 
este a cincea găsită în cursul aces
tei anchete.

BOLIVIA REVINE 1N PACTUL 
ANDIN. Jorge Tamayo Flores, mi
nistrul de finanțe al Boliviei, a 
afirmat că țara sa a depășit pro
blemele politice care determinaseră 
retragerea 5a temporară din Pactul 
Andin și că revine in cadrul aces
tui organism cu speranța că țările 
membre (Columbia, Ecuador, Ve
nezuela și Peru) nu se vor opune.

Sarcinile prioritare ale stalului Zimbabwe 
expuse de președintele republicii cu prilejul zilei naționale

SALISBURY 18 (Agerpres). — La 
18 aprilie, poporul Republicii Zim
babwe a sărbătorit prima aniversare 
de la proclamarea independentei na
ționale. în toate orașele si localitățile 
țării au fost organizate cu acest pri
lej mitinguri și demonstrații de masă.

într-un mesaj adresat națiunii, 
președintele republicii. Canaan So- 
dindo Banana, a evidențiat realiză
rile obținute de poporul Zimbabwe 
în primul an al independentei sale, 
subliniind că guvernul majorității 
africane își îndeplinește cu perseve

/?. S. A. trebuie să aplice planul 0. N. U. 
privind reglementarea problemei Namibiei
Reuniunea Biroului de coordonare al țărilor nealiniate

ALGER 18 (Agerpres). — La Alger 
continuă lucrările reuniunii minis
teriale extraordinare a Biroului de 
coordonare al țărilor nealiniate con
sacrate problemei Namibiei, la care 
România este reprezentată, in cali
tate de invitat, de o delegație con
dusă de Petre Tănăsie. director în 
M.A.E.

în cuvîntul său. ministrul aface
rilor externe al Nigeriei, Ishaya Audu, 
a cerut impunerea unei vaste game 
de sancțiuni împotriva Africii de

LUCRĂRILE REUNIUNII MI
NIȘTRILOR AGRICULTURII din 
unele țări africane au început la 
Tripoli. Participă miniștrii de re
sort din Algeria, Jamahiria Libia- 
nă, Mali și Mauritania. Ei vor 
examina 
agriculturii 
precum și măsurile .de 
înaintării deșertului, 
zone ’de protecție, de 
irigații și ameliorați!.

și Mauritania, 
posibilitățile dezvoltării 

în zonele de pustiu, 
prevenire a 
crearea de 
sisteme de

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
ÎNTRE ETIOPIA ȘI IUGOSLAVIA. 
Comunicatul comun dat publicită
ții în urma convorbirilor dintre 
Mengistu Haile Mariam, președin
tele Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu al Etiopiei, și Țvietin 
Miatovici, președintele Prezi’diului 
R.S.F. Tugoslavia, subliniază dez
voltarea rapidă a relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări. 
Părțile și-au exprimat, totodată, 
îngrijorarea față de înrăutățirea 
situației internaționale și au con
damnat ocuparea ilegală a Nami
biei de către regimul rasist sud- 
african, subliniind necesitatea unui 
sprijin mai larg pentru S.W.A.P.O., 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian. 

MEXICUL — PE PRIMUL LOC AL PRODUCĂTORILOR DE PETROL 
DIN AMERICA LATINA. Cantitatea de petrol extrasă in 1980 a situat Me
xicul pe primul loc intre țările latino-americane producătoare de țiței și pe 
loc-ul al cincilea in lume, scrie ziarul „Neue Ziircher Zeitung". In ce privește 
zăcămintele petrolifere certe, Mexicul ocupă locul al șaselea în lume — cu 
peste 60 miliarde barili, sau 5 la sută din rezervele actuale mondiale. In 
afara acestora, mai există în țară resurse probabile, estimate la 38 mili
arde barili, precum și potențiale — apreciate la 250 miliarde barili.

rență programul cu care s-a angajat 
în fata poporului. Printre sarcinile 
primordiale ce stau în fata tării, a 
menționat șeful statului, se află re
așezarea populației refugiate în 
timpul războiului, africanizarea apa
ratului de stat, o împărțire echitabilă 
a pămintului în rîndul populației ru
rale. Totodată. Canaan Sodlndo Ba
nana a reafirmat hotărîrea tînărulut 
stat Zimbabwe de a lupta împotriva 
oricăror forme de asuprire si discri
minare.

Sud, mergînd de la embargoul pe
trolier și interzicerea survolului și 
escalelor avioanelor sud-africane pînă 
la includerea pe. „lista neagră" a so
cietăților care au relații de afaceri 
cu Pretoria.

Habib Chatty, secretar general al 
Conferinței Islamice, a subliniat că 
marile puteri ar trebui să manifeste 
mai multă fermitate fată de Africa 
de Sud , pentru a o constrînge să 
aplice planul O.N.U. de reglementare 
a problemei Namibiei.

PREMIUL AL II-LEA în cadrul 
Concursului internațional de pian 
desfășurat in această săptc^i-A in 
localitatea spaniolă Jaen a-., -ob
ținut de tînărul interprei roman 
Dan Atanasiu.

DIMINUAREA POPULAȚIEI 
MADRIDULUI. Populația Madri
dului, care era în 1978 de 3 367 438 
locuitori, s-a redus cu circa 20 000 
de persoane — relatează agenția 
E.F.E. Principala cauză a acestei 
diminuări o constituie deplasarea 
forței de muncă spre centura indus
trială a Madridului. Cu zece ani în 
urmă. în 1971. populația orașului 
era de 3 164 848 locuitori.

I
UN NOU CUTREMUR DE PA- 

MÎNT. avind o intensitate'de gra
dul 4,8 pe scara Richter, s-a înre
gistrat. sîmbătă. în Grecia. Epicen
trul seismului a fost localizat la 
circa 70 kilometri vest de Atena. în 
aceeași zonă în care au avut loc 
mai multe mișcări telurice în ulti
mele luni, cele din februarie soldîn- 
du-se cu moartea a 25 persoane și 
distrugerea mai multor mii de lo
cuințe. I

puternica

INUNDAȚII IN COLUMBIA. în 
ultimele 48 de ore. în sudul Co
lumbiei s-au produs 
inundații. Potrivit unui bilanț pro
vizoriu, ’ anunțat oficial la Bogota, 
revărsarea apelor a provocat moar
tea a 23 de persoane, multe altele 
fiind date dispărute. Totodată, peste 
3 000 de locuitori au rămas fără 
locuință. Autoritățile din Columbia 
și cele din Venezuela au decretat 
starea de urgență în zona Lot 
Santanderes, de la frontiera dintre 
cele două țări, în urma creșterii 
amenințătoare a nivelului a patru 
cursuri de apă.

I

O amplă anchetă internațională de presă relevă:

în Europa occidentali se extinde mișcarea împotriva pericolului nuclear
Influente personalități politice, științifice, 
militare, religioase se pronunță împotriva 

amplasării de noi rachete în Europa
ln țările Europei occidentale ia amploare lupta împotriva pericolului 

pe care îl reprezintă pentru continentul nostru amplasarea de noi rachete 
nucleare. In această luptă sint cuprinse cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice, așa cum rezultă și dintr-o suită de articole publicate de ziarul 
britanic „GUARDIAN", care prezintă concluziile unei ar/tple anchete 
efectuate de trimșsul special al ziarului în diferite țări vest-europene. 
„Guardian" scrie :

în 1979, mal multe țări europene 
membre ale N.A.T.O. au fost de acord 
să accepte rachetele americane în 
cadrul procesului de modernizare a 
armamentului, dar acest acord a fost 
dat doar ca o parte a unui pachet 
de măsuri, care includea și ratificarea 
tratatului S.A.L.T. II. Acum insă, ță
rile mici din N.A.T.O., care întreză
resc pericolul unui război ce ar putea 
distruge civilizația europeană pentru 
totdeauna, nu se mal arată dispuse

« •

să accepte programul de „moderni
zare", insistînd in special pentru ra
tificarea tratatului S.A.L.T. II și pen
tru realizarea de progrese în nego
cierile privind tratatul S.A.L.T. III. 
Norvegia, Olanda și Belgia s-au pro
nunțat împotriva armelor nucleare 
strategice. în Germania occidentală, 
social-democrații de stingă au cerut 
cancelarului Schmidt să insiste să 
se treacă la negocieri de dezarmare.

Foarte multe personalități influen

te, atît politice, cît și științifice, mili
tare sau religioase se pronunță pen
tru o zonă denuclearizată în vestul 
Europei, La rîndul lor, suporterii eu
ropeni ai mișcării pentru dezarmare 
nucleară declară că, în poziția lor, 
primesc un sprijin substanțial din 
partea unor personalități influente 
din America.

O conferință asupra pericolului 
unui eventual război .nuclear în Eu
ropa, care urmează sâ aibă loc la 
Gronigen, în Olanda, între 22 și 24 
aprilie, este condusă de contraami
ralul în rezervă Gene R. La Rocque, 
din marina militară americană, ac
tualmente director al unui centru cu 
sediul la Washington, care își pro
pune să informeze publicul asupra 
pericolului înarmărilor. Recent, aces
ta a declarat că europenii nu trebuie 
să mai accepte ca Europa să 
devină din nou teatru de război. Din 
S.U.A., la conferință, și-au mal

anunțat participarea și alți trei ofi
țeri superiori (în rezervă), academi
cieni, oameni de știință, politicieni ; 
aceeași largă participare se anunță 
din R.F.G., Franța, Belgia, Olanda, 
Marea Britanie etc.

Ca aceștia sînt sute de alte perso
nalități in țările vest-europene. iar 
presiunea pe care ei o exercită asu
pra guvernelor din Olanda. Belgia. 
Norvegia. Danemarca. R.F.G. este sa
lutată de mulți din cei care sînt la 
putere sau în opoziție, intrucît 
vin să întărească forțele în lupta 
pentru începerea negocierilor de 
dezarmare.

Un distins profesor universitar din 
Berlinul occidental a declarat că 
împreună cu mai mulți colegi au 
hotărît să prezinte studenților date 
și, fapte asupra pericolului înarmări
lor nucleare, întrUcît au constatat că 
puțini cunosc adevărul. Pe de altă 
parte, Gerd Greune, secretarul gene
ral al Biroului internațional pentru 
pace, a declarat Că se intenționează 
organizarea de demonstrații in 110 
orașe vest-germane împotriva stațio
nării de rachete americane pe terito
riul R.F.G.

Generalul-maior Gert Bastian, în 
vîrstă de 58 de ani, comandantul di
viziei a 12-a de tancuri din Bavaria, 
a părăsit armata deoarece n-a fost 
de acord cu programul de „moderni
zare", care înseamnă amplasarea pe 
teritoriul R.F.G. a 112 rachete. EI a 
declarat : „Mi-a plăcut să fiu mili
tar și de aceea îmi vine greu să 
părăsesc armata. Am cooperat și am 
mulți prieteni în cadrul N.A.T.O. Sînt 
convins de necesitatea echilibrului de 
forțe, dar acesta trebuie să se stabi
lească la niveluri tot mai scăzute. 
Dispunem de pe acum, cu prisosin
ță, de capacitatea de a ne distruge 
reciproc, de aceea cred că nu este 
nevoie să introducem noi sisteme de 
arme. Aceste noi sisteme vor crea un 
risc și mai mare pentru populația 
noastră".

Anul trecut, la 1 octombrie, el a 
părăsit, în mod discret, armata. Acum 
își petrece timpul făcind cunoscute 
date și fapte despre războiul nuclear 
cercurilor care luptă pentru pace. El 
declară că aceste idei au mulți spri
jinitori, chiar în rindul ofițerilor su
periori ai N.A.T.O., care încă nu și-au

făcut cunoscute punctele de vedere. 
Generalul-maior Bastian este unul 
din importanții semnatari ai apelului 
împotriva amplasării de rachete 
„Pershing" și rachete de croazieră, 
apel pe care s-au strîns pînă acum 
300 000 de semnături și se crede că 
peste puțină vreme se va depăși 
cifra de un milion. Inițiatorul apelu
lui a fost cunoscutul fizician prof, 
dr. Karl Becheri, care a încetat din 
viață zilele trecute. Printre semnatari 
se află și pastorul Martin Nimoeller.

în Norvegia, campania antirăzboi
nică a luat o mare amploare. Pe te
ritoriul țării nu există arme nucleare 
și opinia publică respinge ideea „mo
dernizării" armamentelor nucleare. 
Partidul Laburist, de guvernămînt, 
a inițiat un plan prevăzînd crearea 
unei zone denuclearizate care să cu
prindă Norvegia, Suedia, Danemarca 
și Finlanda. Un membru marcant al 
guvernului a declarat : „Știm cît 
sîntem de vulnerabili în caz de război 
și de aceea dorim să ne «declarăm 
zonă denuclearizată, atît in timp de 
pace, cit și în timp de. război, pen
tru a nu deveni o țintă nucleară".

Tot în Norvegia, o intensă activi
tate desfășoară „Mișcarea femeilor 
pentru-pace", condusă de Eva Nord- 
land, profesoară de sociologie la uni
versitate, care organizează pentru 
22 iunie un amplu marș pentru dez
armare, înțelegere și colaborare în 
Europa. De asemenea, reprezentanța 
din Anglia a „Mișcării europene pen
tru dezarmare" organizează pentru 
zilele următoare un marș din York
shire pînă la sediul N.A.T.O. de la 
Bruxelles, pentru a protesta împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare 
ln Europa. Și alte organizații națio
nale din țările vest-europene plănu
iesc asemenea marșuri de protest.

în Olanda, mișcarea împotriva ra
chetelor nucleare este foarte puter
nică. La 26 mai, în 'țară vor avea 
loc alegeri generale, în cadrul cam
paniei electorale un loc important 
ocupindu-1 ideea luptei împotriva 
unui război nuclear. Fostul prim-mi- 
nistru Joop den Uyl. actualmente li
derul Partidului Muncii din opoziție, 
a declarat : „Există atîta armament 
ucigător în prezent incit este necesar 
să acționăm unilateral pentru a în
cepe procesul dezarmării".

Aspect de Io o recentă demonstrație desfășurată la Bonn, considerată de „Guardian" drept „cea mai amplă manifestație 
de acest gen organizată vreodată în capitala R.F.G.*

în încheierea suitei de articole, ziarul „Guardian" subliniază: „în țările 
europene, membre ale N.A.T.O., sînt numeroase mișcări pentru pace, care 
organizează demonstrații de o forță necunoscută în trecut. Ele trec peste 
barierele de clasă, de virstă, de convingeri politice și religioase, cuprinzind 
o gamă largă de persoane, de la pacifiști la generali, ceea ce le conferă o 
forță uriașă, în continuă creștere. Este clar că flacăra mișcării împotriva 
armelor nucleare nu se va mal stinge".
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Sentințe „ă la carte
Nu mai repetăm cifrele — e păcat de încărcat memoria, mai ales 

duminica — dar ați întîlnit și dv., nu o dată, diferite statistici referitoare 
la creșterea criminalității in Occident : la un minut — vreo duzină de 
asasinate; pe secundă - trei răpiri și c^ncl violuri; la un clipit de ochi
— șapte tone de furturi și nouă hectare de alte delicte.

Dar nu cifrele exacte contează, ci faptul că, în fața valului Infrac
țional, a apărut neojustiția. O justiție care folosește un nou tip de 
pedepse : în locul vechilor sancțiuni „clasice", privative de libertate și 
considerate ineficiente, au apărut (deocamdată în California) altele, 
mult mai originale — pedepsele „educativ-reparatorii".

- Robert Evans, un celebru producător cinematografic (între altele, 
al filmului „Nașul ), a fost arestat pentru deținere și uzaj de cocaină. 
Delict grav - în mod normal închisoarea. Dar i s-a aplicat neojustiția, așa 
incit condamnarea a sunat altfel: să realizeze, pe spezele proprii, un 
film documentar despre efectele nocive ale drogurilor.

- Un psiholog pentru adolescenți din Milwaukee a sustras 13 280 
de dolari din fondurile de ajutor medical ale statului Wisconsin. II 
aștepta, cu brațele deschise, închisoarea; dar sentința l-a trimis într-o 
țară din sud-estul Asiei să îngrijească timp de trei ani copii bolnavi.

- Cîțiva măcelari en-gros.din Los Angeles au încercat să mituiască 
inspectori federali; au fost condamnați să califice un număr de foști 
deținuți, șomeri, și să-i angajeze în abatoarele respective.

- Brandy Baldwin, patroana unei case de toleranță din San Fran
cisco, a fost trimisă pentru 90 de zile intr-o mănăstire cu respectarea 
întregului program de post, reflecție și rugăciuni.

- Un hizer din Tucson care a delapidat fonduri ale „Armatei sal
vării" (un fel de asociație de caritate) a fost condamnat să tundă șl 
să radă gratuit, timp de 4 săptâmîni, pensionarii asociației din Arizona.

- Un polițist din Texas, puțin cam prea brutal, a fost condamnat să 
lucreze serile, după orele de serviciu, într-un spital; la Chicago, un ce
tățean condamnat pentru răspîndire de scrieri pornpgrâfice trebuie să 
adune și să doneze trei mii de cărți educative bibliotecii penitenciaru
lui; un casier care confundase seiful instituției cu buzunarul propriu - 
să colecteze fonduri pentru Societatea de combatere a cancerului.

...Sentințele depind de fantezia judecătorilor. Cîfeodată chiar se cere 
părerea condamnatului să-și aleagă singur sancțiunea; cum s-ar spune, 
ca la restaurant, condamnare „â la carte" (doar că pe listă nu există 
pușcărie cu maioneză sau celulă în aspic cu castraveți).

Ideea este însă reușită și ar merita să fie extinsă.
Creatorii bombelor cu napalm ar trebui condamnați pe viață să lu

creze ca auxiliari în formațiunile pompierilor, după cum proiectanții ar
melor bacteriologice - la cel puțin 25 de ani ca infirmieri în spitalele 
de boli contagioase.

De pildă, politicienii creșterii bugetelor militare să fie condamnați să 
colecteze, pînă la echivalentul fondurilor solicitate, lapte, griș și tapioca 
pentru căminele de copii ; anumiți participanți la tratativele 
dezarmare — să ajute gratuit medicii oculiști la scos praful din 
autorii discursurilor despre marele ajutor acordat pînă acum 
sărace-să bată apa in piuă pînă va ieși din ea unt sau smîntînă 
propria loi alimentare. Iar pentru adepții politicii de forță - 
zilnică din ciorbă de schije, tanc prăjit și salată de ciuperci radioactiva
- la alegere, după preferință, „ă la carte".

Poate că într-adevăr au’ fost ineficiente vechile sentințe „clasica*, 
tip Nurenberg ?

og di , ______ _ _______  ______
fondurile de ajutor medical ale statului Wisconsin. II
- 1 -j—uri- î- _L!______ _ ......................................

să îngrijească timp de trei ani copii bolnavi, 

inspectori federali; au fost condamnați să califice un număr de foști

pentru 
ochi ; 
țărilor 
pentru 
hrană
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