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FORMAREA OMULUI NOU
Presa vâzutâ de cititori

ÎNîntîmpinarea marii noastre sărbători naționale

SUCCESE DE PRESTIGIU  
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
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Așa cum este mai mult decît firesc pentru noi, Ziua presei comuniste 
prilejuiește de fiecare datâ o amplă dezbatere, o examinare exigentă, in 
spirit critic și autocritic, o activității ziarelor, revistelor, radioului și tele
viziunii, pe scurt, a mijloacelor de informare in masă. Și iarăși mai mult 
decit firesc, in cadrul acestei dezbateri — datorită insăși naturii presei 
comuniste, ea presă a oamenilor muncii, scrisă de ei — și pentru ei — 
opinia cititorilor ocupă un loc principal. De astă-dată facem loc in coloa
nele noastre unor opinii despre articolele dedicate unuia dintre cele mai 
vaste sectoare de activitate : formarea omului nou. împreună cu alți fac
tori educaționali, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, 
presa noastră este ferm angajată in edificarea conștiinței înaintate, re
voluționare, în afirmarea pe deplin în viață a principiilor eticii comu
niste, îndeplinindu-și și in acest fel o supremă îndatorire revoluționară 
- aceea de a fi, la chemarea partidului, a secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, în primele rînduri ale celor ce luptă pen
tru a înfăptui cea mai dreaptă orînduire din istoria omenirii, comu
nismul.

LA „AUTOBUZUL" - BUCUREȘTI

Un susținut ritm 

al înnoirilor tehnice
Practica firmelor constructoare de autobuze din 

Europa arată că durata de naștere a unui model nou 
est' de circa trei ani. E mult, e puțin ? Stabilirea 
pa\ netrilor tehnici in faza de proiectare, desenarea 
caroseriei, realizarea prototipului, testarea acestuia 
de-a lungul a zeci de mii de kilometri parcurși pe 
toate categoriile de drumuri, apoi stabilirea tehno
logiei pe fazele de lucru de-a lungul liniei de fabri
cație, realizarea sculelor și dispozitivelor necesare — 
sint tot atitea etape distincte care preced începerea 
fabricației de serie a noului model. Etape obli
gatorii, desfășurate intr-o succesiune firească, care 
antrenează munca unei echipe de sute de pro- 
iectanți, ingineri, arhitecți, muncitori, a căror înaltă 
calificare este dublată și de o altă calitate esen
țială — creativitatea.

Am făcut aceste precizări pentru a avea imaginea 
mai exactă a performanței colectivului întreprinde
rii bucureștene „Autobuzul", care, In numai 10 luni 
de la începerea proiectării, a reușit să lanseze în 
fabricația de serie un nou tip de autobuz, simboli
zat ROMAN 112 RDT-LD. Amănunte privind carac
teristicile tehnice ale noului produs ne furnizează 
inginerul Constantin Deaconu, directorul tehnic al 
întreprinderii :

„Intrarea în fabricație a acestui tip de autobuz 
marchează trecerea la realizarea autobuzelor cu 
amenajări speciale, destinate transportului călători
lor pe curse lungi, pentru deservirea traseelor tu
ristice. Destinai exportului în țări cu climă tropi
cală, primul lot, însumînd peste 200 de autobuze, 
este echipat cu aparatură de condiționare a aerului 

un sistem de ventilație care suplimentează efica
citatea climatizării, frigider pentru apă potabilă, ca
bină sanitară, geamuri termoabsorbante. Gradul de 
confort al călătoriei este mărit și de forma scaune
lor, înalte și cu unghi reglabil, stația radio dotată cu 
aparatură de recepție, difuzoare și post cu microfon, 
sistemul de suspensie adoptat care asigură o ținută 
de drum remarcabilă. Autobuzul ROMAN 112 
RDT-LD, dotat cu un motor diesel de 215 CP, are o 
autonomie de 1 000 km și poate transporta 44—50 de 
călători, numărul locurilor variind în funcție de ce
rințele beneficiarului. Siguranța mărită in circulație 
este asigurată de vizibilitatea și comoditatea ridi
cate ale postului de conducere, servodirecția asistată, 
sistemul de frinare de mare eficacitate, sistemul de 
semnalizare și avertizare, conform normelor inter
naționale".

Realilarea intr-un timp record a noului tip de 
autLSșț.z— căci este vorba intr-adevăr de un verita
bil record să scurtezi cu peste doi ani durata nor
mală de asimilare a acestui produs complex — a 
fost posibilă prin eforturile deosebite întreprinse 
de specialiștii și muncitorii din compartimentele de 
proiectare, tehnologice șl de execuție ale uzinei, 
prin coordonarea „de ceasornic" a tuturor activită
ților care au avut drept obiectiv crearea autobuzului 
ROMAN 112 RDT-LD. Pe de altă parte, la acest 
succes și-au adus contribuția nu mai puțin de 134 
de unități colaboratoare, care au reușit să asimi
leze, tot in timp record, subansamblurile necesare 
noului tip de autobuz.

Iată, așadar, o realizare de prestigiu a construc
torilor de autobuze românești, care în aceste zile 
premergătoare marii noastre sărbători naționale sint 
angajați cu toate forțele în finalizarea primelor 
autobuze din noul tip ce vor fi livrate la export.

Dan CONSTANTIN

TG. JIU :

Produse noi, de înaltă eficiență
In zilele premergătoare marii noastre sărbători 

naționale, tînărul colectiv muncitoresc al întreprin
derii de mașini-unelte pentru presare-forjare din 
Tg. Jiu, acționînd in spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru în această 
unitate, a trecut la executarea a două noi tipuri de 
produse : presa mecanică cu batiu deschis (150 tone/ 
forță) și presa hidraulică (400 tone/forță). Numărul 
produselor asimilate de la intrarea unității în func
țiune se ridică la 17 — majoritatea înlocuind ma
șini și repere ce se procurau pînă acum din import. 
(D. Prună).

în imagine, un aspect din secția de asamblare a 
preselor hidraulice.

Foto : T. Zidarlu

BACĂU :

Noi unități industriale
Pe șantierul hidrocentralei Răcă- 

ciuni, cea mai mare din cele trei 
uzine care se înalță pe Șiret, a in
trat în funcțiune, cu mult mai de
vreme față de grafice, o nouă fa
brică de betoane. înzestrată cu uti
laje moderne de mare productivi
tate fabricate în țara noastră, noua 
unitate va produce anual o canti
tate de circa 120 000 m c betoane. 
Odată cu fabrica de betoane a în
ceput să producă și o stație moder
nă de mare capacitate pentru sor
tarea agregatelor. (Gh. Baltă).

Primul submersibil 
românesc

La Constanța, în portul turiști® 
Tomis, a fost lansat primul submer

sibil destinat cercetărilor științifice 
în Marea Neagră, construit sub 
auspiciile Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, de către 
specialiști de la Institutul român de 
cercetări marine, după proiecte ro
mânești, cu contribuția directă a co
lectivelor de la „Grivița roșie“- 
București și I.U.T. Buzău. Vehiculul, 
submersibil de mici dimensiuni (3,5 
metri lungime, 1,7 metri înălțime, 
greutate 2 950 kg), poate coborî în 
adîncuri mari pină la 200 metri, are 
o viteză de deplasare de 3,5 noduri 
și o autonomie de 72 de ore. Aceas
tă nouă realizare a tehnicii româ
nești a fost pusă la dispoziția cer
cetătorilor pentru a contribui la 
descoperirea de noi resurse de ma
terii prime în oceanul planetar, 
pentru observații asupra comportă
rii bancurilor de pești și in dome
niul biologiei marine, în arheologia 
subacvatică, în domeniul construc
țiilor hidrotehnice. (George Mi- hăescu).

BIHOR :

Cărbune peste prevederi
Cu bogate realizări lntîmpină 

sărbătoarea de la 23 August și co
lectivul de muncă al întreprinderii 
miniere Voivozi, județul Bihor. Mo- 
bilizatoărea deviză „Patriei mal 
mult cărbune !“ și-a găsit profund 
ecou în conștiința tuturor ortacilor 
de aici. Răspunsul lor faptic se ex
primă șl în cele aproape 20 000 tone 
lignit extras suplimentar în acest 
an. Se alătură acestui fapt și be
neficiile în plus de aproape 14 mi
lioane lei obținute pînă acum. O 
importantă realizare a minerilor de 
la Voivozi este și noul abataj cu o 
producție zilnică de 700 tone cărbu
ne? dat -tn funcțiune cu aproape trei 
luni înainte de termen. (Al. Peti).

Ca activist de partid — ne spune 
tovarășul Victor ANDREICA, șeful 
secției propagandă a Comitetului ju
dețean de partid Buzău — am fost 
pus adesea în situația de a căuta 
răspunsuri, soluții la diferite proble
me privind educația revoluționară a 
maselor, de a duce la îndeplinire 
sarcinile, în acest sens, aflate în do
cumentele de partid — care repre
zintă baza activității noastre. Artico
lele din „Scînteia" — și din presă, în 
general — ne înlesnesc cunoașterea 
unor metode și experiențe demne de 
generalizat, ne ajută să evaluăm 
mai bine parame
trii propriei noas
tre munci. Artico
lul teoretic docu
mentat, materia
lul de analiză a 
experienței orga
nizațiilor de par
tid ne însoțesc 
practic in tot ce 
facem.

în spiritul exi
genței comuniste, 
trebuie spus că mai citim însă în pre
să și comentarii cu un caracter stere
otip, care nu valorifică din plin origi
nalitatea și cutezanța ideilor, nu îm
bogățesc baza de demonstrație cu noi 
date. Fie că este vorba despre arti
colul teoretic sau de cel de analiză 
a unei situații, în unele cazuri ele 
ar trebui să fie mai îndrăznețe în 
gîndire și mai vil, mai atractive sub 
raport publicistic. Sînt și articole 
care nu ne aduc nimic nou față de 
documentul de partid la care se re
feră. Eu aș spune că și în presă in
dicatorul producție netă — cu alte 
cuvinte, cantitatea de gîndire vie, de 
efort propriu al ziaristului — ar tre
bui urmărit cu mai multă stăruință.

Omul nou nu este de conceput 
fără o morală superioară și, de
sigur, nu greșim afirmlnd că 
aceasta se formează și se mani
festă înainte de toate în pro
cesul muncii. Cum apreciațî 
contribuția presei noastre ta 
educarea oamenilor în spiritul 
dăruirii, al abnegației în muncă, 
în spiritul participării plenare la 
munca pentru înflorirea pa
triei ? — ne adresăm tovară
șului Gavrll BUJOR, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea „Metalul roșu" din 

, . Cluj-Napbca.
— An citit multe articol# despre 

âceastă problemă, de fapt despre

In preajma aniversării 
a 50 de ani de la apariția 

„Scînteii"

această preocupare a noastră a tu
turor. Astăzi, practic fiecare om știe 
că munca este unica sursă a creșterii 
avuției naționale, a bunăstării, dar 
nu toți acționează pentru a contribui 
după puterea lor la prosperitatea 
generală. Aici cred eu că presa 
poate să ajute mult.

Cum? Scriind mai mult, mai con
vingător despre muncă, despre fap
tul că izvorul adevăratei demnități 
și satisfacții este munca, așa precum 
sursa multor necazuri cu care ne 
confruntăm este nemunca sau mun
ca făcută superficial. Aș vrea, de 

pildă, să citesc 
mai multe con
vorbiri cu oameni 
care și-au făcut 
din muncă un cult 
și care nu pot 
gîndi altfel viața 
decît muncind ; 
despre muncitorul 
care și acasă se 
mai gîndește la 
problemele din u- 
zină ; despre cer

cetătorul care nu cunoaște odih
na pînă nu rezolvă o problemă 
nouă ; despre țăranul care face din 
noapte zi pentru a strînge la timp 
plinea țării. Despre ei am vrea să 
aflăm mai multe în presa noastră. 
Așa cum mi-ar plăcea să citesc rela
tări despre dezbateri în cadrul unor 
colective ale căror produse nu au 
fost bine apreciate de un partener — 
intern sau extern ; să citesc mal 
multe articole despre pustietatea unei 
vieți care a pierdut deprinderea 
muncii.

Despre aceeași cerință pe care 
cititorii o pun In fața presei, 
aceea de a-i educa pe oameni 
in spiritul muncii de înaltă ca
litate, ca și despre dimensiunea 
patriotică a procesului de pro
ducere a noilor valori, încă un 
interlocutor :

— Aici, la Alba Iulia — ne spu
nea Silvia PETRIȘE, muncitoare la 
întreprinderea «Porțelanul»— alături 
de vestigiile strămoșilor pe care le 
venerăm, se înalță, mîndre. zidirile 
noastre socialiste. în toți anii con
strucției socialiste, presa ne-a cul
tivat încrederea în noi. ne-a stimu
lat energia și priceperea. Numai 
despre întreprinderea noastră. «Scîn
teia» și celelalte ziare au scria de

—V- Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a V-a)

RECOLTAREA SI LIVRAREA LEGUMELOR
- în ritmul stabilit prin graficele zilnice!

Ca urmare a măsurilor luate în ultimele zile, ritmul lucrărilor 
în grădini și livezi a sporit simțitor, cantitățile livrate la fondul de 
stat fiind mult mai mari decît cele realizate, in medie, în săptămîna 
precedentă. Marți, de exemplu, s-au recoltat 16 000 tone de legume, 
județele Arad, Mehedinți, Timiș, Cluj, Galați, Botoșani îndeplinind 
prevederile cuprinse în grafice. în alte județe — Ialomița. Tulcea,

Dolj, Călărași — cantitățile recoltate în ziua respectivă sînt mai 
mici decît cele prevăzute. Cum s-a reușit să se îndeplinească grafi
cele de recoltare șl livrare a legumelor ? Care sint cauzele care de
termină rămîneri in urmă ? Ce se întreprinde pentru intensificarea 
lucrărilor ? La aceste întrebări am primit următoarele răspunsuri :

-----------CENTENAR „ENESCU"------------- »

Coloana de aur a muzicii

ARAD. Gheorghe Pușcău, 
secretar al comitetului județean 
de partid : Programul pe primele 
11 zile ale lunii august la livrarea 
legumelor a fost îndeplinit în 
proporție de 86 la sută, iar 
marți cantitățile prevăzute a se 
recolta au fost depășite. Aceste 
rezultate bune se datoresc fap
tului că bună parte din supra
fețele cultivate cu legume se află 
în asociații, ceea ce permite 
aplicarea corectă a tehnologiilor. 
Ca urmare, s-au obținut recolte 
mari. în al doilea rind, prin or
ganizațiile de partid am făcut o 
amplă mobilizare a locuitorilor 
de la sate la culesul legumelor. 
Pe lingă asigurarea fondului de 
marfă pentru localitățile jude
țului, s-au trimis depozitelor din 
Capitală 1 150 tone ceapă și con
tinuă livrările pînă la 4 000 tone, 
cit prevede planul.

GALAȚI. Manole Comănicl, 
directorul I.J.L.F. : întrucît pro
gramul de livrări la fondul de

stat pe prima decadă a lunii nu 
a fost îndeplinit, au fost luate 
măsuri pentru atragerea unui 
număr mai mare de oameni la 
recoltare. Ca urmare, in cursul 
zilei de marți au fost recoltate

în plenara U.J.C.A.P., care a 
avut loc marți, au fost stabilite 
noi măsuri care să asigure gră
birea recoltării și livrării legu
melor.

OLT. Ion Stuparu, directorul

• Cum s-au îndeplinit programele 
în ziua de 11 august?

• Tot ce se recoltează într-o zi să 
fie transportat operativ spre pie
țele de desfacere, în depozite și 
fabricile de conserve

toate cantitățile de legume pre
văzute în grafic. Pentru aprovi
zionarea orașelor Galați și Te
cuci se asigură cîte 300 tone pe 
zi, iar fabricilor de conserve li se 
expediază cantități însemnate de 
fasole verde, dovlecei și roșii.

I.J.L.F. : în prima decadă a lu
nii august. în multe locuri nu 
s-a realizat ritmul zilnic stabilit 
la culesul legumelor. îndeosebi 
al tomatelor. Comandamentul 
județean a luat o seamă de 
măsuri pentru urgentarea re

coltării. întregul aparat de la 
Trustul horticulturii. I.J.L.F.. de 
la centrele de legume a fost re
partizat pe asociații si ferme le
gumicole. s-a făcut o amplă mo
bilizare a cooperatorilor la cules. 
Ca urmare, ritmul recoltării a 
crescut, ajungînd în ziua de 11 
august la 1 131 tone, fără a se 
realiza însă cantitățile prevăzute 
în graficul zilnic.

CALARAȘ1. Gheorghe Bucu- 
reșteanu. directorul trustului 
horticol : în prima decadă a lu
nii august, programul de recol
tare a legumelor a fost realizat 
în proporție de 69 la sută. în 
ziua de 10 august, din progra
mul de 868 tone s-au realizat 578 
tone. Marți. 11 august, s-a făcut 
o temeinică analiză a situației si. 
cu sprijinul Biroului județean 
al P.C.R.. trustul horticol a sta
bilit sarcini concrete de recol
tare si livrare ne fiecare fermă 
de legume, vie. pomi, au fost 
luate măsuri de îmbunătățire a
(Continuare în pag. a IlI-a)

A fost firesc ca o 
tară atît de poetică 
cum este a noastră să 
constituie un minunat 
izvor de inspirație 
pentru toți creatorii. 
Și astfel ne explicăm 
foarte bine cum Emi- 
nescu, Brâncuși, Iorga, 
Luchian — și ciți 
alții... au imortalizat 
frumusețile, oamenii și 
profunda-i spirituali
tate în lucrări literare 
și artistice de o pu
ternică forță emoțio
nală. menite să reziste 
timpului.

George Enescu a 
fost, este și va fi al 
pămintului românesc, 
deosebindu-se de alți 
compozitori al seco
lului nostru, care, 
din nefericire, nu o 
dată au fost contami
nați de mimetismul 
muzical, la .jnodă", 
încercînd să fie „mari 
occidentali" sau „mari 
europeni", dar în cele 
din urmă opera lor 
semnificînd un penibil 
epigonism, cu alte cu
vinte, am spune mai 
degrabă, o avangardă 
falsă și deci necon
vingătoare, care, ca 
orice „modă", s-a... 
„demodat" destul de 
repede!

George Enescu a 
creat „din inimă" ca 
să ajungă la „alte 
inimi" și dă aceea a 
pornit de la folclorul 
nostru, dar pe care nu 
l-a tratat de pe poziția 
„muzicienilor semă- 
nătoriști". preferind 
să-l adîncească, să-1 
metamorfozeze sau, 
ca să utilizăm un

de Eugen BARBU

termen atît de îndrăgit 
de el. să-1 „alchimize- 
ze“, obținînd un stil 
personal și atît de 
românesc în esența sa.

După cum s-a arătat 
în nenumărate studii 
de muzicologie — ne 
referim la acelea sem
nate de Zeno Vancea, 
Tudor Ciortea. Ștefan 
Niculescu, Sigismund 
Toduță, Lazăr Octa
vian Cosma, Doru Po- 
povici. Cornel Țăranu 
etc. — marele compo
zitor, venit de la Li- 
veni, de lingă Ipoteștii 
lui Eminescu, a inovat 
in -domeniul gamelor, 
ritmurilor și îmbinări
lor de timbruri. Dar 
inovația sa nu are

ceva ostentativ ; tonul 
muzicii sale este unul 
de destăinuire. Nu 
spunea George Enes
cu că este „un liric 
incorigibil"? în opera 
Oedip, eroul său nu 
relevă o atitudine 
demnă, curajoasă in 
fața morții, ca și cio
banul Mioriței, care 
părăsește lumea. în 
haine de sărbătoare, 
purificat și contopit 
pînă la identificare cu 
spiritul doinit al unei 
muzici de demult? De
sigur! Și poate de a- 
ceea punctul culmi
nant al operei cade pe 
semnificația profundă 
a frazei, tulburătoare 
prin adincimea ei : 
„Fericit cel curat ia 
suflet, cu el este pa
cea"...

Natura patriei noas
tre, acel „ritmic suiș- 
coborîș", acel relief 
ondulat, de plai și 
vale — cum spunea 
Lucian Blaga — a fost 
tălmăcită în nenumă
rate compoziții ale 
sale, începînd cu popu
larele rapsodii. con- 
tinuînd cu genialele 
Sonate pentru pian
(Continuare 
în pag. a V-a)

ANII SOCIALISMULUI
- ANI DE MARI 

ÎNFĂPTUIRI
IN DEZVOLTAREA

INDUSTRIEI ROMANEȘTI
în anul 1980, față de 

1950, producția 
a crescut de

*
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anchetei s-a constatat 
adu-

deoarece din cei 
sindicat au 
Ca urmare s-au ținut

324
participat

in conducerea întreprinderii

FAPTUL

S-a restabilit conlucrarea principială

Prepeliță

Semnatarii scrisorii au exagerat
fiu in rind

Trei oameni ai muncii de la în
treprinderea de hîrtie cretată și 
carton ondulat Ghimbav, județul 
Brașov, doi maiștri și un muncitor, 
au adresat secretarului general al

P.C.R. o scrisoare în Care acuzau 
conducerea unității de săvîrșirea 
unor abuzuri și raportarea fictivă a 
datelor privind îndeplinirea planu
lui de producție. în scrisoare se

la I.A.S. 
l-au crezut

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

DIVERS
Mereu împreuna

In multe întreprinderi și insti
tuții, pe multe șantiere ale țării 
Intîlnești familii întregi, adevă
rate dinastii muncitorești. Lu
crează in aceleași unități soțul 
și soția sau părinții și copiii. La 
fel stau lucrurile și la Șantierul 
naval din Galați, Navaliștii . de 
aici au găsit un mod salutar de 
a-și cinsti fruntașii. La panoul 
de onoare al acestora, ei au gru
pat fotografiile după meritele 
fiecăruia, • dar și după... familii. 
In momentul de față sint pre
zentate la locul de cea mai a- 
leasă cinstire trei asemenea fa
milii : sudorii Ioniță și Marta 
Gogoneț, sudorii Ghiță si Mari- 
cica Struță, sudor ița Rodica 
Șchiopu și lăcătușul lone Șchio- 
pu. Alăturat, în citeva cuvinte, 
le sint prezentate recordurile în 
muncă.

Familii de muncitori fruntași, 
familii de performeri pe cel mai 
înalt podium al cinstirii și dem
nității.

și prioritatea
Trecere marcată pentru pie

toni pe strada Ștefan cel Mare 
din Vaslui. O femeie s-a îndrep
tat spre punctul respectiv, știind 
că acesta, regulamentar, îi dă 
dreptul să traverseze strada, 
avind prioritate.

Dar spre marcajul cu pricina 
se îndreptă și autoturismul 1— 
VS—374 condus de Dumitru 
Prepeliță. Deși Prepeliță știa 
foarte bine că în preajma mar
cajelor de trecere pentru pietoni 
trebuie să circuli cu cea mai 
mare atenție, deși a văzut-o pe 
femeia care se angajase în tra
versarea străzii și știa că trebuie 
să-i acord,e prioritate, n-a schi
țat nici cel mai mic gest de pre
venire, de evitare a unui eve
niment nedorit. Și evenimentul 
s-a produs : nevinovată, trecă- 
toarea a fost accidentată. Ce-ai 
făcut, Prepeliță ?

Cu ochii închiși
— De-acuma, gata 1 M-am să

turat de atita hoinăreală prin 
țară fără rost. M-apuc și eu de 
o muncă cinstită, să 
cu lumea.

Auzindu-l, cei de
Baia, județul Tulcea,__ _____
pe cuvint și l-au încadrat pe 
Petre Căpraru ca paznic la o 
fermă. Exact ce-și dorea și el. 
Pentru că una zicea și alta avea 
de gind să facă. In numai citeva 
luni de zile, paznicul... nepăzit 
de nimeni a început să sustragă 
sistematic produse agricole din 
cele pe care le avea in grijă, 
provocînd pagube de zeci de mii 
de lei. Firește, făptașul iși va 
primi pedeapsa cuvenită. Dar 
cum rămine cu cei care l-au în
cadrat, cu ochii închiși, fără să 
țină seama că respectivul, reci
divist înrăit, mai suferise pină 
acum șase condamnări ?
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glumește.
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Nemaiputind îndura repetate
le bătăi ale soțului său. Ionel 
Brata din Sinmartin. județul 
Bihor, femeia și-a luat cei trei 
copii minori și a plecat de aca
să. Oameni de suflet din comu
nă i-au oferit adăpost. Auzind 
acest lucru, soțul s-a făcut foc, 
țipiwd cit il ținea gura :

— Vreau nevasta 
proprietatea mea !

„Proprietatea- lui ? 
au crezut că Brata
Dar nu glumea. In timp ce so
ția se îndrepta spre locul de 
muncă, soțul s-a luat după ea. 
Femeia a grăbit pasul. Degeaba. 
Ca un cowboy, soțul a aruncat 
un lasou, care a încolăcit-o in 
jurul gitului. Trintită la pămînt 
și lovită cu cruzime, femeia a 
fost dusă acasă și legată cu un 
lanț. Așa a stat pină seara, cînd 
a găsit-o unul dintre cei trei 
copii ai săi, care a reușit, cu 
greu, s-0 dezlege. Vecinii au a- 
nuntat organele de ordine, care 
l-au trimis pe soțul huligan să 
dea seamă in fața instanței de 
judecată.

I
De-ale lui Păcală
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...Un caz cu totul neobișnuit 
t-a petrecut la o unitate econo
mică din Slobozia s dispariția 
ușii de la intrarea principală. 
Făptașii ar fi luat și paznicul, 
dar nu l-au găsit la post.

...Deunăzi, articolele de la ga
zeta de perete din Puiești-Bu- 
zău îndemnau de zor cooperato
rii să iasă la insămînțările de... 
primăvară !

Căldură mare !
...In lipsa halbelor, cei care 

vor să bea o bere la restauran
tul din Pietroșani-Teleorman 
sint sfătuiți să meargă la maga
zinul „Metalo-chimice" de pește 
drum, de unde să cumpere sau 
să împrumute un borcan, o oală 
sau o cratiță. După... cit le e de 
sete.

...La Miliția din Baia Mare a 
fost depusă o verighetă găsită 
pe stradă. Pe ea este gravat nu
mele „Ionel- și data cind a fost 
pusă pe deget. Data găsirii e 
procesul verbal: 1 august.

Ionel, lonelule !...
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ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,• •

principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

La Cernele se află Un complex de 
legume și fructe, apartinînd de 
I.J.L.F.-Dolj. De la un timp, trebu
rile nu mergeau bine aici — și nu 
din cine știe ce motive ori cauze 
greu de depășit, ci pur și simplu 
pentru că factorii de conducere ai 
unității — director, secretarul de 
partid și președintele sindicatului — 
nu se înțelegeau și nu conlucrau, 
pentru ca activitatea să se desfă
șoare normal. Acest aspect esențial 
in viața întreprinderii a fost sesi
zat de oamenii muncii și cîțiva din
tre ei au scris tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ei mai relatau că adu
narea generală pentru alegerea co
mitetului de sindicat nu a fost sta
tutară, încălcindu-se instrucțiunile 
cu privire la alegerea președintelui 
și a noului comitet.

Secretarul general al partidului a 
indicat că scrisoarea să fie repar
tizată pentru soluționare președin
telui Consiliului Central al U.G.S.R. 
și primului secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R.

La fața locului s-a constatat te
meinicia afirmațiilor scrisorii, 
tr-adevăr, adunarea generală 
dare de seamă și alegeri nu a fost 
statutară, ’ ”
membri de 
numai 102. 
noi alegeri.

în cunsul _ . . . _
că neajunsurile reliefate in 
narea de alegeri sindicale erau de 
fapt o acumulare a neințelegerilor 
dintre directorul complexului. Ion 
Ciobanu, pe de o . parte, și Ion Tă
nase. secretarul organizației de 
partid, și Ion Cătăneanu, președinte
le sindicatului, pe de altă parte. în 
raportul de cercetare se precizează 
că în adunările generale ale grupe
lor sindicale oamenii muncii au cri
ticat neajunsurile existente in între-

tinerea utilajelor, au solicitat igie
nizarea secțiilor, întronarea ordinii 
și disciplinei. Or, toate acestea pu
teau fi soluționate dacă conducerea 
complexului, impreună cu biroul or
ganizației de partid și comitetul sin
dicatului, ar fi conlucrat principial 
și s-ar fi ocupat cu răspundere de 
problemele ridicate de oamenii 
muncii. Se apreciază că vinovatul 
principal este directorul unității, 
care â creat o atmosferă de neînțe
legeri, a încălcat principiul muncii 
colective, nu a consultat și nu a 
conlucrat cu biroul organizației" de 
bază și comitetul sindicatului, ăyb- 
apreciind și capacitatea cadrelor de 
specialitate care conduceau anumite 
sectoare.
. în ceea ce-1 privește pe Ion Tă- 
nase, secretarul biroului organiza
ției. de bază, în loc să se ocupe cu 
răspundere de întărirea rolului con
ducător al organizației în viața uni-, 
tații, de îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale conducerii, 
s-a lăsat antrenat în dispute ne
principiale cu directorul, atrăgînd 
de partea sa pe președintele sindi
catului și alte cadre. în raport se 
mai afirmă că secretarul de partid 
nu a manifestat întotdeauna exi-

, gență față de manifestări de indis
ciplină și chiar față de cazuri de 
sustragere din avutul obștesc.

Referatul precizează, de aseme
nea, stilul de lucru defectuos al 
președintelui comitetului sindical, a 
cărui comportare nu s-a deosebit de 
a celorlalți doi. Pentru toate aces
tea, secretariatul Comitetului jude
țean de partid și biroul Comitetu
lui municipal de partid Craiova au 
hotărit schimbarea din funcțiile ad
ministrative a lui Ion Ciobanu, Ion 
Tănase, Ion Cătăneanu și Nicolae 
Cauc, contabilul șef, pre&im și 
sanctionarea lor pe linie de partid.

făceau felurite afirmații critice la 
adresa directorului întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie reparti
zată pentru soluționare secretarului 
de resort al C C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. La verificări 
au participat și activiști ai Comite
tului județean Brașov al P.C.R., 
specialiști din Direcția centrală de 
statistică, precum și din cadrul mi
nisterului de resort, M.E.F.M.C. în 
raportul de cercetare se apreciază 
că. majoritatea problemelor din scri
soare ■ s-au dovedit a fi neînteme
iate. Nu s-au confirmat afirmațiile 
privind raportarea de producții fic
tive sau sustragerea de produse din 
întreprindere și nici așa-zisa încon
jurare a directorului cu elemente 
dubioase și slab pregătite profesio
nal ori încadrarea și promovarea 
ilegală în funcții a unor persoane. 
Nereale s-au dovedit a fi $1 criti
cii® legate de persecutarea cadrelor 
inginerești și economice — consta- 
tindu-se, de fapt, că autorii scrisorii 
au recurs la exagerări și deformări 
de fapt.

Dealtfel, in timpul discuțiilor cu 
autorii scrisorii, aceștia au mani-

festat tot timpul atitudini retrac
tare și chiar jignitoare la adresa ca
drelor din unitate care au contri
buit la clarificarea problemelor.

împreună cu Comitetul județean 
Brașov al P.C.R. s-au stabilit unele 
măsuri in vederea Înlăturării unor 
lipsuri constatate cu prilejul veri
ficării scrisorii. Astfel, s-a asigurat 
punerea la dispoziția întreprinderii, 
de către Regionala de căi ferate 
Brașov a unor vagoane adecvate, 
conform instrucțiunilor în vigoare, 
îmbunătățirea evidenței lucrărilor 
executate la legătoria întreprinde
rii și a destinației acestora : amba
larea corespunzătoare a confecțiilor 
din carton ondulat ; totodată, por- 
nindu-se de la unele lipsuri. reale, 
s-a hotărit sancționarea discipli
nară a directorului Ion Grădinaru 
pentru anumite neglijente în servi
ciu și punerea lui în discuția birou
lui comitetului municipal Brașov al 
P.C.R.

Problemele și măsurile rezultate 
din verificarea scrisorii au fost dez
bătute in plenara lărgită a comite
tului de partid din întreprindere, la 
care au participat cadre cu muncă' 
de răspundere de la comitetele ju
dețean și municipal de partid Bra
șov, și ministerul tutelar. •, ■

Azi vd informăm despre:
U U

*

îmbunătățirea activității

la „Combustibilul"

în calitatea sa de șef al serviciu
lui comercial la întreprinderea 
..Combustibilul" din București, Va
lentin Ionescu, cunoștea unele difi
cultăți cu care se confruntă unita
tea : depozitele nu au condiții co
respunzătoare de desfășurare a ac
tivității, nedispunind de utilajele 
necesare pentru manipularea com
bustibilului ; gestionarii primesc de 
la furnizori combustibil necintărit, 
în unele cazuri lipsurile reprezen- 
tind un sfert din cantitățile factu
rate ; întreprinderea lucrează pe 
baza unor acte normative perima
te. Despre toate acestea, el a scris 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, care a hotărit 
ca scrisoarea sa să fie dată
examinare viceprim-ministrului 
resort al guvernului.

I^rotțlemele. ,au fost analizate de 
țministrpj comerțului interior, cu 
participarea Direcției generale co
merciale a Capitalei, a întreprinde
rii de transport „Trânscom" Bucu
rești. a întreprinderii „Combustibi
lul" București, precum și a autoru
lui scrisorii.

spre 
de

cu

S-a stabilit că, pentru verificarea 
exactității cantităților prevăzute in 
facturi, vagoanele destinate LC.Ș. 
„Combustibilul" București să fie re- 
cintărite de către stațiile C.F.R. ; 
întreprinderea de transport „Trans- 
com“ va asigura mijloacele de trans
port cu șoferi care să îndeplineas
că și atribuțiile de gestionare a 
combustibilului de la depozite la 
domiciliul cumpărătorilor, iar între
prinderea va delega ca încărcători 
și descărcători persoane corespun
zătoare.

în legătură cu baza tehnico-ma- 
terială a depozitelor de combusti
bili se precizează că Direcția gene
rală comercială a municipiului 
București a elaborat un studiu pri
vind modernizarea și dotarea cu 
mijloace mecanizate a 12 depozite 
de combustibili solizi, pentru o ca
pacitate de 94 000 tone. Pentru cre
area unor condiții adecvate de ex-ț ... 
pediere a cărbunilor praf Ia ter
mocentrale. I.C.Ș. „Combustibilul", 
va fi dotată cu două utilaje de în
cărcare de mare capacitate.

Dezvoltarea fondului cinegetic al țării
Garpații românești, dealurile, câmpiile, Delta Dunării reprezintă nu 

numai zone de o rară frumusețe, ci și adevărate rezervații faunistice de 
mare interes vinătoresc. Au dobindit recunoaștere pe plan mondial valori 
cinegetice românești cum sint cerbii, căpriorii, caprele negre, urșii, mis
treții. Recunoaștere confirmată o dată mai mult la Expoziția mondială de 
vinătoare care a avut loc recent la Plovdiv, în Bulgaria. La această presti
gioasă manifestare, care s-a remarcat printr-un număr foarte mare de 
participanți. prin diversitatea și calitatea trofeelor, România s-a situat pe 
locul al doilea, după țara-gazdă, în ceea ce privește numărul trofeelor me
daliate cu aur. în legătură cu aceasta, tovarășul inginer Ion CAZACU, 
vicepreședinte al Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi, 
ne-a spus :

— Expresie a eforturilor popoarelor 
de a imbogăți fauna și flora, de a 
conserva frumusețea și viața plane
tei, „Expoziția cinegetică mondială 
Plovdiv ’81“ și-a propus — și credem 
că a reușit — să contribuie la cunoaș
terea și protejarea naturii, să eviden
țieze interacțiunea mediu-vinătoare 
in societatea contemporană. Ampla 
participare — 62 de state din toate 
continentele — reflectă caracterul re
prezentativ al expoziției, importanta 
ce se acordă în lume protejării vina
tului. mediului înconjurător in gene
ral. Țara noastră a prezentat în ca
drul expoziției 2 042 dintre cele 
mai valoroase trofee de vînat și a 
obținut 1 723 medalii de aur. La 
acestea se adaugă 4 recorduri 
mondiale dobindite pentru cerbul co
mun, capra neagră, blana de urs și 
blana de lup, vicerecordurile mon
diale la căprior, mistreț, craniu ■ de 
urs și blană de pisică sălbatică, pre
cum și 20 de plachete șî distincții 
„Grand Prix". Recordurile, ca și alte 
trofee de virf sint prezentate acum 
in expoziția organizată la sediul 
A.G.V.P.S. din București. Succesul ob
ținut la Plovdiv se datorește spriji
nului deosebit de care ne bucurăm 
din partea organelor de partid și de 
stat, eforturilor depuse pe plan natio
nal pentru dezvoltarea economiei ci
negetice, ocrotirea vinatului și gospo
dărirea judicioasă a fondurilor de 
vinătoare.

— Cum se preocupă asociația de 
conservarea, primenirea, creșterea și

gospodărirea cit mai rațională a fon
dului nostru cinegetic ?

— Asociația noastră, care numără 
peste 200 000 vînători și pescari, gos
podărește 16 000 000 hectare, ceea ce 
reprezintă circa 70 la sută din teri
toriul cinegetic al țării. O preocu
pare permanentă a activului asocia
ției și a vînătorilor este aceea de a 
menține în stare corespunzătoare și 
a dezvolta in continuare baza mate
rială de care dispunem. într-o con
cepție unitară, împreună cu silvicul
torii, vinătorii gospodăresc fondul ci
negetic national în scopul dezvoltă
rii economiei vinatului. ocrotirii și 
protejării speciilor, menținerii echili
brului ecologic, al conservării și îm
bunătățirii mediului natural pentru 
vînat, creșterii potențialului biologic 
al faunei prin selecție și dirijare ge
netică. Actionind pe linia obținerii 
unor exemplare viguroase și cu trofee 
deosebite, asociația noastră efectuează 
sau contribuie anual la colonizările 
cu urs, căprior, cerb, capre negre, 
iepuri și fazani din zonele bine popu
late. pentru sporirea efectivelor și 
realizarea unor exemplare sănătoase, 
în fazaneriile asociației se produc 
anual peste 150 000 pui. destinați 
populării fondurilor care au condiții 
prielnice pentru acest vinat. De ase
menea, cultivăm terenuri pentru hra
nă, executăm sărării, hrănitori, ob
servatoare, poteci și alte amenajări. 
Pe toate terenurile de vinătoare se 
efectuează sistematic combaterea 
dăunătorilor vinatului, precum și a

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii”j

Incorectitudine*  cu... adeverință?
La data de 28 ianua

rie 1981, comisia de 
judecată de pe lingă 
cooperativa agricolă 
de producție din satul 
Soporu de Cîmpie, co
muna Frata, județul 
Cluj, judeca dosarele 
nr. 1 și 2/1981, ai că
ror împricinați erau 
Dumitru Frăteanu, 
conductor de atelaj, 
inginer loan Ghib, șe
ful fermei zootehnice, 
și Vasile Trifan, con
ducător auto. Obiectul 
cauzei: sustrageri de 
bunuri. Primii doi din
tre făptuitori au sus
tras doi baloți de paie, 
pe care i-au dus 
Măriei Picovici, moa
șă in șat. Cel de-a]

treilea, șoferul, a vîn- 
dut unui cetățean, Va
sile Bara, o autobascu
lantă de balast — adus 
cu mașina și benzina 
cooperativei de la dis
tanța de 20 km. Desi
gur, nu este vorba de 
fraude mari, crime 
penale — tocmai de 
aceea au intrat în 
competenta comisiei de 
judecată — dar oricum 
sint acte reprobabile, 
abateri care afectează 
avutul obștesc.

Abaterile 
descoperite 
lucrătorii 
din 
care, așa cum era și 
normal, au întocmit 
dosarele de cercetare,

au 
de 

de 
comuna

fost 
către 

miliție 
Frata,

pe care le-au trimis 
comisiei de judecată 
din cadrul cooperati
vei. Paguba adusă uni
tății trebuia recupera
tă de la cei în cauză. 
Dar conducerea admi
nistrativă a coopera
tivei nu numai că nu 
s-a prezentat in fața 
comisiei de judecată 
pentru a se constitui 
parte civilă, ci a. mai 
și eliberat răufăcători
lor în cauză un 
de... adeverințe 
bună purtare. Din 
ceste acte. nr. 31 
32/1931, rezultă că 
riții nu au comis res
pectivele sustrageri de 
capul lor, ci cu apro
barea și asentimentul

fel 
de 
a- 
și 

pi-

Gabriela BONDOC

Neculai ROSCA

boto : S. Cristian

braconajului. Fondul faunistic al țării 
noastre se îmbogățește și prin adu
cerea unor specii de vînat din alte 
țări : zimbri, mufloni, capra Ibex, 
marmota. Datorită acestor măsuri, 
efectivele principalelor specii de 
vinat au crescut în ultimul deceniu și 
jumătate de 2,8 ori la cerb, 1.6 ori la 
căprior, 4 ori la mistreț, 2,5 ori la 
fazan. In spiritul prevederilor Legii 
26/1076 privind economia vinatului și 
vînătoarea, membrii A.G.V.P.S. au 
satisfacția de â organiza vinători re- 
creativ-sportive pe acele terenuri 
unde efectivele permit aceasta, in li
mita planului de recoltă stabilit de 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, care în
făptuiește politica partidului și statu
lui in domeniul economiei vinatului. 
Pe fondurile unde efectivele. sint re
duse nu se practică decît vînători 
pentru combaterea dăunătorilor.

— Deși nu face obiectul acestei 
convorbiri, pescuitul sportiv este o 
altă activitate de bază a asociației. 
Vă rugăm, tovarășe vicepreședinte, să 
vă referiți, pe 'scurt, și la acest do
meniu.

— Asociația dispune de 5 000 hec
tare lacuri în zona montană, de peste 
16 000 hectare bazine piscicole în zona 
colinară și de șes și de aproape 
22 000 km de ape curgătoare. în uni
tățile noastre producem puiet de 
păstrăv și de alte specii de pește pen
tru popularea fondului piscicol, bene
ficiind in această acțiune de sprijinul 
Departamentului industriei alimen
tare și al organelor silvice. Dispunem, 
în mai toate reședințele de județ, de 
magazine specializate pentru aprovi
zionarea membrilor cu ustensilele ne
cesare practicării vinătorii și pescui
tului sportiv. Executăm in ateliere 
proprii reparații de arme de vînă- 
toare. undițe și alte articole specifice, 
naturalizări de vînat, confecționări 
de obiecte din trusa vinătorului 
pescarului sportiv.

conducerii cooperati
vei. Pentru deplină lă
murire le cităm: „Se 
adeverește prin pre
zenta că conducerea 
cooperativei noastre a 
acceptat șoferului Tri
fan Vasile ca în cursul 
lunii septembrie 1980 
să efectueze un trans
port de balast 
autobasculanta 
31-GJ-5080, pe
să-l vindă unui locui
tor din sat pentru a-și 
recupera anumite chel
tuieli făcute in inte
resul cooperativei, 
pentru procurări de

cu
nr.

care

piese de schimb". A 
doua adeverință con
ține o justificare simi
lară.

Desigur, n-ar fi ex
clus ca motivele să co
respundă adevărului, 
dar asta nu înseamnă 
nimic. Unde s-ar a- 
junge dacă acest tip 
de relații neprincipia
le, pe lingă acceptarea 
lui, ar mai fi și oficia
lizat, prin adrese cu 
semnătură și ștampi
lă? Țelul oricărui fac
tor de răspundere față 
de averea 
trebuie să fie

terea și nu încurajarea 
practicilor și relațiilor 
ilegale, frauduloase.

Natural, comisia de 
judecată nu a ținut 
cont de „adeverințele" 
eliberate și. a aplicat 
părților măsuri de in
fluențare obștească, în 
conformitate cu preve
derile legii...

obștească 
comba-

Crăciun CAUCEAN 
președintele comisiei 
de judecată, 
de la C.A.P. Sopor, 
comuna Frata, 
județul Cluj

Acces turismului sau
Performantele auto

mobilului modem sint 
bine cunoscute. Vi-

teză, robustețe 
confort. Dar 
trebuie

sporită, 
ele nu 

demonstrate

poluării ?
cu orice chip si 
creștetul munților, 
colo unde omul

pe 
A-
se

în cadrul eforturilor ce se depun 
cu oonsecventă pentru ca Bucureștiul 
— capitala României socialiste — să 
devină o metropolă modernă, anul 
1981. primul an al actualului cinci
nal, consemnează si continuarea unor 
importante lucrări pentru îmbunătă
țirea condițiilor de circulație si trans
port.

Mai întîi citeva informații despre 
DRUMURI. La acest capitol, vital 
pentru dezvoltarea întregii activități 
economice și sociale a orașului, se 
înscriu — pe lingă darea în folosin
ță a noului pod Grant — terminarea 
șoselei Fundeni, intre șoselele Pante
limon și Colentina, inclusiv realiza
rea pasajului peste linia ferată, și mo
dernizarea șoselei Stefan cel Mare, 
în același timp, potrivit prevederi
lor programului adoptat de consiliul 
popular municipal, s-au realizat pes
te 87 000 metri pătrati de covoare 
asfaltice pe străzi și șosele. Lucră
rile de întreținere și reparații au fost 
planificate in primul rind in funcție 
de urgențele și prioritățile impuse de 
asigurarea unei 

. circulații cores- 
ț jHMtzătoare pe., ar

terele de trans
port !n comun.

Așa ctfrA'se'Jitie, 
în Capitală se 
desfășoară ample 
construcții de lo
cuințe, pe harta 
orașului au apărut și apar me
reu cartiere noi. Realizarea unor 
legături normale între aceste zo
ne impune, firește, asigurarea unor 
artere de legătură corespunzătoare, 
în acest scop, in momentul de fată 
sint in curs de execuție un șir de 
importante lucrări. Dintre acestea 
amintim : modernizarea străzii Socu
lui, care va lega noua zonă de locuit 
de pe șoseaua Pantelimon de bule
vardul Muncii ; lărgirea și moderni
zarea șoselei Vitan-Birzești, care 
conectează cartierele Berceni și Ti
tan : modernizarea prelungirii bule
vardului Pionierilor, prin care se sta
bilește legătura directă intre bulevar
dul Cantemir, respectiv cartierele din 
sudul orașului cu Calea Văcărești, 
respectiv zona de sud-est. La fel, 
modernizarea radicală a străzii Tur
da va asigura accesul — în condiții 
de autostradă ! — spre podul Grant, 
completînd legătura directă, tip ma
gistrală inelară, intre Piața Scânteii 
și cartierele Giulești. Cringași. Mili
tari și Drumul Taberei. Desfășurarea 
tuturor acestor lucrări se realizează 
concomitent cu pregătirile pentru 
construirea de pasaje denivelate Ia 
intersecțiile unora din principalele 
artere de circulație ale municipiului.

Sporirea considerabilă a traficului 
rutier în Capitală impune, totodată, 
măsuri pentru o cit mai judicioasă și 
bine pusă la punct dirijare a circu
lației. Ca rezultat al conlucrării spe
cialiștilor din Direcția domeniului 
public și a celor din Militia Capitalei 
și pe temeiul unor analize atente. în 
ultima perioadă au fost amplasate 
pe teritoriul orașului 7 100 de noi in
dicatoare de circulație.

Bucureștiul fiind, in tot mat mare 
măsură, gazdă a numeroși turiști din 
țară și de peste hotare, s-a impus și 
ÎMBUNĂTĂȚIREA semnalizării 
DE ORIENTARE. Prin .reașezarea și 
completarea acesteia se obține diri
jarea automobilelor. Îndeosebi a ce
lor in tranzit, pe trasee modernizate, 
mai scurte și care ocoleisc zonele de 
mare aglomerație. în plus, pe întrea
ga șosea de centură dată în exploa
tare au fost montate indicatoare re
flectorizante. Va continua instalarea 
de semafoare în principalele inter
secții și sincronizarea unora dintre 
intersecțiile semaforizate.

Desigur, dacă avem străzi si șosele

modernizate, dacă ritmurile de cir
culație se intensifică, ne putem pune 
și întrebarea : ce măsuri se iau pen
tru ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPOR
TULUI ÎN COMUN ?

în primul rind. o știre recentă : 
începind de duminică. 9 august, a 
luat ființă linia inelară de autobuze 
nr. 104 (ca urmare a solicitărilor ce
tățenilor și propunerilor formulate de 
ei in cadrul „Tribunei democrației" 
din sectorul 3). Traseul acestei noi 
linii este : întreprinderea ..23 Au
gust". șos. Pantelimon. sos. Morari
lor. bd. Leontin Sălăjan. bd. Ion Șu
tea. bd. 1 Decembrie 1918, poarta 4 a 
întreprinderii „23 August". Se asigu
ră astfel o legătură directă între zona 
„Ion Sulea" cu marele cartier de lo
cuințe, și unele din zonele industriale 
cele mai importante ale Capitalei.

Dar dintre măsurile adoptate în 
ultima vreme pe acest plan mai sint 
Si alte lucruri de consemnat. Bună
oară. înființarea Iiniilor-navetă. Ela 
dublează liniile unor mijloace de 
transport pe tronsoanele cele mai 

aglomerate, asigu- 
rind astfel spori
rea considerabilă 
a capacității de 
transport și îm
bunătățirea con
dițiilor de călăto
rie. Au fost intro
duse opt aseme
nea linii-navetă : 

patru de tramvai (32, 34, 35, 40), trei 
de autobuz (205, 235, 278) și una de 
troleibuz (75). Li se adaugă liniile 
nou create : tramvaiul 36, care înles
nește legătura intre cartierele Pante
limon și Colentina, și traseele de 
autobuz 250 și 303, spre comunele 
subordonate Măgurele si BaloteștL 
Totodată, spre a se lărgi aria de ser
vire si a se asigura noi posibilități de 
transport pentru locuitorii cartierelor 
Berceni și Drumul Taberei au fost 
rectificate unele trasee (73, 74, 215) 
și reînființate altele — de pildă, au
tobuzul 253, pe șoseaua Fun
deni. Capacitatea de transport spre 
și dinspre cartierele Drumul Tabe
rei. Berceni, Piața Sctnteii este spo
rită și prin dotarea cu vehicule arti
culate a liniilor 91. 95. 105, 218 si re
luarea funcționării in orele. IdeArirf a 
liniei 313. Și o informație Re*  ultimă 
oră : începind de la data de 16 au
gust, I.T.B. înființează o nouă linie 
rapidă de autobuze.— cu indicativul 
305 — pe traseul platforma Ghencea, 
bd. Ghencea, str. Rîul Doamnei, Dru
mul Taberei, str. Al. Moghioroș, str. 
Lujerului, str. Fabricii, str. Virtuții, 
podul Ciurel, șos. Cringași, podul 
Grant; str. Turda, bd. Miciurin, bd. 
Mărăști, Piața Scinteii, cu întoarcere 
prin șos. Kiseleff, bd. Miciurin, spre 
a reveni pe traseul amintit.

Toate aceste măsuri — chiar dacă 
nu rezolvă decit partial numeroasele 
probleme ale transportului în comun 
in Capitală — sint de natură să adu
că o importantă contribuție la îmbu
nătățirea acestuia. Ele au devenit po
sibile și prin achiziționarea in avans 
de către I.T.B. a 55 de autobuze IK-4. 
în același sens au contribuit și execu
tarea unor amenajări și extinderi la 
autobazele Giurgiului și .Alexandria, 
realizarea unei hale de revizii tehni
ce, pregătirea intr-un ritm mai sus
ținut a personalului muncitor califi
cat în exploatarea și intrețjnerea 
parcului de vehicule.

Un ultim amănunt : cunoscutele li
muzine „Dacia 1310“, ale căror cu
lori ne amintesc că au servit pe par- 
ticipanții la „Universiadă", au fost 
preluate în cea mai perfectă stare 
de către Exploatarea taximetrelor 
I.T.B.

Maria BABOIAN

lărgite si moder-• Noi străzi, 
nizate • Extinderea liniilor 

de transport in comun

duce pentru a scăpa 
de stresurile urbane, 
pentru a se relaxa în 
liniștea înălțimilor, 
pentru a respira ae
rul curat și a se bucu
ra de minunatele pa
jiști montane. Efortul 
turiștilor este din plin 
răsplătit de diversita
tea priveliștilor întil- 
nite, de satisfacția de 
a cuceri, cu piciorul, 
altitudinile. Celor care 
nu au resursele fizice 
necesare ascensiunii 
sau le lipsește timpul 
le stau la dispoziție te- 
lecabinele. telescau- 
nele.

Dar pe platoul Bu- 
eegilor turiștii sint tot

mai mult tulburat! în 
ultima vreme de apa
riția „alpiniștilor pe 
patru roți". Unde te 
aștepți mai puțin, a- 
coio îi Intîlnești. La 
peste 2 000 de metri, 
lingă cabana Babele și 
în Împrejurimi, s-au 
format parcaje ad- 
hoc, cu toate deza
grementele ce decurg 
din prezenta lor aco
lo : emanații de gaze, 
scurgeri de ulei și de 
benzină, ambalaje de 
plastic. zgomot de 
claxoane etc. Plus vîn- 
zoleala. Un continuu 
du-te-vino automobi
listic, ca pe marile 
bulevarde.

E drept că s-au a-

menaiat drumuri de 
acces spre platoul Bu- 
cegilor — și bine s-a 
făcut. Dar șoseaua 
alpină nu trebuie să 
determine efecte con
trare menirii ei; res
pectiv trebuie să încu
rajeze turismul mon
tan, nu să-1 frâneze, să 
sporească și nu să 
diminueze nivelul con
dițiilor de recreare.

Specialiștii se referă 
tot mai adesea la așa- 
numita „poluare tu
ristică". Sub acest as
pect, in vestita zonă a 
„Babelor" trebuie în
treprinse măsuri care 
să repună turismul în 
drepturile lui. (Rodica 
Serbau).
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STRÎNGEREA FURAJELOR
De pe pajiști și din cîmp — mai repede în silozuri și finare!

RECOLTAREA ȘI LIVRAREA LEGUMELOR
— în ritmul stabilit prin graficele zilnice!

Din cele 125 600 tone de fin. cit s-a 
prevăzut a fi cosit și depozitat în 
acest an în cooperativele agricole 
din județul Mureș, au ajuns in fi- 
nara doar 57 278 tone. Restante sint 
și la depozitarea grosierelor — 33 389 
tone față de 152 776 tone prevăzute, 
precum și în realizarea programului 
de însilozări. Sint cifre care trebuie 
6ă-l neliniștească pe lucrătorii din 
zootehnia județului. Anul trecut, uni
tățile agricole din județul Mureș au 
cumpărat circa 21 000 tone de fin, cu 
prețul unor mari eforturi finan
ciare.

Că in finare puteau ajunge canti
tăți mai mari de 
fin o dovedesc 
experiența și re
zultatele multor 
unități agricole. 
„Nu avem decît 
90 hectare finețe 
și cifca 60 hectare 
pentru masă ver
de și siloz — ne 
spune Al. Bărbat, 
inginerul-șef al 
cooperativei agri
cole Șăulia de 
Cîmpie. Cu toate 
acestea, ne asigu
răm an de an 
cantitățile necesa
re de furaje și 
chiar vindem fin unor unități înve
cinate. în această vară, la cosit, 
uscat și depozitarea finului din coa
sa I și a Il-a au participat peste 600 
de cooperatori". Aflăm că această 
amplă participare a cooperatorilor la 
strîngerea furajelor s-a materializat 
în depozitarea a 540 tone fin de cea 
mai bună calitate și a 500 tone gro
siere. Prin urmare, s-a realizat mai 
mult de 70 Ia sută din programul pe 
acest an. Alte 200 tone urmează a fi 
obținute la coasa a III-a, precum și 
însemnate cantități de furaje care 
vor fi insilozate din cultura succe
sivă.

Unele unități agricole nu au învă
țat însă mare lucru din necazurile 
pe care lA-lu întimpinat in alți ani 
din cauza insuficienței furajelor. 
Anul trecut, unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Zau de Cim- 
pie, mai precis cooperativele agri
cole Zau de Cîmpie, Bărboși, Valea 
Largă, Tăurani, Papiu Ilarian. Sin
ger și Chimitelnic — cu un efectiv 
de 4 894 bovine — au cumpărat fu
raje de aproape un milion lei. Lg 
sediul consiliului agroindustrial, 
Ioan Vlas, inginerul-șef cu zooteh
nia, ne spune că în acest an si
tuația nu este mai bună. Pînă acum 
au fost depozitate, pe ansamblul

MUREȘ

Cine întîrzie acum 
să nu caute justificări 

la iarnă

consiliului, doar 42 la sută din can
titatea prevăzută de fin (2160 tone 
in loc de 5 136 tone), 26 la sută din 
grosiere și numai 5 1* * sută din su
culente, cele mai mari deficite înre- 
gistrîndu-le cooperativele agricole 
Bărboși, Papiu Ilarian. Chimitelnic 
și Valea Largă. Nu există finețe ? 
Tovarășul Horea Rusu, inginerul-șef 
al consiliului, afirmă că există des
tule — 780 hectare — dar sint dis
persate în parcele care nu permit o 
bună îngrijire. Realitatea este că o 
bună parte din masa verde recoltată 
se consumă în furajarea vitelor pe 
timpul verii, In loc ca acestea să pă- 

șuneze pe cele 
1651 hectare de 
pășuni. Ce soluții 
se preconizează 
pentru acoperirea 
necesarului de 
furaje ? Aflăm

lizate pe export, unde să lucreze 
cele mai pricepute textiliste.

Rareori am asistat la o dezbatere 
atit de aprinsă, pătrunsă de un inalt 
spirit de responsabilitate muncito
rească. Soluțiile, măsurile s-au con
turat firesc, ca un corolar al înțe
lepciunii colective. Planul de măsuri 
prezentat adunării generale s-a du
blat, în final, iar esențial este acum, 
cum bine spunea muncitoarea Des- 
pina Slăvescu, ca el să fie riguros 
aplicat. Nu ne propunem să facem 
o trecere în revistă nici a planului 
de măsuri inițial, nici a propunerilor 
cu care s-a îmbogățit pe parcursul 
dezbaterilor. Semnalăm doar faptul 
că, deși ne-am referit numai la câte
va aspecte ale saltului calitativ pe 
care recenta adunare generală a ho- 
tărît să-l inaugureze efectiv, acesta 
cuprinde insă toate compartimentele 
întreprinderii, prevede îndatoriri 
sporite pentru toate categoriile de 
oameni ai muncii, masuri și respon
sabilități precise pentru dezvoltarea 
spiritului gospodăresc al întregului 
colectiv, pentru afirmarea și mai 
puternică a autogestiunii economico- 
financiare. Folosirea mai judicioasă 
a materiilor prime și materialelor, 
economisirea și valorificarea lor su
perioară, utilizarea cu maximum de 
randament a utilajelor și a forței 
de muncă, gospodărirea severă a 
energiei electrice și a combustibilu
lui se înscriu la loc de frunte în 
strategia elaborată de adunarea ge
nerală. Am notat citeva din aceste 
măsuri în limbajul hotărîrii-program 
adoptate de adunarea generală :

• Valorificarea superioară • ma
teriilor prime, prin proiectarea unor 
articole cu proprietăți superioare la 
purtare și întreținere ;
• îmbunătățirea calități! produc

ției pe întregul flux pînă la reali
zarea produsului finit. Astfel, se va 
acorda o atenție deosebită includerii 
in contracte a clauzelor de calitate, 
inclusiv a modului de determinare a 
calității și stipularea expresă a drep
turilor beneficiarului ;
• Se va mări exigența la recepția 

materiei prime, avîndu-se în vedere 
îndeosebi rezistența și lungimea 
fibrei, gradul de alb și umiditate, in 
scopul stabilirii rețetelor optime de 
prelucrare ;
• Pentru evitarea pierderilor sub 

formă de cupoane, capete și fișii, se 
va institui un control riguros asupra 
modului de pregătire și coasere a 
țesăturilor, iar pentru îmbunătățirea 
calității firelor — ia mașinile de filat 
se va urmări zilnic alimentarea cu 
semitort, funcționarea corectă a dis
pozitivelor de profil, tensionarea și 
schimbarea curelușelor.

— Un moment, la începutul dezba
terilor, am avut impresia că surprind 
o tentativă de automulțumire, de

că va fi «trinsă 
recolta de masă 
verde de pe 170 
hectare de tere
nuri situate în 
preajma grajduri
lor. S-ar mai pu
tea repartiza une
le finețe din zona 
pădurii Mocear.
Desigur, situația 

asigurării furaje
lor necesare întregului efectiv de 
animale pe toată durata unui an 
este aid (ca și in alte unități) cu
noscută la direcția agricolă jude
țeană. Este doar cunoscută, dar prea 
puțin se acționează în vederea echi
librării balanței furajere. Pe aceas
tă temă am încercat un dialog cu 
Gali Tiberiu, inginer principal cu 
baza furajeră la direcția agricolă. 
N-am reușit. „Regret, nu cunosc 
situația «la zi» a recoltării furaje
lor, ne spunea inginerul. De mal mult 
de o săptămînă mă aflu pe teren. 
Considerați că nici acum nu m-ați 
văzut pe coridoarele direcției agri
cole ; că aș fi la păioase, undeva în 
teren...".

încă nu este prea tîrziu să fie 
luate măsuri ferme în vederea asi
gurării furajelor necesare sectorului 
zootehnic în continuă dezvoltare. 
Este necesar ca direcția agricolă să 
intervină, acum și nu mai tîrziu, ca 
fiecare unitate agricolă să-și asigure 
cu forțe proprii întreaga cantitate 
de furaje.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii" 

în județul Buzău au fost depozi
tate 26 300 tone de fin — 48 la sută 
din cantitatea prevăzută a se asigura 
în cooperativele agricole, iar progra
mul de însilozare stabilit pînă la 
sfârșitul lunii august a fost realizat 
în proporție de numai 62 la sută. Ce 
se face pentru completarea necesa
rului de furaje ? împreună cu tova
rășul Florian Nedelcu, director al di
recției agricole, străbatem o bună 
parte din județ. Atrag atenția șirele 
de fin, cu o geometrie perfectă, rîn- 
duite gospodărește într-un parc de 
furaje împrejmuit. Aparțin comple
xului de îngrășare a ovinelor din 
Vemești. Tovară
șul Octavian Cre- 
țu, directorul uni
tății, ne spune că 
în șire sînt 2 200 
tone de fin, din 
care 200 tone con
stituie o rezervă, 
în aceeași locali
tate, la ferma de 
vaci a I.A.S. Să- 
hăteni, cîteva ca
mioane vîrfuite 
cu baloțl de paie 
intră în depozitul 
de - furaje. Pînă 
acum au fost Că
rate 400 tone, a- 
șezate lîngă cele
200 tone de fin. Cantitate insufi
cientă pentru o mie de taurine ale 
fermei. Ce-i drept, unele măsuri s-au 
luat, în sensul că jumătate din nu
mărul animalelor a fost scos la pă- 
șunat. Dar cealaltă jumătate este 
„servită" la grajd. consumîndu-se 
din porumbul destinat însilozării, 
cite 1.5 hectare zilnic. Evident, se 
impune ca un număr sporit de ani
male să pășuneze pentru a-și aduna 
singure o parte cît mai mare din 
hrana necesară.

La cooperativa agricolă Bălăceanu, 
stocul de furaje însumează 200 tone 
de fîn, 2 000 tone paie și 1300 
tone semifîn și semisiloz de lucerna 
șl alte nutrețuri verzi amesteca
te cu paie. Este mai mult decît 
s-a adunat în întreg anul trecut, dar 
încă insuficient pentru cerințele ce
lor 1 300 bovine și 800 ovine. „Tot 
ce avem în stoc e pentru iarnă — 
precizează președintele cooperativei, 
Dobromir Barbu. Puteam avea mai 
multe furaje, dar 15 ha lucerna s-au 
degradat și trebuie să refacem cul
tura. De asemenea, din cauza semin
ței necorespunzătoare, sfecla furaje
ră semănată de două ori n-a răsărit. 
Noi am semănat terenul cu porumb 
pentru siloz. Pentru a nu rămîne 

BUZĂU

„Lasă, că mai e 
timp" - o mentalitate 

păgubitoare

nici un gol în balanța furajelor am 
contractat 200 tone fin din zona de 
munte, pa care îl balotăm și trans
portăm în aceste zile".

Pentru echilibrarea balanței fura
jelor este necesară încheierea grab
nică a cositului finețelor naturale 
din zona de munte. în unitățile con
siliului agroindustrial Măgura, la a- 
ceastă importantă lucrare participă 
zilnic o mie de cosași. Pentru cositul 
ierbii de pe pante s-a organizat în
trajutorarea cu echipe de cosași între 
unitățile apropiate. O echipă de co
sași de la cooperativa agricolă Ver- 
nești a lucrat la C.A.P. Scorțoasa.

De asemenea, 
pentru acoperirea 
deficitului de fîn. 
cooperatorii din 
Măgura au cosit 
70 hectare finețe 
la cooperativele 
Învecinate din ca
drul aceluiași 
consiliu agroin
dustrial.

în alte unități, 
cositul finete.lor a 
întîrziat si nici a- 
cum nu se lucrea
ză cu toate for
țele satelor. La 
cooperativa agri
colă Odăile, de 

pildă, din 471 hectare s-au cosit 
jumătate, iar numărul cosașilor e 
încă redus. întârzie si transpor
tul ; din 315 tone de fin exis
tent în bigzde și căpițe abia 
s-au cărat o sută de tone. Președin
tele unității, Costică Dăscălu, apre
ciază că timp frumos este destul. 
Or, toamna e aproape, iar cea mai 
mare parte a hrșnei celor trei mii 
de oi și patru sute de bovine conti
nuă să se afle necosită sau nestrîn- 
să. Mentalitatea că mai e timp se 
regăsește și în alte cooperative, unde 
strîngerea șl transportul finului în- 
tîrzie. La cooperativa Bozioru, de 
pildă, din cele 560 tone de fin nu 
s-au transportat decît 200 tone. Este 
necesar să fie luate măsuri pentru 
ca întreaga cantitate de fîn să ajun
gă neîntîrziat acolo unde va fi con
sumat la iarnă, în fermele zooteh
nice.

In județul Buzău trebuie reeva
luate toâte resursele de furaje din 
fiecare fermă și complex zootehnic 
pentru acoperirea golurilor din silo
zuri și finare acum, când se poate 
acționa eficient.

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

aprovizionării cu ambalaje si 
s-au planificat judicios mijloa
cele de transport. Vom acționa 
ca programul de recoltare, care 
depășește 10 000 tone, să fie în
deplinit.

IALOMIȚA. Niculina Moraru, 
secretar al comitetului județean 
de partid : întrucit recoltarea si 
livrarea legumelor au întîrziat, 
membrii comandamentului jude
țean pentru agricultură s-au 
deplasat în zonele unităților 
producătoare, mobilizînd forțele 
necesare pentru mărirea ritmu
lui la cules. Spre deosebire de 
alți ani. tomatele de vară, da
torită slabei calități a răsaduri
lor, deși ne aflăm în a doua ju
mătate a lunii august, nu s-au 
copt uniform. Această situație 
se întâlnește îndeosebi în unită
țile din consiliile agroindustriale 
Urziceni. Andrășești. Grivița. 
Fetești. Cosîmbești, Gura Ialo- 
miței si Țăndărei. De aceea sint 
cercetate cu atenție solele cu 
tomate pentru a fi recoltate eșa
lonat toate cele care se coc mai 
repede.

In numeroase unități agricole din județul Ialomița, se practică recoltarea 
eșalonată a legumelor pe măsură ce ele ajung la maturitate

Ce poți recolta astăzi nu lăsa pe miine... 
că se depreciază

Situații contrastante in unități agricole din județul Botoșani
întreprinderea pentru legume și 

fructe a județului Botoșani a preluat 
in prima decadă a lunii august 739 
tone de legume, față de 780 tone cit 
era planificat. Prin urmare, o dife
rență de 41 tone față de graficul sta
bilit. Iar in timp ce graficele decadei 
au fost depășite cu 148 tone castra
veți. 30, tone fasole verde, 20 tone 
varză. 10 tone usturoi și 5 tone rădă- 
cinoase. la tomate s-au primit doar 
50 tone din 150 tone planificate ; la 
ardei și vinete procentul este de 
aproximativ 30 la sută. „Neînscrierea 
în grafic se datorește amînării nejus
tificate a recoltării legumelor de către 
o parte dintre unitățile producătoare 
— ne explică ing. Vasile Filipoaia, 
directorul întreprinderii".

Cooperativa agricolă din comuna 
Stăuceni cultivă legume pe o supra
față de 60 hectare. Pe aproape jumă
tate din rîndurile celor 20 hectare cu 
tomate ori ale celor 30 hectare cu 
ardei, recoltau cite doi-trei oa
meni. Alții udau suprafețele de 
pe care fusese strînsă produc
ția cu o seară înainte. sortau 
ori transportau produsele, le încărcau 
în căruțe sau mașini. „Formația de 

muncă de la grădină cuprinde 35 de 
oameni — ne spunea ing. Toader 
Slevoacă. șeful fermei. în fapt, acum 
lucrează 75—80 zilnic". Aflăm si pro
veniența „surplusului" de forță de 
muncă. Dumitru Suhanea locuiește 
în sat. dar lucrează ca turnător la 
I.M.A.I.A. Cum în această săptămină 
face parte din schimbul III, vine 
zilnic să-și ajute soția care este legu
micultoare — Silvia Suhanea. Luni, 
bunăoară, au recoltat, sortat și livrat 
împreună 320 kg roșii. La fel proce
dează Ștefan Prisăcaru, strungar la 
aceeași întreprindere botoșăneană. 
Pentru munca depusă, ei sînt retri- 
buiți corespunzător. Președintele 
C.A.P., Iile Bădilă, ne-a relatat că 
toți elevii din comună răspund în 
fiecare dimineață „prezent" la apelul 
pe care îl face iscusitul legumicultor 
al satului, Jean Federovici. De ce 
această suplimentare de foițe ? 
Șeful fermei precizează : „Uitați, de 
exemplu, tomatele acestea din sola- 
riile acum descoperite. Pînă pe 5—6 
august recoltam doar cîte o roșie, cel 
mult două de pe fiecare vrej. Acum, 
datorită temperaturilor înalte din ul
timele zile, s-a ajuns la o adevărată 
explozie de roșii coapte. Și dacă nu
mai o zi nu am recolta, multe din 
ele s-ar deprecia". Sporirea ritmului 
la recoltat a determinat și creșterea 
cantităților livrate zilnic. La tomate, 
de la 2,5 tone pe zi. la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, la 45—50 tone in 
prezent ; la ardei — de la 3 la 6 tone.

Năduful directorului I.J.L.F. era 
însă justificat în ce privește celălalt 
aspect, opus situației întîlnite la Stău
ceni. Astfel, la cooperativa agricolă 
Lunca nu a fost recoltată la timp 
fasolea verde de pe 10 hectare. In
tervenția organelor județene a fost 
tardivă : calitatea păstăilor se de- 
preciase mult. Recoltarea fasolei păs
tăi a întîrziat și la cooperativele a- 
gricole Bobulești șl Rouă, firește cu 
aceleași consecințe. De asemenea, la 
C.A.P. Călărași există incă rețineri la 
recoltarea cepei. Comitetul județean 
de partid a intervenit pentru ca în 
toate unitățile agricole cultivatoare 
de legume să fie atras un număr 
mai mare de oameni la recoltare, 
astfel îneît ritmul stabilit să fie în
deplinit.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii*

Cuvîntul responsabil, competent al muncitorilor 
în forul autoconducerii muncitorești

Recenta adunare generală a oame
nilor muncii ' de la întreprinderea 
bucureșteană „Dacia" a fost relevantă 
pentru înțelesul profund pe care tex- 
tilistele îl dau autoconducerii mun
citorești. O dată în plus, muncitoa
rele au dovedit că își cunosc pu
terea și drepturile tot atit de 
bine cit își cunosc îndatoririle de 
fiecare zi. Cu maturitate și în
drăzneală, ele au supus dezbaterii 
nu calitatea materialelor prezentate, 
cum încă se mai procedează pe 
alocuri, ci CALITATEA însăși a 
muncii și a vieții, calitatea ca pro
blemă vitală în actualul stadiu pe 
care îl parcurge unitatea în care lu
crează. Nu angajamentele, nu vorbele 
mari au primat. A primat marele lor 
motiv : necesitatea reciștigării pres
tigiului de care întreprinderea s-a 
bucurat multă vreme.

Dar să nu tragem concluzii pripite; 
întreprinderea „Dacia" nu trece prin- 
tr-un declin, cum s-ar putea crede. 
Dealtfel, in perioada care a trecut din 
acest an, ptăpțil a fost depășit la ma
rea majoritate a sortimentelor, iar 
sarcinile stabilite pentru reducerea 
cheltuielilor de producție au fost ono
rate exemplar, obținîndu-se și eco
nomii suplimentare. Iar din discuțiile 
purtate cu reprezentanții Centralei 
industriei bumbacului la acest forum 
muncitoresc, am înțeles că. la nivel 
de ramură. „Dacia" nu creează pro
blemele pe care alte întreprinderi le 
creează îndeobște. Nemulțumirea co
lectivului izvorăște, deci, nu din tea
ma declinului, ci din neacceptarea 
poziției medii, din dorința de a rede
veni colectiv fruntaș pe ramură. Un 
colectiv care să poată raporta la sfîr
șitul anului că a îndeplinit planul la 
absolut toți indicatorii.

Calea și șansa unică, a stabilit adu
narea generală, sînt un salt calitativ 
de anvergură în întreaga activitate a 
întreprinderii. Așa a devenit CALI
TATEA problema numărul unu a or
dinii de zi.

— Mă refer, desigur, la calitatea 
produselor, dar și la calitatea noastră, 
a colectivului ; una fără cealaltă nu 
se poate. Și nu se poate nicicum fără 
mai multă răspundere, fără mai mul
tă exigență din partea fiecăruia și a 
tuturor, spunea muncitoarea Lucre
tia Ferendino. Ar trebui să acordăm 
mai multă atenție perfecționării pre
gătirii noastre profesionale, modului 
in care se face integrarea în produc
ție a tinerelor muncitoare, ridicării 
calificării, organizării mai bune a 
muncii.

Soluții : policalificarea, controlul 
mai riguros și autocontrolul, au fost 
identificate pe loc. în ce privește ca
litatea produselor, soluțiile propuse 
au vizat fiecare fază a procesului 
tehnologic, unele dintre ele sugerînd 
îmbunătățirea anumitor operații, al
tele, cele mai multe, ținînd de auto
exigență.

Corina Nicolaescu, șefa serviciului 
C.T.C., sublinia necesitatea unei mai 
strinse colaborări între secții pe 
fluxul de fabricație, întrucit orice 
abateri de la calitate ale secției de 
filatură, de pildă, afectează calitatea 
muncii țesătoarelor și finisoarelor. 
„Orice nerespectare a normelor de ca
litate, «păcălirea» tovarășului de la 
C.T.C. — spunea ea — au efect de 
bumerang : afectind beneficiile între
prinderii, afectează de fapt partea 
fiecăruia din fondul de participare 
la beneficii. Și știrbind «marca» fa
bricii, pătează în ultimă instanță 
prestigiul Întreprinderii și al fiecărui 
muncitor in parte".

— De calitatea produselor depinde 
însăși supraviețuirea fabricii, apre
cia inginera Doina Andone. Cumpă
răm bumbac pe valută, iar această 
valută trebuie recuperată, altfel 
munca noastră nu are sens. Și, desi
gur, trebuie să realizăm și un bene

ficiu din munca noastră, pe care îl 
dorim cit mai mare, pentru că aceas
ta este rațiunea oricărei activități 
economice. Numai așa ne aducem 
contribuția la sporirea avuției gene
rale a societății, ceea ce este în in
teresul nostru, al tuturor.

S-a „decretat", astfel, lupta cu 
inerția, s-au stabilit modalități pen
tru scurtarea termenelor de execuție 
a mostrelor pentru partenerii ex
terni, pentru adaptarea mai rapidă, 
din mers, a ofertei la cererile aces
tora și înființarea unor linii specia-

La întreprinderea 
textilă „Dacia" - 

București 

încercare de a scoate în prim-plan 
vina altora. Dar „redresarea" s-ă 
produs repede și de la sine, aprecia 
ulterior tovarășul Ion Bucur, secre
tar cu probleme economice al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., prezent la adunarea generală.

într-adevăr, probabil ca un artificiu 
retoric, începutul discuțiilor a pus 
in lumină mai ales necazurile pe 
care Întreprinderea textilă „Dacia" 
le are cu furnizorii. Dar. în spiritul 
exigențelor autoconducerii muncito
rești, participanții la dezbateri au 
analizat critic și autocritic neîmpli- 
nirile, nu au ocolit lipsurile, nu au 
iertat pe nimeni și nu s-au cruțat 
nici pe ei, fiindcă, așa cum au intuit 
exact, este timpul unui salt calitativ 
radical, este timpul faptei și nu al 
vorbelor rotunde, de prisos.

Așteptăm cu incredere din partea 
textilistelor de la „Dacia" și această 
demonstrație a faptei. Cu încredere, 
pentru că un colectiv care abordează 
cu atit curaj și responsabilitate 
problemele ridicării calitative a ac
tivității economice își cunoaște, de
sigur, datoria.

Anlca FLORESCU

în prima parte a anchetei noastre, 
publicată in ziarul de ieri, 12 august, 
arătam că oțelurile aliate sînt cu 
mult mai scumpe decît oțelurile car
bon obișnuite, datorită, în principal, 
elementelor de aliere pe care le con
țin : nichel, molibden, wolfram, va
nadiu. crom, cobalt ș.a. Elemente 
de aliere procurate cu valută forte 
din import. Este un efort valutar ne
cesar, dar pe care îl putem ușura 
considerabil recirculind resturile de 
oțeluri aliate rezultate din prelucrări, 
din dezmembrări de utilaje sau din 
colectări. Condiția esențială este sor
tarea acestor resturi de oțel aliat pe 
mărci sau grupe de mărci. Din in
vestigațiile efectuate la întreprinde
rea mecanică de utilaj chimic din 
Capitală a rezultat că această con
diție, care reprezintă și o obligație 
legală, nu se respectă, resturile de 
oțel fiind în cea mai mare parte tri
mise de-a valma la retopit.

Este cumva un caz izolat ? Nici
decum ! Iată ce arată datele statis
tice : în șase luni din acest an nu 
au livrat nimic din cantitățile de res
turi de oțeluri aliate repartizate : 
întreprinderea constructoare de ma
șini din Reșița (55 tone), întreprin
derea mecanică „Ceahlăul" din Pia
tra Neamț (50 tone), întreprinderea 
de utilai petrolier din Tîrgoviște 
(45 tone). Iar întreprinderea de 
țevi „Republica" din Capitală a 
trimis numai 435 de tone de oțel a- 
liat, din cele 1200 tone planificate. 
Chiar nu s-a consumat oțel aliat în 
unitățile respective ? Nici vorbă de 
așa ceva, pentru că, In general, toate 
aceste întreprinderi s-au aprovizionat 
cu cotele cuvenite de metal, inclusiv 
de oțeluri aliate. Cert este insă 
că în multe unități nu se acor
dă importanța cuvenită sortării și 
predării resturilor de oțel aliat. O 
operație care este nu numai necesa
ră, nu numai obligatorie, ci și ren
tabilă pentru unitățile respective. 
Da, rentabilă — pentru că prețurile 
de vînzare pentru resturile de oțel 
aliat sînt de cîteva ori mai mari 
decît pentru oțelul obișnuit.

Desigur, în multe situații resturile 
de metal circulă direct între intre- 
prinderea furnizoare și întreprinde
rea beneficiară, care are în dotare 
instalații de elaborare a otelurilor.

O premieră științifică : de curînd, 
au pornit în largul mării, „Delfinul" 
și „Morunul", două noi nave com
plexe, de cercetări și de pescuit, afla
te în dotarea Institutului român pen
tru cercetări marine. Navele se pot 
deplasa în largul mării la o distanță 
de pină la 200 mile, extinzând, deci, 
pină la limita exterioară a platformei 
continentale, posibilitățile de cerce
tare ale universului marin.

Institutul român pentru cercetări 
marine, situat in apropierea stațiunii 
Mamaia, grupează specialiști antre
nați în cunoașterea și valorificarea 
resurselor naturale ale Mării. Negre 
prin cercetări de hidrologie și hidro- 
chimie marină, ecologie, cultura și 
aclimatizarea unor specii, explorarea 
și valorificarea unor resurse biologice 
și energetice. Se întreprind, de ase
menea, studii privind prevenirea po
luări marine, realizarea unor echipa
mente și instalații pentru cercetări 
oceanografice etc.

Cercetările colectivului nostru — 
ne spune contraamiral ing. Constan
tin Tomescu, directorul institutului — 
vizează parametrii mediului marin — 
fizici, chimici, biologici pentru o cu
noaștere cit mai cuprinzătoare a eco
logiei marine în diferite sectoare. în 
același timp sîntem în măsură să 
combatem poluarea marină de către 
petrol cu ajutorul depoluanților ma
rini pe care îi producem în stația 
pilot a institutului. Dintre aceștia 
produsul Petroabs este livrat în toate 
porturile noastre și se află pe lista 
produselor oferite la export. Petroabs 
prezintă avantajul că poate fi recu
perat pe cale mecanică (adunat de 
pe suprafața apei) și apoi valorificat 
din nou prin extragerea din el a pro
dusului petrolier, restul putând fi

INVESTIGAȚIE PE DRUMUL RECUPERĂRII OTELURILOR ALIATE

Dar in bună parte se colectează 
prin rețeaua de unități județene ale 
Centralei pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile.

Ne aflăm la depozitul Berceni al 
întreprinderii de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile 
a municipiului București. Pe poarta 
depozitului intră — trimise de între
prinderi productive — mașini încăr
cate cu fier vechi din grupa N 8. me
tal de cea mai slabă calitate, care 

În depozitele de fier vechi 

se sortează cît se poate, 
dar... nu se poate prea mult

Aepjmiptimn DemtuM prirml natermt 
fi valorificarea mimeltr materiala nMuibilt 
Descoperiți, prindeți și stîrpiți 

„ROZĂTORUL44!

de fapt — potrivit legii — n-ar tre
bui să provină decît din colectări de 
la populație, organizații obștești și 
instituții. în realitate, din gră
mezile de metal răsar una cite 
una bucăți de oțel inoxidabil, roți 
dințate, axe, scule și chiar suban- 
sarnble nedezmembrate. Ele sint des
cărcate într-iin loc special amenajat, 
de unde o mînă de oameni încep o 
anevoioasă operație de sortare, de 
demontare a subansamblelor și de 
separare a pieselor. Activitatea de
curge organizat, potrivit unei meto
dologii bine stabilite în vederea re
cuperării oțelurilor aliate și a meta
lelor neferoase. Firește, nu toate în
cărcăturile pot fi luate „la mină" și 
nici sortarea nu poate fi prea avan
sată. Dar în conteinere separate se 
adună încetul cu încetul oțelurile pe 
grupe de aliere.

Diferite piese sînt sortate și trimise 
unor unități care le recondiționează 

brichetat și folosit drept combusti
bil. Toate acestea fac ca. In compa
rație cu alte produse similare, depo- 
luantul nostru să fie de trei ori mai 
ieftin și valorificat integral .

— Ce preocupări aveți, tot pe li
nia valorificării cercetărilor, în do
meniul pescuitului ?

Marea și valorificarea
resurselor ei naturale
— La un moment dat s-a crezut 

că nu mai este pește în Marea Nea
gră, bineînțeles în zona în care se 
pescuia, adică pe distanța pînă la o 
milă de litoral și pînă la 10—12 m 
adâncime, folosindu-se unelte tradi
ționale : un pescuit deci pasiv, 
costier, cu taliene. Adevărul este că 
pălămida, scrumbia albastră și alte 
specii care intrau prin Bosfor in 
Marea Neagră s-au împuținat foarte 
mult în ultimii ani din cauza poluă
rii Mării Mediterane, așa încit în 
Marea Neagră au rămas în special 
pești (șprotul, stavrizii, hamsia etc.) 
care trăiesc aici în mod obișnuit. 
Sint pești de talie mică, pină la 
15 cm lungime, la care se poate 

și le reintroduc în circuitul econo
mic. Șeful depozitului, tovarășul Mir
cea Naghi, ne spune că în șase luni 
din acest an prin asemenea activi
tăți de sortare s-au cîștigat Cinci 
milioane lei. Sume de bani ce ar fi 
putut reveni foarte bine unităților 
care au trimis la depozit cantitățile 
de fier vechi, dacă ar fi făcut la ele 
acasă sortarea. Unitatea însă se 
confruntă cu două neajunsuri : pe 
de o parte, faptul că a adunat 85 de 

tone de oțel inox pe care nu vrea 
nimeni să le cumpere (dacă s-ar găsi 
beneficiari, s-ar putea strînge canti
tăți și mai mari) ; pe de altă parte, 
faptul că nu este dotată cu apara
tură pentru a executa analize ale 
compoziției metalului. O situație 
dealtfel generală în unitățile Centra
lei pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile.

Ce se întîmplă mai departe 7 Oțe
lurile aliate sortate sânt trimise spre 
oțelării, iar restul de fier vechi se 
reîncarcă în mașini, de unde, după 
un drum de... 50—100 de metri, sint 
descărcate in depozitul situat... gard 
în gard și care aparține Uzinei nr. 5 
de pregătire a metalului din cadrul 
Combinatului de oțeluri speciale din 
Tîrgoviște. Cele două depozite, în e- 
sență, au același obiect de activitate : 
cel al I.R.V.M.R.-ului este însă mai 
bine organizat, iar cel al combinatu
lui tîrgoviștean este mai bine dotat 

practica și un pescuit Industrial. 
Specialiștii noștri — un colectiv 
condus de dr. loan Porumb, cercetă
tor principal — au întreprins investi
gații laborioase la capătul cărora au 
ajuns la concluzia — confirmată în 
ultimii ani — că în Marea Neagră 
există pește, în special în zona de 

larg. Dacă pînă în prezent nu s-a 
practicat un pescuit de larg acum 
avem condiții — nave și unelte 
adecvate — pentru a se trece și la 
un asemenea pescuit, activ. Stabi
lirea, pe baza cercetărilor, a existen
ței acestor rezerve de pește și a zo
nelor de pe platforma noastră conti
nentală, care se pretează la pescuit 
industrial, ne va permite să folosim 
mai eficient navele cu care am fost 
dotați. De pildă, o instalație specială 
— sonda ultrasonoră detectează peș
tii prin emiterea ultrasunetelor care, 
întîlnind bancurile de pești, aduc pe 
ecranul de la bord imaginea acestuia 
și indică totodată distanța la care se 
află — deci un pescuit care nu se 

cu utilaje de pregătire a metalului. 
Rațiunea pentru care aceste depozite 
sint despărțite nu este nicidecum 
limpede.

Și aici, în depozitul combinatului 
târgoviștean, o echipă formată din 40 
de oameni dezmembrează utilaje și 
sortează metale dintr-o grămadă de 
circa 14 000 tone fier vechi adunat 
de-a lungul anilor. Ei pun de o par
te, cuprul, aluminiul, zincul și alte 
neferoase și de altă parte bucățile 

de oțel sortate pe o singură catego
rie : fier greu. Nici vorbă de o sor
tare pe mărci sau grupe de mărci. 
Dar chiar numai dintr-o asemenea 
sortare primară unitatea a cîștigat 
anul trecut 22 de milioane lei. „Ați 
putea sorta otelurile aliate ?“ — l-am 
întrebat pe tovarășul Radu Scarlat, 
directorul unității. „Desigur, dar 
pentru aceasta am avea nevoie de o 
forță de muncă suplimentară. Cel 
puțin încă 100 de oameni pentru o 
primă etapă. Necazul este că nu gă
sim beneficiari pentru unele mărci 
de oțeluri. Bunăoară, avem în stoc 
oțeluri refractare și oțeluri inoxida
bile cu diferite procente de aliere pe 
care nu ni le ia nimeni". „Cum așa, 
doar Combinatul de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște, de care aparțineți, 
produce în mod curent oțeluri ali
ate !". „Da, așa este, la începutul a- 
cestui an, la solicitarea combinatului 
am trimis la Tîrgoviște aproape 40 

face la întlmplare, d pe baze și cu 
metode științifice. Studiile prelimi
nare ne permit să apreciem că pro
ducția de pește marin va crește de 
2—3 ori față de cea actuală.

Paralel cu această activitate ne 
preocupă finalizarea unor metode și 
unelte de pescuit moderne, îmbună
tățirea metodelor de condiționare și 
de prelucrare la bord și apoi pe în
treg fluxul tehnologic, a peștelui 
pescuit, cercetări pe care le în
treprindem în colaborare cu specia
liști de la-.-întreprinderea.'de pescuit 
Corțstajița. . ri’-.

Pte lfngă’- bundâștereă31 s resurselor 
biologice exploatabile ale Mării Ne
gre și ale oceanului planetar, per
fecționarea tehnicilor de pescuit sau 
pregătirea produselor pescuite, spe
cialiștii acestui tînăr institut, înfiin
țat acum 10 ani — care se bucură 
însă de o frumoasă și veche tradiție 
științifică în țara noastră — au sta
bilit și o serie de tehnologii de creș
tere a diferitelor viețuitoare marine, 
în bazine special amenajate se ur
măresc culturi și aclimatizări de 
pești, midii, stridii, creveți etc. pen
tru valorificarea lor in industria ali
mentară.

Un experiment original : aclimati
zarea unor pești de apă dulce 
(păstrăvul și șalăul) In apă salmastră 
și în apă de mare demonstrează că 
aceste specii au o rată de creștere 
mai mare (cu 10—20 la sută), precum 
și calități gustative și nutritive su
perioare. început promițător de a 
cărui valoare ne vom convinge în- 
tr-un viitor apropiat după cum ne-au 
asigurat cercetătorii de biologie 
marină.

Elena MANTU

de tone de oțel Inoxidabil pentru 
niște probe. Din câte cunosc, experi
mentul de recuperare a oțelurilor 
inoxidabile a dat rezultate bune. Dar 
de atunci nu ni s-au mai cerut alte 
cantități".

Aveam să aflăm și despre o altă 
anomalie. De pildă, întreprinderile 
din a căror activitate rezultă fier 
vechi primesc repartiții pentru a se 
aproviziona cu diferite sortimente de 
metal, de oțeluri-aliate, precis deter
minate. în repartiția care li se dă 
privind obligația de a livra fierul 
vechi, oțelurile aliate nu mai sint 
detaliate pe mărci și grupe de mărci. 
Deci, contractele cu întreprinderile 
de recuperare și valorificare se în
cheie global, cu o singură poziție : 
oțeluri aliate. O asemenea practică 
nu este de natură să oblige unitățile 
economice să sorteze și să gospodă
rească cu grijă otelurile aliate re
folosibile. în același timp însă, în
treprinderilor de recuperare și valo
rificare li se cere să livreze oțelul 
pe elemente de aliere. Adică, li se 
cere acestor unități ceea ce trebuia 
să facă întreprinderile producătoare, 
Am vorbit de contracte, dar realita
tea este că adesea, din cauza neîn
țelegerilor care apar din pricina de 
mai sus, nici nu se perfectează con
tracte economice sau acestea se în
cheie cu intirziere, livrarea făcin- 
du-se potrivit voinței furnizorilor.

Privim citeva vagoane cu fier 
vechi pregătit în acest depozit pen
tru a fi expediat la Tîrgoviște, la 
Hunedoara, la Reșița : oțel de tot 
felul, aliat și nealiat, uneori chiar 
impurificat cu neferoase.

Ce concluzie se desprinde ? In de
pozitele de fier vechi, chiar dacă se 
încearcă, nu se poate reuși să se 
sorteze întreaga cantitate de metal 
sosit amestecat de la întreprinderi. 
Ceea ce nu s-a făcut acolo, la locul 
de muncă, este foarte greu să mai 
îndrepte alții. O problemă apărută 
în cursul investigațiilor este de-a 
dreptul de neînțeles : de ce nu se 
găsesc beneficiari pentru o serie de 
oțeluri aliate refolosibile? Vom con
tinua ancheta noastră la producătorii 
de metal.

Comellu CARLAN
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Se împlinesc 75 de ani de la 

constituirea . Comisiei Generale a 
Sindicatelor din România, eveniment 
cu profunde semnificații și fertile 
consecințe pentru dezvoltarea miș-r 
cării noastre muncitorești, pentru 
lupta clasei muncitoare împotriva 
exploatării capitaliste, pentru pro
gresul ...................
acestui 
lej de 
tradiții 
tre muncitoare, consecvența cu care 
a militat pentru împlinirea idealului 
de unitate muncitorească, ideal care a 
însuflețit-o încă din perioada, de în
ceput a existenței sale.

Intr-adevăr, începind chiar cu 
primele asociații profesionale și de 
întrajutorare constituite la Bucu
rești, Brașov, Timișoara, Galați și 
Iași la mijlocul veacului trecut, pro
cesul de unire a. muncitorimii, pe 
baza acelorași aspirații și interese 
de clasă, a cunoscut o evoluție con
tinuă, marcată de înființarea, la 
1 octombrie 1872, a Asociației gene
rale a lucrătorilor din România, 
prima organizație ce ă centralizat 
forțele muncitorești la nivelul în
tregii țări, una dintre cele mai vechi 
din lume. De atunci ți pină în 1893. 
anul nașterii partidului politic al 
clasei muncitoare — Partidul Social- 
Democrat al Muncitorilor, din Româ
nia — mișcarea muncitorească, sin
dicatele muncitorești de clasă cu
nosc o dezvoltare insemnată pe toate 
planurile, afirmindu-se tot mai mult 
ca o. forță puternică tn cadrul so
cietății românești și al mișcării so
cialiste internaționale. Spre deose
bire de alte țări, unde, sindicatele 
s-au constituit ca organizații exclu
sive de apărare a intereselor profe
sionale muncitorești, în România 
organizațiile sindicale au adoptat un 
caracter politic, fiind, de la început, 
o forță de sprijinire a partidului po
litic al clasei muncitoare. Dealtfel, 
este semnificativ în acest sens fap
tul că la congresul de făurire a 
partidului muncitoresc, în 1893, au 
luat parte și opt asociații profesio
nale, subscriind la programul și sta
tutul partidului.

Dezvoltarea luptei muncitorimii la 
- începutul veacului nostru, întărirea 

caracterului proletar al organizațiilor 
politice și sindicale au făcut nece
sară crearea și pe plan sindical a 
unui organism central. Momentul 
istoric care a marcat acest proces a 
fost conferința de la București din 
13—15 august 1906. reunind organi
zațiile politice (cercurile socialiste 
..România muncitoare") și sindica
tele muncitorești existente la acea 
dată în țară. Dincolo de numeroa
sele probleme aflate pe ordinea de 
zi, însemnătatea deosebită a confe
rinței decurge din faptul că ea a 
adoptat statutul general și a hotărît 
ci-earea Comisiei Generale a Sindi
catelor. ca organ de conducere și

general al patriei. Evocarea 
eveniment reprezintă un pri- 
a pune in lumină bogatele 
revoluționare ale clasei noas-

coordonare a organizațiilor sindicale 
din întreaga țară. Conferința a sta
tuat astfel principiile de acțiune ale 
sindicatelor: recunoașterea luptei 
de clasă ca mijloc de progres al so
cietății românești, unitatea organi
zatorică, politică și ideologică revo
luționară a clasei muncitoare, soli
daritatea 
indisolubilă cu organizațiile politice 
ale proletariatului. O semnificație 
deosebită a avut participarea la 
conferință a delegaților muncito
rimii din Transilvania și Bucovina, 
incit cu temei s-a subliniat că in 
acel moment manifestarea unității 
clasei muncitoare de pe întreg teri
toriul românesc a anticipat unirea cu 
țara a celor două provincii aflate 
sub dominația Austro-Ungariei.

Pe temeliile solide așezate de con-

internațională, legătura

țării, prin crearea Comisiei centrale 
de organizare a mișcării sindicale 
unite din România, la 1 septembrie
1944, - și apoi in cadrul Congresului 
general al. sindicatelor din ianuarie
1945, care a hotărît crearea unei 
centrale sindicale unice. Actionind 
in deplină unitate, clasa muncitoare, 
organizată în sindicate unice, s-a 
putut afirma ca promotorul marilor 
transformări revoluționare din acei 
ani, a ayut rolul hotărîtbr în lupta 
victorioasă pentru instaurarea gu
vernului revoluționar democratic, de 
la 6 Martie și apoi pentru cucerirea 
întregii puteri, politice și trecerea la 
făurirea orinduirii noi. socialiste pe 
pămintul României. Acei am tumul- 
tuoși au pus,. din nou, in evidență 
marea forță a unității muncitorești, 
ridicată pe o treaptă superioară prin
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ferință, mișcarea sindicală s luat un 
avînt și mai puternic. După înche
ierea procesului de formare a sta
tului național unitar român, expre
sia tendințelor de organizare centra
lizată și de unitate. sindicală le-au 
reprezentat congresul sindical gene
ral de la Brașov, din octombrie 1921, 
și Congresul sindical de la Sibiu din 
iunie 1922, care au hotărît centrali
zarea sindicatelor la scara întregii 
țări, realizînd o singură organizație 
sindicală, o singură centrală națio
nală. Tradiția unității rindurilor or
ganizate ale clasei muncitoare, pu
ternic înrădăcinată în mișcarea noas
tră politică și profesională muncito
rească, a avut consecințe dintre cele 
mai favorabile asupra întregii peri
oade interbelice, atenuînd. in mare 
măsură, efectele negative ale sciziu
nii politice și sindicale intervenite 
la începutul deceniului al treilea și 
alimehtind un larg curent spre uni
tate, eforturi ■ pentru o conlucrare tot 
mai strîhsă dintre muncitorii comu
niști, socialiști și social-democrați. 
Eforturi care au rodit în anii 1935— 
1936 prin realizarea unității pe 
tărim sindical, prin participarea tot 
mai activă a sindicatelor la marile 
bătălii de clasă împotriva regimului 
burghez, la puternicele demonstrații 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței naționale amenințate de 
fascism, la lupta larg desfășurată 
pentru demascarea și combaterea 
organizațiilor fasciste, a primejdiei 
revizioniste, a războiului fascist.

Spiritul de unitate care străbate 
ca un fir roșu istoria mișcării noas
tre sindicale avea să triumfe, in 
condițiile create după eliberarea

făurirea partidului revoluționar unic 
al clasei muncitoare la congresul din 
februarie 1948. Unitatea deplină, po
litică și organizatorică, a clasei mun
citoare, unitatea întregului popor in 
jurul partidului au format și for
mează temelia sigură a tuturor ma
rilor realizări dobindite în construc
ția socialistă, in dezvoltarea eco
nomică, socială, politică și culturală 
a țării, in schimbarea radicală a con
dițiilor de viață ale celor ce muncesc.

Astăzi, sindicatele din țara noas
tră. prin cei peste 7 milioane de 
membri, reprezintă nu numai cea 
mai largă organizație obștească a 
oamenilor muncii, dar și una din 
pirghiile cele inai importante prin 
care muncitorimea își exercită rolul 
de forță conducătoare a societății. 
Rol afirmat, desigur, înainte de toate 
prin activitatea partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare, a cărui 
înaltă misiune constă tocmai în a 
asigură conducerea societății de că
tre forța socială cea mai înaintată, 
consecvent revoluționară — muncito
rimea, în vederea edificării socialis
mului și comunismului. Ca forță po
litică profund democratică, partidul 
conduce societatea nu in numele, ci 
împreună cu oamenii muncii, cu în
tregul popor. Tocmai de aceea, după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recentul congres al 
sindicatelor, „afirmarea și recunoaș
terea roiului conducător al partidului 
comunist în societatea noastră socia
listă nu diminuează tn nici un fel 
rolul sindicatelor sau al altor orga
nizații de masă și obștești, dimpo
trivă activitatea politică a partidului 
duce și trebuia să ducă la creșterea

rolului acestora In toate domeniile 
de activitate".

în această concepție de organizare 
a vieții politice și sociale, sindicatele 
au răspunderi și atribuții tot mai 
largi in înfăptuirea democrației mun
citorești, a autoconducerii și auto- 
gestiunii întreprinderilor și institu
țiilor,. în mobilizarea tuturor efor
turilor pentru dezvoltarea armoni
oasă a economiei, creșterea produc
tivității muncii, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ale 
tării, folosirea judicioasă a timpului 
de lucru, creșterea calității produc
ției, asigurarea progresului multila
teral al țării.

învestite cu dreptul legiferat de a 
fi reprezentate în guvern și in. ca
drul organelor de conducere colec
tivă, avind răspunderea directă in 
organizarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, in realizarea con
trolului obștesc, sindicatele asigură 
prezența activă și participarea largă 
a clasei muncitoare, a maselor de 
oameni ai muncii, la dezbaterea 
responsabilă și elaborarea măsurilor 
privind conducerea și gospodărirea 
propriei întreprinderi, a tuturor mă
surilor care privesc înfăptuirea pla
nurilor economice, joacă un rol tot 
mai însemnat. în conducerea tuturor 
domeniilor vieții noastre economice 
și, sociale. Ele își aduc o activă con
tribuție la aplicarea legislației, a 
principiilor retribuției socialiste și 
stimularea materială și morală a 
celor ce muncesc, la realizarea mă
surilor de protecția, muncii, la orga
nizarea odihnei și recreării oameni
lor muncii, la pregătirea profesio
nală, desfășurînd totodată o intensă 
activitate politico-educativă și cul- 
tural-artistică, menită, să contribuie 
la formarea omului nou, la dezvol
tarea spiritului revoluționar, a con
științei noi, socialiste.

O excepțională însemnătate pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
sindicale au orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
Întărirea necontenită a legăturilor 
cu masele de oameni ai muncii, cu
noașterea îndeaproape de către sin
dicate a nevoilor și aspirațiilor aces
tora. în spiritul acestor orientări se 
manifestă o preocupare continuă 
pentru perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor sindicale, pentru creș
terea răspunderii și combativității 
lor corespunzător sarcinilor mereu 
mai complexe ce Ie revin.

La 75 de ani de la crearea Comi
siei Generale a Sindicatelor din 
România, sindicatele din țara noas
tră, acționînd sub conducerea parti
dului comunist, se dovedesc o forță 
impresionantă in înfăptuirea Progra
mului partidului. în asigurarea pro
gresului multilateral al României 
socialiste.

Am de la un timp im
presia că o bună parte din 
publicistica noastră lite
rară suferă de lungimi și 
locuri comune, dacă nu 
intolerabile, in orice caz 
nesemnificative. Asta se 
întimplă. curios lucru, atit 
articlierilor de ocazie, cit 
și profesioniștilor cu bună 
faimă. Risc o supărare 
colegială, mai mult sau 
mai puțin colectivă, știu. 
Dar asta nu mă va împie
dica să-mi spun părerea. 
Practic, de bine, de rău, eu 
însumi genul, așa că pot 
fi crezul pe cuvint !... De 
ce, chiar cind există o 
idee, articolul se lungește, 
mai bine zis se lățește pe 
pagină cu ușurința cu care 
materia își schimbă forma 
în desenele animate? 
Cauza stă nu atît in pofta 
de vorbă a autorului, cit 
in efortul inutil de a ocoli 

■ fondul chestiunii, uneori 
conținută chiar în enunțul 
inițial ! Cauza stă poate 
și intr-un fel de prejude
cată a redactorului de pu
blicație. El cere un arti
col. Bine, spui, o pagină 
și jumătate. Mirarea lui e 
absolută : numai atita ?!, 
vai de mine, cel puțin trei, 
patru, nu se poate:.. Nu e 
vorba însă In cele din 
urmă de numărul de pa
gini, ci de o scăzută ten
siune a . unei asemenea 
publicistici. Iar ideea mea 
este că genul reclamă tex
te nude, rapide, concen
trate, asta vrea să zică 
„scurt".

Aleg, de pildă, două 
. dintre motivele care atrag

în mod deosebit atenția 
in publicistica literară din 
ultima vreme : starea ro
manului și prezența criti
cii. în ambele cazuri, to
nul este rareori nimerit, 
chiar 
vații 
Cind 
man.

dacă se fac obser- 
demne de retinut. 
e vorba despre ro- 

cititorul află că a

de acum zece an! ; sigur 
că ..patul germinativ" este 
mai activ, se scrie indis
cutabil din ce in ce mai 
binș. Dar obligă oare asta 
la capodopere ? Și nici nu 
e vorba despre așa ceva. 
Avem foarte bune romane, 
dar de ce să dăm prilejul 
să fim asemănat! cu găi-

Romanul
și publicistica

Opinii de George BALAIȚA

contemporan cu cea mai 
bună proză dintre toate 
prozele posibile. Fie că e 
vorba de o carte, fie de 
mai multe luate la un Ioc, 
într-o ordine care, cul
mea !, nu diferă foarte 
mult (cum de fapt ar tre
bui, judecindu-î pe sem
natari după direcția de 
atac) de la un autor la 
altul. Nu înțeleg : de ce 
trebuie să ne lăudăm la 
nesfîrșit și să nu numim 
direct lucrurile pe care, de 
altfel, le discutăm deschis 
pe plajă, in stradă, ba 
uneori și în întîlnirile 
noastre de rutină ? !,.. Si
gur, nivelul general al li
teraturii a „crescut" față

na care a făcut un ou de 
aur și cotcodăcește în ju
rul lui pînă ce vrind, ne- 
vrind te duce gindul la 
cum s-o prinzi mai repede 
și să faci din ea o supă 
bună ?!... Cum putem găsi 
calea cea mai scurtă spre 
adevărul cărților, spre o 
posibilă înțelegere, în așa 
fel incit nu „strategiile 
literare" să ciștige, ci car
tea ? Cum ne putem 
„detașa" o clipă de „pro
blemele" noastre pentru 
a fi cit de cit obiectivi, 
fără să stîrnim prin asta 
antipatii, adversități pe 
viată, procese de intenție 
etc ?...

Despre „critică", publi-

cistul ne învață că ori șl-a\ 
făcut in mod exemplar 
datoria și cu un eroism 
incomparabil ori se culti
vă spiritul de castă in care 
intrușii sint pe dată uciși 
cu mii dt «ce și izolați 
pentru vecie 
șă de ceară, 
bolanul care 
stup.Pină nu 
puzderia de 
duite în publicațiile noas
tre se alegeau fie cele 
ditirambice, fie cele grav- 
țîfnoase, certărețe, care, 
cind nu arătau pumnul, 
amenințau cu degetul. 
Acum e un fel de liniște 
care îmi amintește amie
zile tropicale cind nu se 
poate nici munci, nici 
dormi. Ce se intimplă ? 
Să existe intr-adevăr mo
mente cind „ardoarea" ex
clusivistă devine necesa
ră ? Nu cred în ele. Și 
oricum nu ne aflăm acum 
intr-un asemenea impas. 
Atunci ?... Există „mica 
înțelegere" care funcțio
nează obscur, dar eficient 
și in „domeniul" vieții li
terare. Dacă se supără ? 
Mai bine, nu. Mai degra
bă o scald. Fiindcă și eL„ 
Nici nu știi cind ai ne
voie. Te așteaptă la răs- 
pîntie. Ș.a.m.d... întreb : 
cui folosește ? Cărții, nici
decum. Din fericire, car
tea cu adevărat bună își 
creează propriul ei univers 
și, ca orice organism viu, 
se apără, evoluează, exis
tă. Articolele ce se scriu 
în jurul ei sint în cele din 
urmă privite prin ochea
nul timpului, frunze de la 
o vară la alta...

într-o păpu- 
precum șo- 
pătrunde în 
demult, din 

articole găz-

di% Ion IACOS

melor 2—3 decenii. Plăce
rea limbajului provine toc
mai din grija pentru Comu
nicare. dintr-un fel de lo- 
gofolie sui-generis. Logo- . ___ T___
reicii au pierdut o aseme- bată vecinul cu 
nea voluptate tocmai prin 
inflația verbală, prin risipă, 
prin pulverizarea limbaju
lui. întregul ciclu din 
„Vorbă-n colturi si rotun
dă" este paradigmatic toc
mai prin condensare si ex
presivitate.

în mod aproape inevita
bil. atentia la exprimare, 
preocuparea, uneori exclu
sivă. pentru poanta de e- 
fect, pot duce la dimi
nuarea senzației de viată, 
la gratuitatea limbajului.

își propune să facă „des
cripții de natură^ /ca să 
folosim o sintagftfi didac
tică consacrată^ ’tentativa îi 
iese „foarte bine" : „Era in 
timpul secetei din 1946. Pă
mintul își schimbase 
căscind
cate din care așteptai din 
clipă-n __ _____
blesteme groaznice cerului 
cu fata frumoasă, albastră 
și nepăsătoare. Ierburile se 
încovoiau căutind parcă să 
se ascundă de căldura duș
mănoasă a soarelui, la 
adăpostul propriei lor um
bre Copacii se uscau, le 
cădea frunza și rămîneau 
goi și sărăcăcioși, ca dese
nați de copii, în linii drep
te, cu creta pe tablă".

Nu lipsesc din proza, 
atit de artizanală, a lui Ve
lea. nebănuite adîncimi. 
Exemplificăm prin schița 
Ochelari de împrumut, con
ținând o simbolistică sul- 
eeneris. indiferent dacă au- 

. torul i-a ..programat" 
nu o atare 
Pentru copiii 
care văd cum 
toată natura -e 
o arșiță nemiloasă, privirea 
prin niște ochelari defor- 
manți, care metamorfozea
ză dezolantul cenușiu in 
verdele vital, deformarea 
devine riu numai un miraj, 
dar și un mod de a suporta 
pedeapsa naturii, prin ur
mare iluzionarea ca expre
sie a instinctului de conser
vare. Nu întîmplător cind 
vine ploaia binefăcătoare 
ochelarii sint aruncați și 
striviți. Nu mai era nevoie 
de ei. Viata înlocuia ilu
zia. Care însă fusese atît 
de folositoare tocmai pen
tru viață. S-ar putea mult 
glosa pe marginea simbo- 
listicii acestei bucăți, după 
opinia noastră o capodope
ră. Nu cumva, ne întrebăm, 
putem să identificăm hime
ra ochelarilor cu literatura 
însăși ? Dar asemenea ne
bănuite tâlcuri pot ascun
de și alte bucăți. Nu cum
va. ne întrebării iâjăși, co
locviul din ZicbrTsub ștrea- 
șina iernii poate însemna 
că vorba meșteșugită (alt
fel spus, literatura) a fost 
dată ca un fel de profila
xie ori de terapeutică la 
împrejurările, ce ne pot 
pierde, ale vieții ? Oricum, 
vorba atit de cintărită, de 
chibzuită, de distilată, de 
meșteșugită a literaturii lui 
Nicolae Velea este nil nu
mai cea a unui artist re
marcabil al cuvîntulul, ci și 
cea a unui înțelept. Sub 
acest aspect, credem, cri
tica ti rămîne încă datoare.

Itorului sau. dacă vreți, 
gustul discreției este de a 
crea mereu suspensuri epi
ce. scene eliptice) la Se- 
vasta. vecina sa. el îsi îm- 

„vorba-n 
colturi", altfel .spus ..în doi 
peri" și totul se termină 
printr-un chef cordial cu 
stacane de vin si sorici de 
porc, precum și cu hotări
rea amindurora (vorbă goa
lă.. desigur) ca. aflîndu-se 
în acel moment în ano
timpul iernii, să-si facă o 
căruță „chiar a doua zi", 
pentru că omul înțelept îsi 
face ..vara sanie si ia,ma 
car". Numai pupăturile (ca- 
ragialești) lipsesc, căci Ve
lea. cultivînd cu nremedi-

La două decenii de la 
debut (Poarta, 1960), Nico
lae Velea publică, la editu
ra „Eminescu". cel de-al ze
celea volum al său. Cîteva 
volume sint de fapt, cule
geri antologice in bună 
măsură. Ca și cel de fată. 
„Intilnire tirzie". cel mai 
cuprinzător și mai edifica
tor prilej de a zăbovi pu
țin asupra 
profilului 
rului. Cea dinții 
care ni se pare 
pune este aceea 
..întâlnirii tirzii" 
cu consecventă, specia schi
ței. compoziție literară suc
cinta., înfățisindu-rie un 
singur moment din biogra
fia unuâ personaj, moment 
însă tn stare să arunce o 
lumină revelatoare asupra 
Structurii morale si intelec
tuale a eroului. Și. întrucit 
Velea este un umorist, pre
decesorii săi sint I.L. Care 
giale. G. Brăescu. T.A. Bas- 
sarabescu. D.D. Pătrăscanu. 
Al. Cazaban ș.a. Avem 
convingerea că, după primii 
doi, Velea si-a asigurat un 
loc ne podiumul speciei, 
fiind, cu siguranță, supe- 
ripr celorlalți, in primul 
rind prin calitatea limba
jului. (îl urmează, avem 
senzația, prin concentrare 
expresivă, debutantul re
cent Sorin Preda). Ar fi 
insă cazul, referindu-ne la 
virtuțile de umorist ale 
contemporanului nostru. 
sâ-1-amintim pe marele hu- 
muleștean. De altminteri 
Eugen Simion, care postfa- 
tează culegerea. îl si amin
tește, referindu-se la „și
retenia limbajului", la care 
noi am adăuga plăcerea 
limbajului, extrasă din sub
stanța, omologată prin ve
chime. a paremiologiei. 
Desprindem din „Buturuga, 
cerul și carul" : „Omul s-a 
mirat o porție de timp — 
cit se putea mira el in le
nea lui (e vorba de un per
sonaj. Pop Zăbavă, „leneș 
peste șapte sate", n.n.) ca 
să nu obosească, si se gin- 
dea incet șl anevoios, ca 
mai mereu, c-o fi vreo mlă- 
dită de nuc sau de prun și 
ar mai aduce ceva in casa 
cea golașă, unde nevas- 
tă-sa, tot pe potriva lui, 
cind ploua spăla străchinile 
și cind bătea vântul mătura 
odăile" (s.n.). Am spus 
plăcerea limbajului, ceea 
ce nu înseamnă citusi . de 
puțin risipă. Dimpotrivă, o 
maximă economie verbală, 
un știi laconic, eliptic, ex
trem de condensat si de 
aceea de o rară expresivi
tate. Nu există, credem, au
tor mai parcimonios la vor- 

\ bă ca Velea tn proza ulti-

fata
guri negre si us-
clipă să arunce

originalității si 
artistic al auto- 

observatie 
că se im- 
că autorul 
ilustrează.

Nicolae VELEA

Gheorghe 
GIURGIU 
corespondentul 
„Scinteii

T

Foto : Koncz Iănos

GIURGIU : Festivalul

la tg. mureș. Comori de artă veche
românească într-o casă-muzeu

Putini știu, poate, că 
la Tg. Mureș trăiește, 
de rnulți ani. un om, 
Valeriu P. Vaida. po
sesorul unei foarte 
bogate colecții de pic-, 
tură țărănească pe 
sticlă. Pereții sint plini 
de opere de artă popu
lară realizate după 
anul 1700, în cele mai 
vestite centre și școli 
de pictură pe sticlă, 

•cum sint Nicula, Laz, 
Scheii Brașovului, Ma- 
ierii Alba Iuliei sau 
din Iernuțenii de lingă 
Reghin. „Tot ce vedeți 
adunat în aceste încă
peri — ne. spune Va
leriu Vaida — este ro
dul unei neîntrerupte' 
munci de aproape 30 
de ani ;.a sute de kilo
metri „bătuți" pe jos 
pe cele mai ascunse 
cărări și drumuri din 
tară și ale acestui ju
deț, Am fost călăuzit 
de dorința de a dovedi 
că există în județul 
nostru mărturii ale 
unei străvechi arte 
populare românești 
autohtone ce denotă 
milenara noastră exis-

tență pe aceste me
leaguri".

Valoroasa suită de 
vase și obiecte cera
mice. datate începîrid 
cu 1793. o completea
ză colecțiile de lăzi de 
zestre, furci. instru
mente muzicale, ma
nuscrisele unor perso
nalități ca George 
Enescu, Topirceănu, 
Tudor Arghezi, Marin 
Sorescu. Ion Horea, 
Serban Cioculescu ș.a., 
blidare, precum și alte 
obiecte străvechi. Co
lecțiile de arheologie 
cuprind mărturii va
loroase ale culturii da- 
cO-romș.ne din această 
parte a țării. Fiecare 
piesă iși are povestea 
ei. „Uneori r— ne ex
plică gazda acestei ca- 
se-muzeu — a trebuit 

. să uzez de formalități 
ciudate pentru obține
rea și salvarea diver
selor exponate. Odată, 
mi-a fost dat să văd 
intr-un sat răzleț de 
cîmțiie un gard com
pletat cu scinduri ce 
aveau pictate fresce 
din secolul al XVIIt

Fotografia Iui Avram 
Tancu ne aduce parcă 
aminte cuvintele Cra
iului Munților, rostite 
atunci cind, in Palatul 
din Viena. refuza de
corațiile împăratului : 
„Noi, Maiestate, n-am 
venit după jucării. Noi 
avem nevoie de drep
turi".

..Drepturi care, as
tăzi, există și aici, la 
Mureș, ca peste tot in 
România. In măsură 
egală. Pentru toți.

Vizitatorul obișnuit, 
ca și specialistul gă
sesc deci, aici, prilej 
de desfătare sufleteas
că, unele documente 
inedite ; reviste și alte 
publicații ori docu
mente i-au fost solici
tate Dentru diferite 
expoziții (organizate in 
școli) ori cele deschise 
de muzeele de istorie 
din București, Cluj- 
Napbca și Tg. Mureș.

A ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚI
Oricit de multe ar fi problemele 

care îi diferențiază pe specialiștii 
care se ocupă de perspectivele edu
cației, ei sint aproape în unanimi
tate de părere că 
miine nu va mai fi 
să citească, ci acela 
țat cum să învețe, 
estimează că unul 
prioritare ale școlii

analfabetul de 
cel care nu știe 
care nu a învă- 
Ca urmare, se 
din obiectivele 

________ .. _ contemporane,
a cărei misiune constă in formarea 
cetățeanului de mîine, devine toc
mai acela de a-i învăța pe copii și 
tineri cum să învețe, cum să-și 
formeze și dezvolte orizontul de 
cunoștințe generale și profesionale.

In țara noastră, documentele de 
partid și de stat cu privire la dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului au subliniat, in repetate 
rînduri, această cerință. Este semni
ficativ că, incă în hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973. 
se atrăgea atenția asupra importan
ței perfecționării metodelor de 
transmitere și însușire a cunoștințe
lor, a necesității extinderii utilizării 
metodelor active, participative, care 
dezvoltă gîndirea, capacitatea de in
vestigare a elevilor, asigură contri
buția lor activă la dobîndirea cunoș
tințelor. Absolventul de miine va fi 
obligat de imprejurările in care iși 
va desfășura activitatea nu numai să 
aibă o pregătire bazată pe cele mai 
noi achiziții ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane, ci și să țină 
neincetat pasul cu ceea ce apare 
mereu nou în domeniul său de lucru.

în mod firesc — și, cu atit mai 
mult, in pragul unui nou an de în- 
vățămint, cind se dimensionează pa
rametrii cantitativi și calitativi ai 
activității inștructiv-educative — a- 
pare întrebarea : in ce măsură 
școala românească răspunde aces
tei cerințe ? După opinia mea, 
procesul instructiv-educativ dobin- 
dește pe zi ce trece un tot mai 
pronunțat caracter formativ. Perfec- 
ționindu-și și diversificindu-și me
reu mijloacele prin care contribuie 
la formarea și dezvoltarea plenară a 
personalității umane, la cultivarea

celor mai reprezentative calități cu 
care omul de miine va trebui să facă 
față condițiilor în care va trăi, școa
la situează tot mai evident printre 
aceste calități capacitatea viitorilor 
absolvenți de a învăța singuri, de a 
se autoinstrui pe tot parcursul vieții. 
Drumul nu este insă neted și nici 
ușor. Dimpotrivă, el este presărat cu 
numeroase dificultăți care se cer de
pășite. Să amintim, bunăoară, că 
programele actuale, deși au fost se
rios îmbunătățite, nu favorizează 
obiectivul de a-i învăța pe copii și 
tineri cum să invete. Elaborate încă

PUNCTE DE VEDERE

intr-o manieră enciclopedistă și ur
mărind sâ dea elevilor de-a gata un 
sistem de cunoștințe, ele tind, volens 
nolens, să cuprindă cit mai mult, in 
cele mai multe cazuri exagerat de 
mult, obligind astfel pe elevi la un 
mare travaliu de memorare, iar pe 
profesori împiedieîndu-i să deplaseze 
centrul de greutate al muncii in cla
să pe metodele de însușire a valori
lor, pe tehnicile de muncă intelec
tuală. S-ar impune deci, ca în alcătui
rea programelor școlare să se proce
deze lâ o mai riguroasă selecție a 
cunoștințelor și o mai bună propor
ționare a lor, la eliminarea a tot ce 
împinge spre descriptivism, pentru a 
se cultiva elevilor și studenților ca
pacitatea de investigare, de cerce
tare, inarmindu-i cu instrumentele 
de lucru proprii dezvoltării puterii 
de reflecție, a deprinderilor de orga
nizare științifică a muncii.

Avind în vedere că generațiile de 
elevi și studenți care se află in pre
zent pe băncile școlilor și facultăți
lor vor trăi într-o lume mai evoluată 
decit cea de astăzi, trebuie să le pre
gătim pentru a fi capabile să trateze 
problemele acestei lumi. De aceea, 
școala are datoria să-i învețe nu atit 
date științifice, cum se procedează

încă in majoritatea cazurilor în pre
zent, cit mai ales tehnici cu ajutorul 
cărora să poată să învețe singuri, să 
dobindească pe cont propriu cunoș
tințe noi, să știe să le clasifice și să 
le utilizeze în orice împrejurare cu 
maximum de eficiență : tehnici de 
muncă intelectuală, de lucru cu car
tea, cu manuale, cursuri, antologii, 
enciclopedii, dicționare, de a folosi 
mijloacele mass-media și orice alte 
surse de informare, tehnici de docu
mentare, de cercetare și investigare, 
de experimentare, de previziune, de 
execuție, de lucru în echipă etc.

Pregătirea absolvenților pentru ă se 
ocupa singuri de propria lor formare, 
în condițiile educației permanente, 
presupune și cultivarea disponibilită
ții psihologice pentru învățarea con
tinuă. Prin tot ce face, școala să-l 
convingă pe- viitorul absolvent că va 
avea nevoie să învețe pe parcursul 
întregii vieți, că sfîrșitul studiilor in- 
stituționalizate marchează începutul 
vieții, al vieții practice, dense, ale 
cărei probleme nu vor putea fi solu
ționate numai in baza celor însușite 
în școală.

îndeplinirea de către școală a mi
siunii de a-i învăța pe copii și tineri 
să învețe presupune mutații esen
țiale și în activitatea profesorilor. în 
ultimă instanță, tocmai de profesori 
depinde ca această orientare mo
dernă să se materializeze. Numai 
atunci cind omul de la catedră va în
țelege că rolul de simplu transmiță- 
tor de cunoștințe nu mai este sufi
cient și va deveni mai degrabă un 
mijlocitor și animator al educației 
decit sursa ei, el se va constitui cu 
adevărat în factorul decisiv al pre
gătirii elevilor sau studenților. Mi se 
pare necesar, de aceea, ca atit in car 
drui acțiunilor de pregătire a viito
rilor profesori, cit și al celor de per
fecționare și reciclare a tuturor ca
drelor didactice să se aibă in vedere 
formarea lor in această perspectivă.

Prof, emerit Ion DRAGU
Liceul de motematică-fizicâ 
„Ion Neculce" din București

de muzică populară 

Pe marginea Dunării" 
în acest sfirșit de săptămînă

în orașul Giurgiu are loc cea 
de-a doua ediție a festivalului- 
concurs de muzică populară ro
mânească „Pe marginea Dună
rii". Și-au anunțat participarea 
reprezentanții orașelor dunăre-, 
ne Brăila, Calafat, Călărași, 
Cernavodă, Corabia, Drobeta- 
Turnu Severin, Galați, Fetești, 
Hirșova, Isaccea, Moldova Nouă, 
Oltenița, Sulina; Tr. Măgurele, 
Tulcea, Zimnicea și orașul-gaz- 
dă Giurgiu. (Petre Cristea)
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cinema
11; 13; 15, Pruncul,----  19,30 :• Veronica — 9;

petrolul și ardelenii —- 17,15;
DOINA.• Campionii : TIMPURI NOI 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
a Am o idee : AURORA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Alo, aterizează străbunica :
— 16; 18; 20, la grădină — 21.
« Duelul : FERENTARI —
17,45; 20.• Punga cu libelule s VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.• „Tridentul" nu răspunde — 16; 18; 
20; Micul vrăjitor și marele cinci — 
14 : MUNCA.• Castelul din Carpați ; FLACĂRA
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Viața e frumoasă : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : PATRIA
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15. FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT — 9: 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
• între două curente de apă : CEN-

9;
11.15
- 9
LIRA
15,30;

JNT1LNIRE 
TiRZIE-

la absenta unor semnifica
ții mai adinei. Asa se pe
trec lucrurile, spre pildă, 
în bucata ..Cu musca pe 
căciulă", minată de o anu
me facilitate, de aerul de 
confecție. în marea lor ma
joritate însă, schitele din 
carte evită asemenea riscuri 
și neajunsuri. Caracterul 
ludio al prozei lui Velea 
este evident, dar el nu elu
dează semnificativul din 
viată. Dimpotrivă, ca și in 
literatura populară. matri
ce a artiștilor 
Iui Velea, jocul 
tele nu este un 
instrument de 
în sufletul oamenilor, 
laturile lui. adesea înșelă
toare. cu multe „sucituri". 
căci unii eroi de-ai lui Ve
lea au destule afinități și 
cu vrednicul de amintire 
Cănută „om sucit" al lui 
Caragiale. Nu s-a sugerat, 
din cite, ne dăm. seama, de 
către cei ce s-au ocupat de 
proza lui Nicolae Velea. în 
general răsfățat de critici, 
ipostaza nastratinească sau 
„păcălească" a atîtor pro
tagoniști din proza sa umo
ristică. Dar ce este. în fond, 
delectabilul Stănică din 
„Ziceri sub streașină ier
nii" decit un fel de Păcală 
în ipostaza de Don Juan 
rural ? Prins într-un fel 
de flagrant delict de adul
ter (lucrurile nu sint foarte 
limpezi, căci plăcerea sani

PROGRAMUL 1
9,00 Teieșcoală

10,00 Sulta a III-*  pentru orchestră de 
Ion DumitrescuOmul șl sănătatea. E mai ușor să 
previi decit să vindeci
Roman foileton : „Puterea voin
ței". Reluarea ultimului episod 
Tară de cîntec. Melodii populare 
interpretate de ‘ “
zii Botoșanilor" 
România, țară

10,30
10.50
11.45

12.15
orchestra „Rapso-
sociaiistă în plină

TRAL — 9; 11,15; 13.30; 16: 18; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : GRI- 
VIȚA - 9; 12,30; 16; 19,15.
• Vara speranțelor : CAPITOL — »; 
11,15; 13,S0; 15,45; 18; 20.
• Alergătorul t STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20. x.• înainte de miezul nopții: BUZEȘTI
- 15; 17; 19.• Mica romanță î SALA MICĂ 
PALATULUI — 17,15; 20.• My Fair Lady : SALA MARE 
PALATULUI — 16,30; 20.• Hercule In centrul pămlntuiul
Hercule cucerește Atlantida : T._ 
TUL SPORTURILOR *” --------
— 18.• Detectivul : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• In căutarea chibriturilor : COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți î POPU
LAR — 15,30; 19.• Familie nouă : PROGRESUL — 16; 
18; 20.• Un șerif extraterestru : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
la grădină - 21, BUCUREȘTI — 8,45; 
10.30; 12.30; 14.30; 16,30; 18,30: 20,30,
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21.
• Căpitanul răzbunării : FEROVIAR 
- 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, 
GRĂDINA BUZEȘTI — 21.

A
A

■--- 1 siPALA-
$1 CULTURII

sau 
dimensiune, 
înfometați. 

In jurul lor 
devorată de

din familia 
de-a cuvin- 
scop. ci un 
pătrundere 

cu

tare scenele comice, evită, 
cu aceeași premeditare, 
burlescul, ceea ce ni se 
pare, la un autor cu un 
excepțional simt al echili
brului, firesc. Evident si 
oportun. Nici vorbă că cei 
doi protagoniști, verii Pea- 
gu si Ieftimie din „Cu te
lefonul". nu sint decit niște 
moștenitori. întru compe
tiția pentru întîietate în 
arta invenției păcălelii, ai 
lui Păcală si
nici unul nu 

„dovedească" 
amindoi fiind 
reti sau, dacă 
teligenti. Oricum, 
scoate efecte savuroase din 
comicul de 
care-și pune 
Există, pe de altă parte, la 
Velea un gust rafinat al 
paradoxului. Oamenii. _ 
dică. nu se comportă si nu 
schimbă replici după cum 
ne-am aștepta, „sucitura" 
lor ne joacă feste (delecta
bile. evident). Aici autorul 
întâlnirii tîrzii se tntîlneste, 
surprinzător (o surpriză 
plăcută, se înțelege), cu 
Marin Sorescu. în special 
din ciclul Da lilieci. Unele 
personaje ale lui Velea din 
această stirpe literară des
cind, ni se pare, prin spa
țiul de ambiguitate, din 
„Moș Nichifor cotcariul."

Dar registrul artistic al 
lui Nicolae Velea este ceva 
mai divers. Prozatorul, cind

Tindalâ. căci 
reușește să-l 
Pe celălalt, 
la fel de si- 
vreti, de in- 

ăutorul
situații în 
personajele.

a-

Pompiliu M AR CEA ,

Si viguroasă dezvoltare. Forțele 
sociale ale țării

16.00 Telex
16,05 Reportaj pe glob s India — tradi

ție șl progres
16.25 Teieșcoală
16,S0 Moment folcloric
17,00 Viața culturală
18,10 inscripții la noul chip al țării : 

Suceava. Documentar TV
18,35 Desene animate
19,00 Telejurnal • Tara înttaipină marea 

sărbătoare
19.25 Actualitatea economică
19.40 Ora tineretului
20.25 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Episodul S — „Omul zăpezi
lor"

20,50 File de cronică revoluționară în 
dramaturgia românească. „Ziarul 
de dimineață" de Valentin Mun- 
teanu

21,45 Muzica lui George Enescu în pro
gramele Radlotelevlziunil

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL t

19,00 Telejurnal • Tara întîmplnă marea 
sărbătoare

19,25 Concertul orchestrei simfonice i Radlotelevlzlunii
21,35 Efigii lirice. ..Cetate de suflet”
21,50 Fapte de eroi al muncii si vieții 

socialiste. „Punți pentru oameni"
22,15 Telejurnal

• Strada Hanovra s VICTORIA — 
11.15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Campionul — 15; 17,30; Centrala 
este pe emisie — 20 : DRUMUL SĂ
RII.
• Corleone : EXCELSIOR13,30; 15,45;..................."
11,15; 13,30;
• Ciinele : 
15,30; 17,45;
13,30; 15,45;• Infernul
REASCA — . . . .• Sint timid, dar mă tratez :
RITA — 9 .......... *.............
TOMIS —
20, la grădină• Ctinele
PARC HOTEL• Shabana : COSMOS —
• Aventuri tn Marea
ARTA ....................

19.30. GRADINA CULTURAL — 20.45.
• Pierdut și regăsit : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20,45.

— »;18: 20.15, VOLGA 
15,45; 18; 20,15.

GIULEȘTI — 9;
20. GLORIA — 
18; 20,15.din zglrie-nori
9,30; 12; 16; 19.

11: 9;

11,15:
— 9:

FLO-
. _____ MIO-11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,45.

electronic s
20,45.

GRĂDINA
13; 16,15: 19.

Nordului : 
......... 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45, GRĂDINA GLO
RIA - 21.• O singură dată In viată : CULTU
RAL — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Articolul 420 s GRĂDINA AURO
RA - 20,30.
• Cactus Jack : GRĂDINA FLACĂ
RA — 21.
• Love story pe ring s GRADINA
MIORIȚA — 20,45.
• Par si Impar t PACEA — ÎS; 17,ÎS;

tatr
• Teatrul Național (sala mică) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19,30; (sala 
Atelier) ; Cartea iui loviță — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (ro
tonda Ateneului Român) . Spectacol- 
evocare „In lumea muzicii și in mu
zica lumii cu George Enescu și con
temporanii săi" — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei).: Cum se nu
meau cei patru Beatles 2 — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrlnă ? — 19,30; (la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de 
sunet și lumină) — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Batiștei) : Veselie la Tănase 
— 20.• Teatrul evreiesc de stat : Clntecul 
păunului de aur — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" t 
La finttna dorului — 18,30.
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Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

HAVANA

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi face plăcere să vă 
adresez cele mai calde felicitări, un cordial salut tovărășesc și urări sincere 
de sănătate deplină, fericire și noi succese in activitatea consacrată înfloririi 
Cubei socialiste, bunăstării și fericirii poporului cubanez prieten.

Sint. convins că relațiile de prietenie dintre partidele și. țările noastre, 
oare cunosc o dezvoltare multilaterală, se vor întări și adinei continuu în 
Interesul popoarelor român ți cubanez, al cauzei socialismului, păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale..

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprimăm sincere mulțumiri pentru mesajul de compasiune transmis 
ta momentul cind provincia Sichuan din țara noastră a fost afectată de 
Inundații

HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

~ _Rog pe Excelenta Voastră să binevoiască a accepta sincerele mulțumiri 
ale Consiliului Federal și expresia recunoștinței mele personale pentru ama
bilul mesaj pe care-mi i-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Primire la C.C. al P.C.R
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Național al Radio- 
televiziunii române, a primit, 
miercuri, delegația Corporației turce 
de radio și televiziune, condusă de 
directorul general, Macit Akman, 
care, Ia invitația Radioteleviziunii 
române, se află tn vizită ta țara 
noastră. Au fost discutate probleme 
ale colaborării dintre cele două țări 
în domeniul radioului și televiziunii.

La primire a participat Alexandru 
lonescu, director general al Radio- 
televiziunii române.

.A fost prezent Nahit Ozgtir, am
basadorul Turciei la București.

Delegația a participat la un schimb 
de experiență cu cadre de conducere 
și realizatori de la Radioteleviziunea 
română, a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și din. județele Prahova și Brașov, a 
avut întrevederi la conducerile unor 
ministere.

Capitala găzduiește în perioada 15-23 octombrie

Tîrgul internațional București
Ieri a avut loc ta Capitală, la 

Complexul expozițional din Piața 
Scinteii o conferință de presă. Cu 
acest prilej, tovarășul ing, Nicolae 
Stoian, director al întreprinderii de 
tirguri și expoziții, a prezentat sta
diul pregătirilor legate de desfășu
rarea, ta perioada 15—23 octombrie 
a.c., a celei de-a 7-a ediții a Târgului 
'internațional București. După cum 
au informat organizatorii, incepind 
cu acest an Tirgul internațional 
București își lărgește profilul, deve
nind o manifestare expozițională cu 
caracter general, in care vor fi pre
zentate. produse realizate in toate 
ramurile industriale. La T.I.B. ’81 
și-au anunțat ptaă acum participarea 
aproape 800 de. firme din 40 de țări 
interesate să amplifice, cu acest pri
lej. relațiile comerciale, de coope
rare și colaborare ta producție cu in- 
treprinderuc., Specializate din Româ
nia. De remarcat că 34 de țări își

vor prezenta exponatele tn cadrul 
unor ' pavilioane oficiale. Principalul 
expozant va fi, și la actuala ediție, 
țara gazdă, peste 400 de centrale in
dustriale, institute de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, precum 
și unități producătoare prezentînd 
in standuri o imagine reprezentativă 
a potențialului, in continuă creștere, 
al economiei românești.

în cadrul conferinței de presă au 
fost prezentate măsurile pe care 
Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România, între
prinderea de tirguri și expoziții le 
întreprind pentru a asigura tuturor 
participanților la T.I.B. ’81 condiții 
dintre cele mai bune pentru desfă
șurarea unei activități comerciale 
fructuoase, a schimbului rodnic de 
idei și experiență, menite să întă
rească prestigiul acestei manifestări 
expoziționale internaționale. (Dan 
Constantin).

COLOANA DE AUR A MUZICII
(Urmare din pag. I)
sau violină și pian șl 
terminind cu Simfonia 
de cameră, ctatecul său 
de lebădă. Nu se poate 
vorbi de o simfonie 
pastorală sau de un 
ciclu de suite pastora
le, ca și in cazul des
criptivismului roman
tic ’ din secolul trecut. 
Ci mai degrabă de o 
sugerare a naturii 
«oastre, intr-un colorit 
delicat. în pofida poli
cromiei armonice și 
polifonice. Se cuvine a 
adăuga că, în această 
ambianță sonoră, nu 
lipsește un ethos ro
mânesc, o sensibilitate 
artistică a oamenilor 
acestui pămînt. încli
nați spre frumos, spre 
bine, spre adevăr si 
cu o dorință sinceră de 
a contribui sensibil la 
buna înțelegere dintre 
toți oamenii de pe 
glob. Dealtfel. George 
Enescu ■ ta 
celor două 
mondiale a 
concerteze

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei,, ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe Yasue Katori, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Japoniei, 
aflat in vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție cursul ascendent al re
lațiilor bilaterale în diferite domenii 
de interes comun, șubliniindu-se po
sibilitățile de extindere Și diversifi
care a acestora. îndeosebi pe plan 
economic. S-a procedat, totodată, la 
un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale vieții internațio
nale contemporane, exprimîndu-se 
dorința comună de a continua con
lucrarea dintre cele două țări pe 
plan internațional, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii, destinderii, 
independenței naționale și securității 
în întreaga lume.

Au participat Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum 
ambasadorul

și Yuzuru Murakami, 
Japoniei la București.

★
august 1981, tovarășul 

ministrul afacerilor
Republicii

Miercuri, 12 
Ștefan Andrei, 
externe al Republicii. Socialiste 
România, a primit pe Lorenz Pe
tersen. noul ambasador extraordinar 
ți plenipotențiar al Danemarcei în 
Republica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata' prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

♦
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Benedetto Santarelli, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Italiei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Cu prilejul apropiatei 

naționale a Republicii 
Congo, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat miercuri ta Capitală o mani
festare culturală, în cadrul căreia 
ziaristul Viorel Popescu a vorbit des
pre realizările obținute de poporul 
congolez pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale.

Au participat membri ai condu
cerii I R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor 
instituții de cultură 
meros public.

Au luat parte, de 
Franțois Gokouba-Moke, 
cu afaceri ad-interim ai R. P. Congo 
la București, membri ai ambasadei, 
precum și studenți congolezi care se 
află la studii ta țara noastră.

(Agerpres)

sărbători 
Populare

Externe, ai unor 
și artă, un nu-

asemenea, Jean
Însărcinat

FORM AREA OMULU I NOU
(Urmare din pag. I)
nenumărate ori, nu doar cind am fost 
distinși cu cele cinci ordine de frun
tași, ci și cind am trecut perioade 
mai grele,: îrnbărbătîndu-ne, ajutin- 
du-ne să înțelegem că nimic nu se 
face fără efort, fără sacrificii chiar, 
că orice operă deosebită trebuie să 

, aibă întipărită pe frontispiciul său 
amprenta muncii făcute cu devota
ment și rivnă. Și, iată, astăzi Alba 
lulia este nu numai o vatră de is
torie, ci și o puternică cetate in
dustrială, o adevărată efigie a 
nostru socialist.

Vreau să remarc însă că 
articole, subliniind îndreptățit 
resc realizările obținute nu

evului
unele 
și C- 

. . insistă
suficient asupra a ceea ce mai avem 
de făcut pentru a înfăptui tot ceea 
ce ne propunem. Mult am fă- 

. cut, mult mai avem insă și de 
făcut! — iată un adevăr pe care 
presa cred eu că trebuie să-1 spună 
limpede, să-l imprime mai puternic 
în conștiințe. Ceea ce ne propunem 
să facem noi nu este ușor, mai ales 
că lumea e confruntată cp atitea cri
ze. în aceste condiții, presa noastră ar 
trebui, cred, să cultive și mai intens 
spiritul revoluționar Și patriotic pro
priu omului nou, dorința de a în
vinge greutățile, de a merge cu toată 
puterea voinței spre țelul pe care 
ni l-am propus, de a Înlătura orice 
atitudine de automulțumire ; am 
dori mai des tratate și combătute 
atitudinile reprobabile ale acelora 
care, lăsindu-se pradă unor iluzii și 
— de ce nu — spuselor unei propa
gande ostile României, cred că s-ar 
putea realiza mai bine pe alte . me- 

. leaguri, vihzîndu-și demnitatea ' și 
omenia pe cîțiva arginți ta plus.

De cel mai mare interes pen
tru milioanele de cititori ai „Scin
teii" se dovedesc a fi articolele 
dedicate transpunerii in viață și 
generalizării normelor și princi
piilor muncii și vieții comuniș
tilor, ale întregului popor.

— Este mai mult decit evidentă 
preocuparea ziarului «Scinteia» pen
tru educarea oamenilor muncii, a co
muniștilor, în spiritul respectării 
normelor eticii și echității socialiste — 
preciza comunistul Vasile STANE- 
MIR, constructor naval, șef de bri
gadă la Șantierul, naval din Galați. 
Aș . aminti,. în acest sens, articolele 
din pagina „Exigențele Codului etic", 
unde în mai multe rinduri și-au aflat 
locul și fapte de viață din activitatea 
colectivului de la Șantierul naval 
Galați. Se poate spune chiar că. prin 
intermediul acestor articole, se reali
zează și un util schimb de expe
riență privind modul in care noi, 
colectivul, comuniștii din fabricile și 
uzinele țării trebuie să lucrăm pen
tru formarea omului nou. Nu mai 
puțin utilă se dovedește latura critică 
a paginii — apchetele sociale, exem
plele de la rubrica «Fișier social». 
Personal, aș dori o mai mare varie
tate faptică în cadrul paginii, anche-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, la Constanța

Debut bun al baschetbalistelor noastre 
în „Cupa Mării Negre"

Ieri. în 
stanța au 
de-a 20-a 
naționale __________ .... ...
tru „Cupa Mării Negre“. în primul 
joc, echipa României a întîlnit for
mația Cehoslovaciei. Baschetbalistele 
românce au obținut victoria cu 
65—59 (35—36). Iată si rezultatele

sala sporturilor din Con- 
început meciurile celei 
ediții a competiției inter- 
feminine de baschet pen-.

celorlalte meciuri : Polonia — R. D. 
Germană 95—50 (55—22) ; Finlanda — 
R. P. Chineză 78—73 (43—36).

Astăzi, de la ora 15,30 au loc ur
mătoarele partide : Finlanda — 
Cehoslovacia ; R. D. Germană — 
Italia ; Polonia — Ungaria și Româ
nia — R. P. Chineză.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

te sociale mai multe și mai dense. 
Uneori, forța convingătoare a exem
plului bine ales este înlocuită • cu o 
simplă intransigență verbală. Poate 
că ziarul, prin intermediul acestei 
pagini și prin altele, se va apropia 
mai des de problemele complexe pe 
care le ridică educarea tineretului, 
ajutîndu-ne și pe noi să combatem 
mai ferm parazitismul social, huliga
nismul, comportările urite de pe 

așa cum ni se pare că
nismul, 
stradă ; .
dezbaterea mai frecventă a unor ati
tudini ariviste, a tendințelor de că
pătuială, a demagogiei ar ajuta 
foarte mult Ia stîrpirea acestor ati
tudini și mentalității extrem de dău
nătoare.

In epoca revoluției tehnico- 
științifice, a progreselor rapide 
in economie, in viața socială și 
Cunoaștere, conștiința înaintată 
presupune, ca o componentă ma
joră, și o temeinică pregătire 
profesională, un larg orizont cul-

gera însă să fie aduse ta obiectivul 
analizei elementele de discontinuitate 
care apar uneori ta cadrul practicii, 
organizată, după cum se știe, pe 
cicluri de tavățămint (gimnazial, 
liceal șl șuperior). Pentru că desfă
șurarea necorespunzătoare a practi
cii ta ciclul gimnazial, de pildă, se 
repercutează negativ nu numai asu
pra însușirii deprinderilor practice 
prevăzute pentru această perioadă, ci 
și asupra ciclului următor ; său ele
mentele de formalism ce mai inter
vin în desfășurarea concretă a prac
ticii, care nu nmnai că diminuează 
considerabil forța formativă a acestei 
activități, dar. ta cazul în care se 
repetă, pot chiar forma o imagine 
greșită ta mintea tinerilor despre ce 
înseamnă munca și îndatoririle per
sonalului muncitor.

Așa cum in repetate rinduri 
subliniază documentele partidu
lui nostru, un rol de seamă il 
joacă în măreața operă de for-

PRESA VĂZUTĂ DE CITITORI
tural. In această perspectivă, 
apare cu atit mai justificată 
orientarea stabilită de partidul 
nostru ca direcția prioritară de 
perfecționare a scolii să fie toc
mai legarea sa de viață, integra
rea invățămintului cu cercetarea 
și producția.

— Este un merit al «Scinteii», al 
presei în general, faptul că proble
mele referitoare la pregătirea temei
nică din punct de vedere profesional 
a tinerei generații, la integrarea 4n- 
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția — ne Spunea prof. univ. dr. 
ing. Florea DUDIȚĂ, rectorul Uni
versității din Brașov — sînt tratate, 
cel puțin de cîțiva ani încoace, ta- 
tr-o perspectivă mai largă si cu 
mijloacele publicistice de rigoare, 
adică fără să se apeleze la enunțuri 
sau la înfățișarea neutră a stărilor 
de iucruri, ci manifestîndu-se întot
deauna o atitudine critică — cel din
ții indiciu, aș zice, al preocupării 
pentru perfecționarea activității în 
acest domeniu. Articolele, îndeosebi 
anchetele abordînd diferite aspecte 
ale acestui proces complex, au forță 
de convingere și se citesc cu interes. 
Cu ajutorul acestor „demonstrații pe 
viu", am reușit, aici, la Brașov, să 
corectăm cîteva opinii ale unor cadre 
didactice pentru care cursul univer
sitar nu întotdeauna reprezintă, cum 
e și firesc — și cum «Scinteia» a 
relevat cu convingere — cea dinții 
condiție a unui învățămînt de cali
tate ; sau opinii în virtutea cărora 
proiectele de diplomă ale studenților 
erau, după unii, -o nobilă gratuita
te». Avem ipotive puternice să fim 
recunoscători organului C.C, al P.C.R. 
și pentru acest lucru.

Pornind de la cele spuse, aș su-

mare a omului nou ți activitatea 
cultural-educativă. Ne-am adre
sat, incercind să le aflăm opi
nia despre felul cum se . reflec
tă in coloanele presei aceste pro
bleme, unor cititori cu răspun
deri directe in domeniu.

— Indiscutabil, presa, in frunte cu 
«Scinteia», menține trează atenția 
noastră, a cititorilor, față de feno
menul cultural și artistic. contempo
ran — sublinia tovarășul Gheorghe 
JAUCĂ, președintele Comitetului ju
dețean pentru cultură și educație so
cialistă Botoșani. Regăsim reflectată 
in paginile ziarelor și revistelor pro
blematica vastă a Festivalului «Cîn- 
tarea României-, care este, in primă 
și în ultimă instanță, agenda perma
nentă de lucru a organismelor cul
turale obștești, a instituțiilor noastre 
de spectacole. Am desprins, mai cu 
seamă ta perioada 1979—1981, obser
vații, aprecieri și îndemnuri pentru 
o mai strinsă legătură a activității 
cultural-artistice cu problematica so- 
cial-economică a județelor, unităților 
industriale și agricole, pentru o mai 
atentă pregătire și îndrumare a for
mațiilor artistice de amatori. La Bo
toșani — fără să fie o laudă — am 
preluat și aplicat îndemnurile care 
s-au făcut auzite de atîtea ori în co
loanele presei privind necesitatea 
mutării centrului de greutate al în
drumării în faza de masă a festivalu
lui și nu așa cum se obișnuia, numai 
în zilele premergătoare etapelor ju
dețene și interjudețene, a îmbinării 
mai strînse a laturilor politico-educa
tive cu cele cultural-distractive.

Articolele dedicate fenomenului 
cultural ar trebui, cred eu, să urmă
rească și mai stăruitor desprinderea 
unor idei și concluzii generali za-

toare, mai ales la finalul etapelor, 
cind se simte nevoia vitală a depă
șirii unor neimpliniri și orientării 
mișcării cultural-artistice pe coordo
nate Optime. în acest 6ens. dacă ta 
«Scinteia» și «Contemporanul» există 
o situație satisfăcătoare atit in pri
vința cuprinderii teritoriale a țării, 
cit și in cea a lărgirii tematicii abor
date, în alte reviste, Îndeosebi cela 
„zonale" — «Cronica», «Tribuna», 
«Ateneu» etc. — dar și ta unele pu
blicații literare din Capitală, situa
ția e aproape similară cu cea a ani
lor de dinaintea tastituțlonalizăril 
festivalului. De asemenea, presa a 
rămas datoare cu publicarea unor 
lucrări de valoare care să fie incluse 
în repertoriile din festival ; și mă 
refer aici și la «România li
terară», «Luceafărul», «Cintarea Ro
mâniei» etc.

— Conștiința socialistă — ne spu
nea Dan CRUCERU, directorul cabi
netului municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă Bucu
rești — este clădită pe datele științei, 
in viziunea umanismului revoluțio
nar, umanismul autentic. Ea este prin 
esență deci refractară oricărui ele
ment mistic șl lraționalist. în această 
perspectivă, țin să relev faptul că în 
ultimul timp ziarul «Scinteia» cu de
osebire se ocupă mai îndeaproape de 
educarea materialist-științifică a oa
menilor, articolele publicate ajutin- 
du-ne efectiv să ne îmbogățim munca 
în acest domeniu deosebit de com
plex (ceea ce nu exclude cerința ca 
articolele de analiză a activității 
practice de educâție, de investigare 
a cauzelor care contribuie la persis
tența credințelor mistice să fie mai 
frecvente, și, mai ales, să abordeze 
cazuri și situații semnificative, grăi
toare). îndatoriri mai mari cred că 
revin presei și în combaterea teoriilor 
neștiințifice și antiumaniste, a curen
telor neofasciste, neoanarhiste, rasiste, 
care își intensifică prezența pe scena 
ideologică a lumii. Deși rubrici sau 
chiar pagini din «Scinteia», «Scinteia 
tineretului», «Contemporanul» au 
marcat progrese reale in acest dome
niu, cred că aprofundarea analizei 
acestor curente, diversificarea genu
rilor publicistice de combatere a lor 
— mă gîndeșc nu numai la articolul 
masiv, ci și la scurta consemnare a 
unui fapt, a unei atitudini, concomi
tent cu prezentarea poziției unor per
sonalități și orientări din gîndirea 
progresistă occidentală față de aces
tea — ar îmbogăți in mod real recu
zita critică, ar fi de natură să de
monstreze cititorului esența lor reac
ționară și antiumanistă,

...Opinii, ginduri de cititori 
despre presa scrisă pentru ei, 
împărtășite acum, în pragul săr
bătorii „Scinteii", sărbătorii pre
sei noastre. Coloanele ziarului 
rămin deschise pentru îmbogă
țirea acestor sugestii. Ca o ex
presie concretă — una dintre 
multele — ale climatului demo
cratic al țării.
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„A capta și a converti energia vintului,
valurilor și Soarelui"

Conferința O.N.U. asupra surselor noi și regenerabile de energie, care 
se desfășoară la Nairobi, pune in evidență interesul larg — in condițiile 
penuriei mondiale de combustibili „clasici" — pentru tehnologiile capabile 
să asigure valorificarea uriașului potențial energetic al soarelui, viatului, 
mareelor etc., ceea ce ar contribui la reducerea dependenței de petrol și 
gaze naturale. Iată ce scrie in această privință cunoscutul cotidian britania 
„Times".

Bateria solară este un dispozitiv 
relativ simplu. Razele de soare sint 
transformate ta electricitate prin ac
țiunea lor asupra unui „sandviș" sa
vant alcătuit din semiconductoare. 
Inconvenientul îl constituie parțial 
costul ridicat al celulelor fotovol- 
taice. Deși ele au fost folosite la 
navele spațiale, costul transformării 
energiei solare-in electricitate este de 
aproximativ o mie de ori mai ridicat 
decit modalitățile existente de gene
rare a electricității pe pămînt. Mai 
mult, dificultatea colectării energiei 
solare pe pămînt este complicată de 
faptul că ea poate fi acumulată 
numai în anumite regiuni.

Aceste regiuni se află situate apro
ximativ pe o fîșie de 2 000 km pînă 
la 3 000 km, Ia nord și sud de ecua
tor și în zonele de deșert Din nefe
ricire. punctele de colectare sînt si
tuate la distanțe adesea prea mari de 
locurile care folosesc energia.

Pentru a depăși aceste dificultăți, 
dr. Peter Glaser, de la „Arthur D. 
Little Organization", propune o sta
ție energetică solară-satelit, plasată 
pe o orbită geosincronă deasupra Pă- 
mintului, care să furnizeze energia 
solară 24 de ore pe zi. Planurile în 
vederea construirii unei asemenea 
stații energetice se află intr-un sta
diu avansat Aflate pe o orbită dea
supra atmosferei, bateriile solare vor 
primi de zece ori mai multă energie 
de la soare decit ar primi pe 
pămînt Electricitatea produsă prin 
conversiunea energiei solare va fi 
trimisă sub formă de microunde spre 
pămînt

Un alt fenomen legat de energia 
solară, și anume vîntul, atrage tot 
mai mult atenția ca sursă alternativă 
potențială de energie care poate fi 
reînnoită. Energia disponibilă va
riază ta raport cu cubul vitezei vîn- 
tului, astfel, dacă viteza vintului este 
dublată, atunci există disponibilă o 
cantitate de energie de opt ori mai 
mare.

Generatoarele care folosesc energia 
eoliană s-au afirmat abia în ultimul 
timp, nemaifiind considerate o rudă 
săracă între sursele de energia care 
pot fi reînnoite. Varianta modernă se 
aseamănă doar în mică măsură cu 
moara de vînt tradițională. în pre
zent există două categorii mari da 
dispozitive noi : cu axe verticale, 
susținute de turnuri, și cu axe ori
zontale, care reprezintă o copie a 
morii tradiționale, dar folosesc teo
riile moderne aerodinamice și utili
zează materiale ca fibrele de carbon, 
în timp ce sistemele de control sînt 
pe bază de microprocesoare. Avan
tajul important pe care il oferă sis
temele care folosesc drept 
puterea vintului este 
pot intra in funcțiune 
foarte scurt.

Există, de asemenea, 
valorificare a energiei 
mai multi ani. de pildă, se vehicu
lează in Marea Britanie ideea de a 
se construi un baraj hidroelectric 
de-â lungul estuarului fluviului Se
vern, care să folosească energia 
mareelor, pentru a furniza energia 
echivalentă cu consumul a 12 000 tone 
cărbune , zilnic. Creșterea continuă a 
prețurilor la petrol constituie argu
mentul economic care pledează ta 
favoarea proiectului, iar în privința 
chestiunilor de ordin tehnic ultimele 
planuri se referă Ia un sistem de 
bazine care vor folosi mareele și care 
vor permite să se producă electrici
tate înainte de terminarea barajului.

liei. în program sînt prevăzute nu
mai întreceri individuale (la toate ar
mele), fiecare țară participantă avind 
dreptul să înscrie cite 3 concurenți.
• Oficialitățile din orașul brazilian 

Santos au hotărit să organizeze ta 
acest oraș un muzeu dedicat marelui 
fotbalist Pele, care și-a petrecut anii 
tinereții și mare parte din strălucita 
sa carieră ta sportul care i-a. adus 
celebritatea, îp orașul din sudul Bra
ziliei. Vor fi expuse tricouri cu nu
mărul „10“ purtate de „campionul 
secolului", precum și numeroasele 
trofee cucerite de-a lungul anilor de 
Edson Arantes do Nascimento. su
pranumit și „Perla neagră", de trei 
ori cîștigător, cu echipa Braziliei, al 
campionatului mondial.

• în ziua a doua a turneului in
ternațional de fotbal pentru juniori : 
„Dinamoviada", care are loc la Par
dubice, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Dynamo (R.D. Ger
mană) — Dinamo (U.R.S.S.) 2—1 
(1—0) ; Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 
— Ujpest Dozsa (Ungaria) 1—1 (1—0); 
Amnogkan (R.P.D. Coreeană) — 
Levski Spartak (Bulgaria) 0—2 (0—2); 
Gwardia (Polonia) — Dinamo (Româ
nia) 2—0 (1—0).
• în turneul internațional de șah 

de la Bela Krvka (Iugoslavia), după 
13 runde, continuă să conducă Hazai 
(Ungaria) — 9,5 puncte, urmat de 
Barczay (Ungaria) și Mesing (Iugo
slavia) — cu cite 9 puncte.

Șâhistul român Constantin lones
cu, care a întrerupt ta poziție favo
rabilă partida cu iugoslavul Vujovici, 
6e află pe locul șapte, cu 7 puncte (1).

• Turneul internațional de tenis 
pentru juniori II de la Cromer (An
glia) s-a încheiat cu succesul tînă- 
rului jucător român Mihnea Năstase, 
care l-a învins cu 6—0, 6.—0 pe en
glezul Evens. In finala de dublu, 
Năstase în pereche cu Alexander au 
întrecut cu 6—0, 6—1 cuplul Dikens, 
Emshire. Comentatorii sportivi apre
ciază ta relatările lor că Mibnea 
Năstase a practicat un tenis spec
taculos, remareîndu-se, îndeosebi, 
prin serviciile si voleurile foarte pu
ternice.

• în prima zi a turneului inter
național masculin de baschet de la 
Rio de Janeiro : U.R.S.S. — Iugosla
via 104—87 (49—53), Brazilia — Mexic 
99—76 (47—45).
• în turneul internațional de te

nis de la Cleveland (Ohio), aus
tralianul Colin Dibley l-a învins cu 
6—4, 2—6, 6—3 pe polonezul Woj- 
tek Fibak, iar Stan Smith (S.U.A.) 
a dispus cu 6—7, 6—4, 6—3 de com
patriotul său Mike Cahill.
• Federația internațională

scrimă (F.I.S.) are o nouă conducere: 
președinte al acestui for sportiv a 
devenit Gian Carlo Brusatti. iar ca 
secretar general a fost ales Eduardo 
Mangiarot.ti, fost campion mondial.

După cum se anunță din Roma, 
Federația internațională de scrimă a 
luat inițiativa de a organiza din nou 
campionate europene, a căror ultimă 
ediție s-a disputat în anul 1936. Com
petiția urmează să se desfășoare 
chiair anul acesta, între 11 și 15 no
iembrie, tatr-un oraș din sudul Ha

Ce sistem de alimentare cu energie, 
folosind resurse naturale inepuizabile, 
pentru a asigura consumatorilor in
dustriali și particulari energie într-o 
formă convenabilă și la prețul cel 
mai redus, inclusiv prețul social al 
poluării, este realizabil în momentul 
de față ?

Această problemă complicată face 
obiectul a mii de studii și cercetări 
întreprinse in ultimii opt ani, iar 
dosarele conținind o serie nesfirșită 
de posibilități reprezintă ele însele o 
cantitate impresionantă de... combus
tibil, care ar putea să fie valorificat 
in forma cea mai directă.

Numeroși experți sînt insă de pă
rere că menținerea actualei concep
ții energetice va duce în mod inevi
tabil la epuizarea surselor de com
bustibili care nu pot fi regenerate — 
inainte de a se putea construi in
stalațiile în măsură să transforme 
combustibilii regenerabili intr-o for
mă convenabilă de energie. “ 
cei care împărtășesc această 
se numără și profesorul 
Bockris, adept al tranziției 
actuala economie dominată de petrol 
Ia o economie care s-ar putea numi 
a energiei solare și hidrogenului.

în această formă nouă de alimen
tare cu energie, energia solară 
este tn principal o sursă pentru 
călzirea apei, ci o sursă care 
aproviziona cu energie fabricile, 
treprinderile industriale și comer
ciale și va pune in funcțiune mijloa
cele de transport. Deosebirea între 
această idee și alte proiecte globale 
preconizate pentru exploatarea ener
giei soarelui constă în introducerea 
hidrogenului ca mediu de transmi
tere, depozitare și distribuire. Hidro
genul provine din electroliza apei, 
iar electricitatea pentru electroliză 
provine de la Soare.

Acești factori economici și sociali 
ai unei economii bazate pe energia 
solară și hidrogen, împreună cu fac
torii de ordin tehnologic, sint pre
zentați intr-un studiu intitulat „OP
ȚIUNILE ENERGETICE", semnat de

prof. Bockris, studiu care devine cu 
atîț mai convingător cu cit autorul 
este un eminent specialist care a 
revoluționarizat electrochimie.

în același timp și alte alternative 
candidează ' la soluționarea vechil 
probleme a aprovizionării cu energie. 
Metanolul reprezintă o 
serioasă deoarece poate 
din gaz natural, cărbune, 
gunoi de grajd etc. EI 
transportat convenabil în _____
petroliere și are multe din avantajele 
petrolului. în caz că se folosește ca 
materie primă vegetația, inclusiv 
trestia și sfecla de zahăr, metanolul 
poate ti produs ta adevărate „ferme 
energetice"—

Acestea există deja în Brazilia și 
Statele Unite și sînt in studiu tn 
Australia și Europa. Metoda de uti
lizare a energiei solare prin interme
diul conversiei biologice este o spe
cialitate a profesorului David Hall, 
expert în botanică de la King's 
College din Londra, care experimen
tează noi metode de perfecționare a 
posibilităților de obținere a energiei 
pe calea fotosintezei.

Energia solară care 
suprafața pămîntului în 
săptămînă reprezintă __ . 
surselor totale de energie certe 
planetei. Dificultatea constă 
tarea acestei energii prin 
procese de transformare „în 
unei forme convenabile de 
Zionare.

Plantele nu stat atit de 
pentru „colectarea" energiei solare, 
deoarece vegetația din zonele- tempe
rate captează numai aproximativ 0,5 
pînă la 1,3 la sută din energia radi
antă, iar ta regiunile subtropicale 
2,5 la sută. Prof. Hali a comparat 
acest proces de conversiune cu celu
lele (bateriile) fotovoltaice 
de om, care au o eficiență 
15 la sută ta ce privește 
marea energiei solare în 
tate ; ele nu asigură însă depozi
tarea. așa cum este cazul cu plan
tele în creștere.

alternativă 
fi obținut 

vegetație, 
poate fi 

tancuri

oricît de complicat ar 
fi limbajul său, și să 
emoționeze tot . prin 
melodii frumoase, ceea 
ce nu înseamnă să se 
facă concesii gustului 
îndoielnic...

Desigur că azi. cînd 
treptat se renunță la 
-transformarea muzicii 
în acustică — a se citi 
eliminarea conceptelor 
firești de melodie, ar
monie, polifonie, ritm, 
formă — prin reveni
rea la inovația înțe
leaptă. la nou roman
tism. la marile teme 
umane ale timpului 
nostru, la ceea ce nu
mim teme majore, mu
zica și activitatea de 
artist cetățean ale lui 
George Enescu consti
tuie un crez componis
tic demn de continuat 
în mod creator. Și. pa- 
rafrazindu-1 pe Ovid 
Densușianu, am spune 
că muzica enesciană 
este ca o „coloană de 
marmpră preluată de 
la un templu vechi 
pentru a înălța altul 
nou".

să-și servească patria 
cu armele sale — vio- 
lina, pianul, dirijatul, 
compoziția, pedagogia 
și să declare deschis : 
„sint un pacifist con
vins"!.

Nu stat un muzician, 
dar m-am apropiat de 
muzică cu sfială și am 
ascultat-o, întotdeau
na, cu o nobilă apro
fundare. Aș putea 
spune că o virgi- 
nătate față de muzică. 
Incit aș putea să o cu
prind ca și cum aș cu
noaște-o"... Pornind de 
la aceste considerente, 
credem că ,hu greșim 
recomandind tinerilor 
compozitori să învețe 
din experiența sa. Se 
știe că originalitatea, 
după cum spunea 
George Enescu, vine la 
acela care nu o caută. 
După cum tot marele 
creator a fost 
care pleda 
renunțe la 
de melodie, 
compozitorul

acela 
să nu se 
conceptul 
deoarece 

trebuie 
țară. să inventeze melodii.

perioada 
războaie 
ținut să 

in

• „OMUL-PASĂRE". 
Străvechea obsesie a omului de 
a zbura cu aripi ’ proprii âr pu
tea deveni realitate cu ajutorul 
aparatului denumit „Homo-A- 
vis“ (omul-pasăre). conceput să 
permită navigatorilor solitari să 
hoinărească nestingherit prin 
văzduh. Dispozitivul, creație a 
unui tînăr inginer american. 
Igor Dimitrowsky. este un fel 
de aeroplan cu aripile lungi de 
1.5 m, echipat cu un sistem 
de navigație aeriană comandat 
prin intermediul unor microor- 
dinatoare și propulsat de unul 
sau două reactoare. Cîntărind 
60 kg cu rezervorul umplut și 
fixat pe umerii pilotului. „Ho- 
mo-Avis“ este capabil să dez
volte o viteză de croazieră de 
112 km 'li, autonomia lui fiind 
de 160 km.

• UN NOU TIP DE 
APARAT ACUSTIC. La 
prima vedere ochelarii din ima
gine par a 
mic de cei 
este vorba

nu se deosebi cu ni- 
obisnuiți. De fapt 

de un nou tip de

de

vremea
Timpul probabil pentru 14, ÎS și 18 

august. în țară : Vremea va continua 
să se răcească treptat în toate regiu
nile țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie, mal 
frecvente tn estul țării, precum ți în 
zonele de deal și de munte. Vint mâ

derat. Temperaturile minime vor H 
cuprinse între 7 șl 17 grade. Izolat mai 
coborlte tn depresiuni, cele maxime 
vor oscila Intre 20 și SO de grade. Izo
lat, grindină. In București s Vremea 
va continua șă se răcească ușor. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii 
slabe. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 14 și 19 
grade, cele maxime intre 28 si S0 de 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

Printre . 
părere 

John 
de Ia

nu 
In-
va 
ta-

ajunge pe 
decurs de o 
echivalentul 

ale 
în colec- 

diverse 
vederea 
aprovi-

eficiente

fabricate 
de peste 
transfor- 
electrici-

aparat acustic, realizat de specia
liștii vest-germani și care func
ționează pe baza principiului 
transmiterii vibrațiilor sonore 
prin țesutul osos. Fiecare din cele 
două brațe ale ochelarilor conți
ne un microfon, un amplificator, 
o pereche de baterii și un meca
nism de transmitere a vibrați
ilor — miniaturizate la maxi
mum. Persoana care vorbește 
unui hipoacuzie trebuie doar să 
îl privească direct în față : su
netele vor ajunge la urechea in
ternă a acestuia grație vibrații
lor ta zona oaselor craniene si
tuate in spatele urechii.

• SON Dl ND A- 
DINCURILE UNIVERSU
LUI, La Observatorul astrofi- 
zic din Crimeea al Academiei de

DE PRETUTINDENI
științe a U.R.S.S. este în curs 
montarea unui telescop-gamma, 
care va permite oamenilor de 
știință studierea structurii 
pulsarilor, a originii radiațiilor 
cosmice. Noul telescop va fi cel 
mai mare instrument științific de 
acest gen din lume. Fiecare din 
antenele sale va cuprinde 24 de 
oglinzi cu diametrul de 1.2 metri 
cu distanța focală de 5 metri.

• TURBINE CU RO
TOARE CERAMICE, ex
ponentele ceramice complicate, 
de mare densitate, destinate tur
binelor cu gaze pentru automo-

bile, au fost obținute cu ajutorul 
unei noi metode de formare de 
către firma ASEA din Suedia. 
Au fost fabricate rotoare de tur
bine complete cu palete cu gro
simea de numai 0,3 mm și cu 
butuc masiv. Ca materie primă 
se folosește pulberea de nitrură 
de siliciu. Piesele capătă chiar 
inainte de presare forma finită. 
Turbinele cu gaze sînt supuse 
unor tensiuni mult mai mici, 
ceea ce permite utilizarea mate
rialelor ceramice.

• CEA MAI MARE 
FLOARE DIN LUME. Des’ 
coperită de sir Stanford Raffles 
în anul 1818, cea mai mare floa
re din lume — „Rafflesia". al 
cărei diametru poate atinge 90 
de cm — este pe cale de dispa
riție. Originară din regiunile

tropicale, unde există tn Jur de 
o sută de varietăți, „această 
floare uriașă este amenințată 
din cauza masivelor despăduriri 
și a urbanizării" — a declarat 
biologul Willem Meijer. de la 
Universitatea din Kentucky. El 
a adăugat că Rafflesia creste 
ta special în pădurile unde tră
iesc tigrii. „Aceste animale săl
batice o respectă insă mai mult 
decit oamenii, care o transplan
tează in grădinile lor. unde floa
rea piere" — a spus el
• LONGEVITATE 

SPORTIVĂ. Medicul elvețian 
Paul Martin, care a luat parte 
Ia întrecerile a cinci olimpiade 
(între 1920 și 1936), și-a sărbăto
rit la Lausanne cea de-a 80-a 
aniversare. Paralel cu această 
îndelungată carieră sportivă,

Paul Martin a avut o Ia fel de 
prestigioasă carieră profesiona
lă, devenind in 1929 medic, asis
tent al profesorului american 
Albee, inventatorul grefei osoa
se. El este, de asemenea, auto
rul mai multor cărți de specia
litate.

• FRUCTE TRANS
PORTATE PRIN CON
DUCTĂ. Destinată pompării 
prin conducte a fructelor sau a 
substanțelor păstoase, această 
pompă, care funcționează in 
Franța, înlocuiește cu succes 
banda transportoare și elevatoa
rele. Produsele sînt vehiculate 
tn mediu închis, la adăpost de 
oxidare sau contaminare, ocu- 
pînd un spațiu redus. Debitul 
este între 2 și 60 tone/oră.

energie 
faptul că ele 
intr-un timp

proiecte de 
mareelor. De



Manifestări consacrate marii sărbători 
naționale a poporului român

MOSCOVA 12 — Trimisul Ager
pres, M. Coruț, transmite : LA 
AMBASADA ROMANA DIN MOS
COVA a avut loc, miercuri, o con
ferință de presă consacrată marii 
noastre sărbători de la 23 August. 
Au participat redactori de la coti- 
diane și publicații centrale, și din 
republici unionale, agenții de presă 
și posturi de radio și televiziune so
vietice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so- 
vieto-română.

Ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, 'Traian Dudaș, a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
actului de la 23 August 1944, care a 
deschis o eră nouă în istoria țării, 
și a evidențiat succesele istorice 
dobîndite în perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., care a 
ales în fruntea pai-tidulul pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

A fost reliefată, de asemenea. în
semnătatea excepțională pe care o 
au pentru întărirea prieteniei și co
laborării romăno-sovietice întilni- 
rile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Hici Brejnev.

Cu același prilej, în saloanele 
ambasadei a avut loc vernisajul 
unei expoziții de fotografii docu
mentare și a fost vizionat filmul 
documentar „România — imagini 
contemporane". -s

PHENIAN 12 (Agerpres). — 
La Căminul cultural al COOPERA
TIVEI AGRICOLE „PRIETENIA 
COREEANO-ROMAnA", DIN CO
MUNA SAMBON, a avut loc o adu
nare festivă. Au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și' de stat, numeros

IW8

REUNIUNE. Comitetul Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei s-a reunit sub conducerea 
lui Yasser Arafat, președintele a- 
cestui organism, transmite agenția 
palestiniană de informații W.A.F.A. 
In centrul dezbaterilor s-a aflat 
situația din Liban in urma ultimelor 
atacuri israeliene asupra regiunii 
sudice a țării. Au fost abordate, de 
asemenea, aspecte ale evoluției si
tuației din lumea arabă.

GREVA. în Italia s-a desfășurat 
o grevă de 24 de ore a personalului 
din sectorul turistic, care revendică 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai. La această acțiune au 
participat peste 800 000 de lucrători 
din hoteluri, baruri și restaurante, 
precum și de la agențiile de turism.

I

ÎNTREVEDERE TUNISIAN»— 
IRAKIANĂ. Președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba, l-a primit pe 
Taha Moheddin Maruf, vicepre
ședintele Irakului, aflat în vizită la 
Tunis. în centrul convorbirilor care 
au avut loc s-au aflat relațiile tu- 
nisiano-irakiene. precum și o serie 
de probleme referitoare la situația 
actuală din lumea arabă, informea
ză agenția Q.N.A.

ORGANIZAREA UNEI CONFE
RINȚE EXTRAORDINARE A 
O.P.E.C. la 19 august, la Geneva, a 
fost confirmată marți la sediul Or
ganizației Țărilor Exportatoare de 

public. Președintele cooperativei, 
Ham Yun Sik. și ambasadorul țării 
noastre la Phenian. Paul Mari
nescu. au rostit cuvintări în care 
au subliniat importanța actului is
toric de la 23 August 1944, succe
sele poporului român în opera de 
făurire a noii orînduiri. Au fost 
evocate, totodată, bunele relații de 
prietenie și cooperare între cele 
două țări și popoare. în continuare 
a fost prezentat filmul artistic ro
mânesc „Ultima frontieră a morții".

LA AMBASADA ROMANA DIN 
BRUXELLES a avut loc o confe
rință de presă, în cursul căreia am
basadorul țării noastre. Iulian 
Văcărel, a prezentat pe larg sem
nificația actului istoric de la 23 Au
gust 1944, drumul parcurs de po
porul nostru pe calea făuririi so
cietății socialiste în România. Au 
fost scoase în evidență realizările 
deosebite obținute în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, în creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului nostru, îndeosebi 
de cînd la conducerea partidului șl 
statului se află tovarășul Nicolae

LA^ ȘCOALA DE ZIARIȘTI DIN 
MAPUTO (Mozambic), Însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României, Alexan
dru Bogorodiță, a făcut o expunere 
în fața cursanților acestei instituții, 
cu care prilej a vorbit despre sem
nificația zilei de 23 August, des
pre realizările poporului român în 
diverse domenii de activitate. Vor
bitorul a subliniat că această etaipă 
istorică este Indisolubil legată de 
numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. (Agerpres).

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

Petrol din Viena. Informația a fost 
dată publicității la Încheierea unor 
consultări între Secretariatul general 
al O.P.E.C. și reprezentanți ai ță- 
rilor membre, fără să fie anunțată 
ordinea de zi.

INTILNIRE NIGERIANO-ANGO- 
LEZĂ. Președintele Nigeriei, Șhehu 
Shagari, a conferit cu președintele 
Angolei, Jose Eduardo dos Santos, 
aflat in vizită oficială la Lagos. Au 
fost abordate, în principal, proble
me ce privesc relațiile economice 
bilaterale, precum și modalitățile de 
extindere a cooperării intre cele 
două țări în domeniile telecomuni
cațiilor. transporturilor maritime, 
educației și sănătății.

CELEBRUL TABLOU „PQftTRfi- 
TUL REGINEI HENRIETTE" at lui 
Van Dyck a fost fiirăt împreună cu 
alte nouă picturi și pafru miniaturi 
de la muzeul din Nostell Priory, in 
Yorkshire, a anunțat poliția londo
neză. O amplă operațiune poliție
nească a fost declanșată pentru gă
sirea tablourilor, a căror valoare nu 
a fost incă estimată.

DISTRUGERILE MATERIALE
înregistrate in cursul recentului val

LUCRĂRILE UNEI REUNIUNI
EDUCAȚIA, in cadrul căreia participanții au subliniat.

PAN AFRICANE AVIND CA TEMA 
________ ... _____________ ______ . ’ ’ 1 necesitatea între
prinderii unor reforme in sistemul de învățământ al țărilor Africii pentru 
a se răspunde noilor cerințe impuse de dezvoltarea economică și socială 
s-au încheiat in capitala Nigerului, Niamey.

încercind să-șl prelungească 
dominația asupra Namibiei, ra
siștii sud-africani au torpilat 
negocierile privind accesul la 
independență al acestui terito
riu și și-au intensificat acțiu
nile agresive împotriva țărilor 
din „prima linie", care sprijină 
lupta poporului namibian. In 
ultimele luni, Angola, Mozam- 
bic și Zambia au fost victimele 
unor repetate incursiuni ale 
R.S.A., soldate cu mari distrug 
geri materiale și victime ome1 
nești. Ca răspuns la aceste pro
vocări, la Londra*a  avut loc o 
demonstrație de protest (foto
grafia de mai sus), în cursul că
reia manifestanții au cerut să 
se pună incursiunilor
R.S.A.

IN HIMA- 
un număr 
partea au-

de violența, care a cuprins peste 
30 de orașe britanice, inclusiv Lon
dra, se cifrează, potrivit aprecieri
lor oficiale, la 45 milioane lire ster
line. Agenția Reuter precizează că 
guvernul britanic a hotărît să acor
de despăgubiri insumînd aproxima
tiv 27 milioane lire sterline, alte 
despăgubiri urmind să fie acordate 
de municipalitățile respective.

PROTOCOL COMERCIAL INTRE 
SUDAN ȘI R. P. CHINEZĂ. La 
Khartum a fost semnat protocolul 
privind schimburile comerciale în
tre Sudan și R. P. Chineză pe anul 
financiar 1981—1982, informează a- 
genția China Nouă.

EXPEDIȚII RECORD 
LAXA. 43 expediții — 
record — au primit din 
torităților nepaleze permisiunea de 
a organiza escaladări pe diferite 
virfuri din masivul Himalaya in 
sezonul de toamnă ce durează două 
luni și care debutează la 1 septem
brie, a anunțat la Katmandu Minis
terul Turismului.

CAPRICIILE VREMII. Ploile di
luviene care perturbează de două 
tile traficul rutier și feroviar in 
iona" dlii jurul orașului' Frankfurt, 
pe Main au continuat să cadă, fiind 
considerate de specialiști ca cele 
mai grave din ultimii 100 de ani. 
In decurs de 40 de ore, la Frank
furt pe Main apa căzută a atins 
nivelul de 14.6 centimetri, iar me
teorologii au declarat că asemenea 
ploi reprezintă, pentru luna august, 
o cantitate dublă de precipitații față 
de normal.

J

Grupul țărilor africane la Națiunile Unite a cerut

CONVOCAREA UNEI SESIUNI SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE 
PENTRU EXAMINAREA PROBLEMEI NAMIBIEI

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Grupul țărilor africane la Națiuni
le Unite a cerut secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, să con
voace o sesiune specială a Adunării 
Generale pentru a examina problema 
Namibiei. O scrisoare in acest sens 
i-a fost remisă lui Waldheim de pre
ședintele în exercițiu al grupului 
african, reprezentantul permanent al 
Zambiei la O.N.U.

Documentul reamintește că, din 
cauza atitudinii negative a unora din
tre membrii păi. Consiliul de Secu
ritate nu a reușit să adopte o rezo
luție în acest sens, iar negocierile 
purtate nu au condus la progrese 
spre soluționarea problemelor legate 
de proclamarea independenței Na
mibiei.

SALISBURY 12 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută cu prilejul 
Zilelor eroilor luptei pentru elibe
rare, primul ministru al guvernului 
Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a arătat că țara sa dorește 
să-și extindă relațiile cu țările care 
se înscriu in frontul antiimperialist, 
deoarece aceasta reprezintă un ele
ment vital pentru consolidarea inde
pendenței. Așa cum în perioada 
luptei de eliberare nu am fost izo-

GRECIA: Vii proteste împotriva hotărîrii S.U.A 
de a fabrica bomba cu neutroni

ATENA 12 (Agerpres). — Decizia 
Statelor Unite de a fabrica bomba 
cu neutroni este „extrem de pericu
loasă pentru Viitorul umanității", a 
declarat, miercuri, președintele parti
dului Mișcarea Socialistă Panelenă 
(PASOK), Andreas Papandreu, in
formează agenția France Presse. El 
â -cerut autorităților de la Atena, 
precum și celorlalte țări vest-euro- 
pene să arate clar Administrației

NOUL GUVERN BOLIVIAN
LA PAZ 12 (Agerpres). — După de

misia cabinetului fostului șef al sta
tului bolivian, generalul Luis Garcia, 
Meza, in capitala țării s-a anunțat 
formarea unui nou guvern, în com
ponența căruia intră 10 militari și 
șapte civili. Portofoliul internelor a 
fost Încredințat colonelului Rolando 
Canido, fost ministru al muncii, cel 
al finanțelor — colonelului Javier Al- 
coreza, cel al planificării — lui Adol- 

lați și am obținut victoria, tot așa 
vom colabora cu alte țări din lume, 
a subliniat premierul.

Totodată, Robert Mugabe a afir
mat că Republica Zimbabwe va con
tinua să-și aducă contribuția la acti
vitatea Organizației Națiunilor Unite, 
a Organizației Unității Africane și 
va sprijini lupta de eliberare a po
poarelor din sudul Africii.

JOHANNESBURG 12 (Agerpres). 
— Un mare număr de polițiști au 
procedat la evacuarea unor persoane 
de culoare din Nyanga, o suburbie 
a orașului sud-african Capetown, 
relatează agenția Associated Press. 
Acțiunea poliției s-a efectuat în sti
lul de tristă notorietate instituit de 
regimul minoritar de la Pretoria, o 
parte din negri fiind brutalizați și 
izgoniți cu lovituri, singura lor vină 
fiind că s-au instalat „ilegal" pe un 
teren viran, încercind să scape de 
condițiile de locuit cu totul improprii 
existente în cartierele 
de guvernanți. Sursa 
faptul că acest gen de 
sive au mai avut loc 
lunii trecute, o parte 
ieșiseră din rezervații fiind arestați.

rezervate lor 
citată relevă 
acțiuni repre- 
și la mijlocul 
din negrii ce

S.U.A. că nu vor accepta stocarea 
acestei bombe pe teritoriul lor.

Decizia americană — menționează 
France Presse — a provocat vii pro
teste in Grecia. La Atena, marți, mai 
multe mii de persoane au demon
strat împotriva acestei hotărîri. Tot
odată, personalități ale vieții - politice 
și artistice elene au protestat împo
triva acestei decizii.

fo Linares, cel al industriei și comer
țului — lui Lucio Paz. Sînt reconfir
mați în funcție miniștrii afacerilor 
externe — Mario Rolon, apărării — 
generalul Armando Reyes, al educa
ției — col. Guillermo Escobar, trans
porturilor și comunicațiilor — col. 
Rene Guzman, minelor — col. Carlos 
Morales, problemelor rurale •*-  col. 
Julio Molina, și sănătății — Jose 
Villareal.

VARȘOVIA

Plenara C. C.
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc plenara C.C. al 
P.M.U.P. — informează agenția P.A.P. 
Plenara a dezbătut probleme privind 
contracararea înrăutățirii situației 
social-economice din țară, activitatea 
partidului după Congresul al IX-lea, 
extraordinar, al P.M.U.P.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Stanislaw Kania, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat o rezoluție în 
care se spune : Comitetul Central al 
P.M.U.P. arată că drept urmare a 
acțiunilor politico-organlzatorice în
treprinse pină acum de instanțele și 
organizațiile de partid, după campa
nia de dări de seamă și alegeri și 
după cel de-al IX-lea Congres 
extraordinar are loc o consolidare 
ideologică și organizatorică a parti
dului. crește forța lui și încrederea 
poporului în el.

Linia înnoirii socialiste, confirmată 
de congres, fidelitatea față de idealu
rile și principiile marxism-leninis- 
mului vor fi transpuse în viață și în 
viitor, în conformitate cu voința cla
sei muncitoare și a tuturor forțelor 
sociale progresiste.

Cea mai importantă obligație a 
membrilor P.M.U.P. și a tuturor ve
rigilor partidului este transpunerea 
activă și consecventă în viață a pro
gramului celui de-al IX-lea Congres 
extraordinar al partidului si unirea 
clasei muncitoare, a agricultorilor, a 
intelectualității, femeilor și tineretu
lui pentru îndeplinirea acestei sar
cini. O mare însemnătate are conlu
crarea strînsă cu partidele aliate 
Partidul Țărănesc Unit și Partidul 
Democrat, cu organizațiile obștești și 
cu sindicatele, cu toate forțele pa
triotice ale poporului nostru.

în continuare, în rezoluție se ara
tă : Comitetul Central obligă organele 
de presă ale partidului și pe membrii 
de partid care lucrează în cadrul 
mijloacelor de informare în masă să 
oglindească principial și corect pro
gramul de activitate al P.M.U.P., să 
caute să obțină un larg sprijin ob
ștesc în favoarea lui, să lupte împo
triva demagogiei și propagandei duș
mănoase, demascîndu-i pe cei care 
le practică.

Conducerea „Solidarității" — se a- 
rată în rezoluție — continuă să se 
eschiveze de la participarea și răs
punderea In comun pentru soluțio
narea problemelor social-economice. 
fundamentale ale tării.

Noile Încordări. — se spune in re
zoluție — sînt îndreptate împotriva 
programului celui de-al IX-lea Con
gres extraordinar al partidului. A- 

Președintele Portugaliei 
primului 

LISABONA 12 (Agerpres). — Un 
comunicat al palatului prezidențial 
Belem anunță că președintele Portu
galiei, generalul Antonio Ramalho 
Eanes, a acceptat L demisia primului 
ministru Francisco Pinto Balsemao. 
Comunicatul subliniază că, „in pofida 
faptului că președintele republicii 
nu și-a retras încrederea politică in 
primul ministru, precum și a absen
tei unul vot parlamentar de cenzură 
împotriva guvernului, generalul 
Eanes a hotărît să accepte demisia 
lui Pinto Balsemao ca urmare a ar
gumentelor prezentate de acesta". 

Reamintim că premierul portughez 
și-a anunțat demisia din cauza „opo
ziției sistematice și publice a anu-

NAIROBI

Conferința O.N.U. asupra resurselor noi 
și regenerabile de energie

al P.M.U.P.
ceasta creează o amenințare cu con
secințe grave la adresa innoirii so
cialiste și a eforturilor depuse pen
tru scoaterea țării din criză. Tonul 
acestor acțiuni îl dau cițiva consilieri 
și activiști iresponsabili ai „Solidari
tății". Comitetul Central cheamă au
toritățile să reacționeze cu hotărîre 
la orice acțiuni care contravin ordi
nii de drept și cere tuturor organe
lor și membrilor de partid să-și asu
me obligația de a acorda sprijin ac
țiunilor puterii populare care urmă
resc asigurarea respectării legii.

In continuare, în rezoluție se sta
bilesc acțiunile ce trebuie întreprin
se in unele sectoare ale activității 
economice. Este necesar să se între
prindă diferite acțiuni in scopul 
stringerii cu succes a recoltei din a- 
cest an — se arată in document. Re
zoluția subliniază apoi necesitatea de 
a se depune eforturi hotărite pentru 
sporirea extracției de cărbune, de a 
respecta principiile stricte ale econo
misirii de cărbune și combustibil, a- 
ceasta constituind o condiție a func
ționării economiei naționale și gospo
dăriilor oamenilor.

Administrația economică si de stat 
trebuie să-și concentreze forțele asu
pra pregătirii corespunzătoare și a- 
plicârii rapide a reformei economice, 
se spune în continuarh in document. 
Această reformă trebuie să intre în 
vigoare de la 1 ianuarie 1982. Punc
tul de pornire al reformei îl va con
stitui reglementarea juridică. în spe
cial legile cu privire la întreprin
derea de stat și la autoconducerea 
muncitorească. C.C. sprijină pregăti
rile desfășurate de guvern în ve
derea introducerii reformei, recoman
dă modificarea treptată — după am
ple consultări — a prețurilor. în con
dițiile acordării de compensații judi
cioase din punct de vedere social

Autoritățile de stat și organizațiile 
de partid sînt obligate să sprijine cu 
consecventă oamenii muncii și cadre
le, pe toți cei care se orăm' dezorga
nizării vieții întreprinderilor, anar
hiei și descompunerii»-"nerespectării 
disciplinei in muncă.

Este intolerabilă subminarea auto
rității Seimului și consiliilor popu
lare de către unele verigi ale „Soli
darității" — subliniază rezoluția. C.C. 
declară că partidul va acționa și de 
acum înainte in favoarea ■ întăririi 
poziției Seimului și va crea condiții 
pentru participarea largă a cetățeni
lor la rezolvarea in comun a proble
melor statului.

în încheiere, in document se arată: 
în activitatea de partid, cea mai im
portantă sarcină este întărirea forței 
și unității partidului.

a acceptat demisia 
ministru
mitor personalități din cadrul Alian
ței democratice (coaliția formațiuni
lor politice ce alcătuiau cabinetul 
Balsemao) față de programul său de 
guvernare.

Demisia actualului executiv va 
deveni2 efectivă, potrivit constituției 
țării, după hotărirea în acest sens a 
Consiliului Revoluției, care se va 
întruni joi. Dar. și după ratificarea 
ei, guvernul demisionai- va continua 
să gireze, temporar, problemele cu
rente ale țării.

Președintele Eanes va începe luițl 
consultările cu liderii partidelor po
litice reprezentate in parlament în 
vederea desemnării unui nou pre
mier.

OLANDA

Rachetele și criza de guvern
După mai bine de două luni de la 

alegerile parlamentare din 26 mai. 
scena politică olandeză este dominată 
de încercările repetate ale unor me
diatori, desemnați de regină, pentru 
elaborarea unei platforme guverna
mentale acceptabile eventualilor par
teneri intr-un cabinet de coaliție. Di
ficultățile pe care le intimpină me
diatorii provin din faptul că scrutinul 
a produs modificări substanțiale în 
componența parlamentului, lipsind 
grupările de centru-dreapta de o ma
joritate stabilă. Concomitent. Olanda 
este confruntată, mai mult ca ori- 
cind, cu un șir de probleme econo
mice și sociale ; de aci, o largă 
dezbatere publică asupra viitorului 
țării, cu o preocupare accentuată 
asupra temeiurilor noilor eforturi de 
înarmare, in special nucleară.

,Jn 1980 — constata cotidianul en
glez „FINANCIAL TIMES" — nivelul 
real de trai al majorității populației 
a scăzut și va continua să scadă in 
1981. Șomajul a atins niveluri postbe
lice record și are tendințe de creș
tere. La cei 350 000 de șomeri se an
ticipează că in 1985 se vor adăuga 
incă 125 000. Economia înregistrează, 
in cazul cel mai bun, o stagnare și 
există impresia larg împărtășită că 
resursele de gaze naturale ale tării au 
fost secătuite".

în aceste condiții, negocierile anga
jate intre reprezentanții partidelor 
Creștin-Democrat, Muncii și „Demo
crații 66", axate mai ales pe pro
blemele economice și de apărare, nu 
au ajuns la înțelegeri și clarificări 
definitive.

Un punct esențial de dezacord îl 
constituie modul cum ar urma să fie 
repartizate „sacrificiile financiare" 
prevăzute in cadrul măsurilor de aus
teritate. Cum e și firesc, partidele de 
stingă nu sint dispuse să subscrie la 
o politică de „stringere a curelli" ale 
cărei consecințe să fie suportate in 
mod precumpănitor de oamenii 
muncii.

Cele mai mari controverse le stir- 
nește insă, in continuare, problema 
instalării de noi arme nucleare. După 
cum se știe, conform deciziei N.A.T.O. 
din decembrie 1979, în Olanda ar 
urma să fie implantate 48 din cele 
572 rachete nucleare destinate Euro
pei occidentale. în decembrie 1980, 
guvernul de centru-dreapta a reușit 
cu greu să evite o criză ministerială, 
aminind o hotărîre in această proble
mă pentru finele anului în curs. Cu 
•xcepția creștin-democraților, ceilalți 

eventuali parteneri de coaliție se 
mențin pe pozițiile adoptate în timpul 
campaniei electorale și anume : gu
vernul olandez nu va lua nici o mă
sură concretă atît timp cit situația 
internațională nu o justifică. Trebuie 
spus că și în rîndul creștin-democra
ților există păreri divergente asupra 
oportunității noilor planuri de înar
mare nucleară. în alegerile legislative 
din Olanda, de la sfîrșitul lunii mai, 
nota săptăminalul vest-german „DER 
SPIEGEL" — „majoritatea locurilor 
in parlament a fost ciștigată pentru 
prima oară de militanții pentru 
dezarmare. Fără aceștia nu mai poate 
fi format la Haga nici un guvern. 
Frontul adversarilor armelor nuclea
re a reușit să dobindească în alegeri 
• majoritate prin care să poată in
fluența in viitor viața politică a 
Olandei", ț

într-adevăr, ca țară membră a 
N.A.T.O., Olanda a devenit de mulți 
ani „pionul unei evoluții in măsură 
să răstoarne unele decizii ale alian
ței" („NEW YORK TIMES"). Dealt
fel, încă cu trei ani în urmă, adver
sarii bombei cu neutroni au reușit să 
stringă peste 1 200 000 de semnături 
împotriva fabricării acestei arme de 
distrugere in masă. De atunci s-a 
dezvoltat o amplă mișcare pentru 
pace, cu participarea unor organiza
ții și grupuri de cetățeni cu convin
geri politice și religioase din cele mai 
diferite. Acțiunile recente desfășurate 
sub lozinca „STOP armelor rache
tă !“ au reunit comuniști și repre
zentanți ai consiliului interconfesio- 
nal pentru pace (protestant), dar și 
militanți catolici pentru dezarmare. 
Chiar in rîndul armatei olandeze s-a 
format un „comitet pentru pace și 
securitate", care se pronunță împotri
va armelor nucleare.

Un sondaj de opinie arată că 8 la 
sută din ofițeri, un sfert din subofi
țeri și 60 la sută din trupă resping 
folosirea armelor nucleare. Motivin- 
du-și pozițiile, maiorul de aviație 
Stelling declara ziarului „DEUTSCHE 
VOLKSZEITUNG" : „Strategia arme
lor nucleare este lipsită de orice ra
țiune, căci prin folosirea armelor 
nucleare ar.fi nimicit ceea ce se do
rește să se' apere". Recenta decizie 
americană de a se trece la fabricarea 
bombei cu neutroni este de natură să 
intensifice și mai mult mișcarea 
antinucleară. Dacă, chiar cu cițiva ani 
în urmă, în perioada cînd a început 
să se vorbească pentru prima oară
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despre posibilitatea construirii unei 
asemenea arme, olandezii s-au nu
mărat printre primii care și-au ma
nifestat cu toată energia împotri
virea față de asemenea proiecte pri
mejdioase, cu atît mai vehement se 
apreciază a fi acum protestul lor.

„SA ELIBERAM LUMEA DE AR
MELE NUCLEARE, INCEPÎND 
ACEASTA CU OLANDA !" — sună 
mobilizator o lozincă a militanților 
pentru pace, expresie a profundei

ITALIA

Controverse in jurul 
„pactului antiinflaționist"

în perspectiva obișnuitei vacanțe 
de la „ferragosto" (mijlocul lui au
gust), cele două camere ale parla
mentului italian și-au închis porțile, 
iar activitatea partidelor politice și 
a liderilor acestora a scăzut și ea in 
intensitate. Diferitele luări de poziție 
ale membrilor guvernului și condu
cătorilor formațiilor politice apărute 
în aceste zile în presa din peninsulă 
sint totuși de natură a arăta că „at
mosfera de tensiune existentă între 
aliații din guvern nu numai că nu 
s-ă diminuat" („IL MESSAGGERO"), 
dar a făcut ca dificultățile noului ca
binet să iasă tot mai mult la supra
față.

Unul din primele obiective pe care 
și le-a stabilit coaliția condusă de 
premierul Giovanni Spadolini, prima 
din perioada postbelică în fruntea 
căreia se află un om politic care nu 
aparține partidului democrat-creștin, 
a fost acela de „a opri degradarea 
economiei italiene", cum o numea 
ziarul francez „LES ECHOS". După 
cum este știut, în luna mai deficitul 
balanței comerciale a atins un record 
absolut — 2 872 miliarde lire ! — 
ca urmare a creșterii prețurilor ma
teriilor prime, sporirii cursului dola
rului american și reducerii competi
tivității produselor italiene în concu
rență cu tnărfurile similare vest-eu- 
ropene. în primele cinci luni ale 
acestui an soldul negativ s-a ridicat 
la peste 10 000 miliarde lire, față de 
6 872 miliarde în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Inflația — problema majoră a Ita
liei încă din 1973 — s-a accelerat și 
a atins în medie, atît anul trecut, 
cît și în primele luni ale acestui an, 
nivelul de circa 21 la sută, cea mai 
înaltă rată în cadrul Pieței comune. 

convingeri că prin eforturi unite po
poarele pot opri Vursa înarmărilor, 
pot determina trecerea la măsuri 
reale de dezarmare. Această opțiune 
populară influențează evident și ne
gocierile desfășurate de reprezentan
ții partidelor politice olandeze pentru 
alcătuirea unui guvern de coaliție, 
care să prezinte șanse de stabi
litate.

Petre STĂNCESCU

La aceasta se adaugă și șomajul în 
continuă creștere, care afectează 
peste 8 la sută din populația activă.

în aceste împrejurări, noul guvern 
a lansat ideea încheierii unui „pact 
antiintlaționist" cu sindicatele și pa
tronatul, considerînd că lupta contra 
inflației este legată de apărarea nive
lului de trai și menținerea locurilor 
de muncă. Dar negocierile angajate 
în acest scop de către guvern cu sin
dicatele și patronatul, în ultima săp- 
tămină a lunii trecute, n-au dus la 
nici un rezultat. „Negocierile — re
marca agenția «FRANCE PRESSE» — 
n-au permis definirea unor puncte 
de acord și nici chiar realizarea unui 
consens asupra procedurii de urmat. 
Negociatorii au convenit asupra amâ
nării dezbaterilor pină la jumătatea 
lunii septembrie".

Organizațiile sindicale și-au mani
festat disponibilitatea de a accepta 
fixarea unui prag maxim al inflației 
(proiectul primului ministru este de 
a limita rata acesteia la 16 la sută 
in 1982 și de a o reduce progresiv la 
10—12 la sută în următorii trei ani), 
in condițiile promovării unei politici 
economice care să nu afecteze condi
țiile de viață ale oamenilor muncii 
și care să aibă în vedere intervenții 
susținute pentru sectoarele lovite de 
criză și, în special, pentru marile în
treprinderi cu participare de stat. 
De asemenea, reprezentanții organi
zațiilor sindicale s-au pronunțat pen
tru măsuri concrete de reconstrucții 
în zonele lovite de cutremur și pen
tru sprijinirea zonelor afectate de 
criză din Mezzoggiorno. în absența 
unor răspunsuri concrete la solicită
rile sindicatelor, negocierile au tre
buit suspendate.

La această „primă dificultate se
rioasă" — afirmația aparține ziarului 

„LA STAMPA" — s-au adăugat ul
terior și altele. Din diferite părți s-au 
făcut auzite critici la acțiunile de 
pînă acum ale guvernului și in le
gătură cu alte probleme presante, 
cum sint combaterea terorismului și 
asanarea vieții publice. într-un in
terviu publicat in ziarul „LA RE
PUBLICA", ministrul de interne 
Virgilio Rognoni a recunoscut că s-a 
înregistrat practic o înfrîngere, în ul
timele săptămini, în fața terorismu
lui, arătind că lupta contra acestui 
adevărat flagel impune măsuri con
vergente' și de durată. Impunătoarea 
manifestare care a avut loc la 2 au
gust la Bologna, la împlinirea unui 
an de la atentatul fascist care a făcut 
aproape 100 de victime, a constituit, 
dealtfel, o reafirmare a hotărîrii una
nime a forțelor politice progresiste 
din țară de a acționa contra teroris
mului.

Vii proteste a stîrnit în rîndul for
țelor politice de stingă și al opiniei 
publice hotărîrea adoptată zilele tre
cute de guvern în legătură cu insta
larea pe teritoriul Siciliei (la aero
portul militar Magliocco din nordul 
insulei) a 112 rachete „Cruise", cu 
rază medie de acțiune, prevăzută 
prin programul stabilit de N.A.T.O. 
Reprezentanții partidului comunist 
au declarat că vor acționa pentru a 
crea o amplă mișcare unitară care 
să ceară încetarea cursei înarmărilor 
și instaurarea unui echilibru militar 
la cel mai redus nivel posibil.

Serioase confruntări a declanșat în
tre partidele din sinul coaliției și 
problema formării consiliilor marilor 
orașe, provinciilor și regiunilor unde 
s-au desfășurat alegeri în cursul lunii 
iunie, democrația creștină manifes- 
tînd ezitări în ce privește reînnoirea 
acordurilor pe plan local de pină 
acum.

în pofida tuturor acestor dificul
tăți, premierul Spadolini își păstrea
ză totuși optimismul. într-o recentă 
declarație, el a reafirmat voința ca
binetului de a rezolva problemele 
aflate la ordinea zilei, reamintind, in 
același timp, necesitatea instaurării 
unor raporturi mai corecte intre par
tide și guvern. în legătură cu ideea 
organizării de alegeri anticipate, ve
hiculate în diferite cercuri, primul 
ministru a lăsat să se înțeleagă că 
o asemenea eventualitate nu ar fi 
de natură să contribuie la schimba
rea situației actuale.

Oricum, observatorii sînt de părere 
că după acalmia care se va instaura 
în săptămînile următoare, reluarea 
activității politice în luna septembrie 
va readuce din nou pe primul plan 
problemele complicate care se află 
în fața țării.

Radu BOGDAN

NAIROBI 12 (Agerpres). —■ Miercuri 
au continuat lucrările Conferinței 
O.N.U. asupra resurselor noi și rege
nerabile de energie, în cursul cărora 
mai multi vorbitori au prezentat po
zițiile țărilor lor în problemele ce fac 
obiectul reuniunii. Reprezentantul 
Tanzaniei, ministrul pentru proble
mele apei și energiei, Al-Noor 
Kassum, a arătat că eforturile în
dreptate în direcția extinderii utili
zării resurselor regenerabile, cum ar 
fi energia solară sau eoliană, trebuie 
să meargă in paralel cu acțiunile 
menite să ducă la economisirea com
bustibililor clasici. Realizarea unor 
programe în acest domeniu — a

în sprijinul țărilor celor mai puțin dezvoltate
BANGKOK 12 (Agerpres). — în

tr-o declarație adoptată de partici
panții la reuniunea ministerială a 
statelor membre ale Comisiei Eco
nomice și Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.) și a Co
misiei Economice pentru Asia Occi
dentală (E.C.W.A.) se cere Națiuni
lor Unite să adopte un program de 
acțiune adecvat și măsuri care să 
permită celor mai puțin dezvoltate

Guvernul S.U.A. a 
cerut unui judecă
tor federal să re
comande interzice
rea sindicatului 
controlorilor de tra
fic aerian ameri
cani, aflați în gre
vă de săptâmina 
trecută, s-a anunțat 
Ia Washington. Mă
sura se încadrează 
în seria de repre
salii — amenzi, 
concedieri, amenin
țări Ia pedepse cu 
închisoarea — îm
potriva controlori
lor aerieni și a sin
dicatului acestora, 
care au persistat in 
hotărirea de a de
clanșa grevă in 
sprijinul revendi
cărilor lor de îm
bunătățire a con
dițiilor de muncă și 
viață. în fotogra
fie : un pichet al 
greviștilor pe aero
portul La Guardia 

din New York 

spus el — trebuie să se facă prin 
coordonarea eforturilor tuturor țări
lor lumii.

Ministrul de externe al Republicii 
Sri Lanka, Sahqul Hameed. a opi
nat că este necesară constituirea 
unui organism internațional de fi
nanțare, care să canalipese'' fondurile 
spre programele și obiectivele prio
ritare în domeniul folosirii resurse
lor energetice noi. Ministrul pentru 
problemele energiei al Braziliei a 
arătat că programele privind utiliza
rea resurselor energetice regenera
bile din țările în curs de dezvoltare 
sint menite să contribuie la progre
sul lor economic general.

țări să depășească starea lor de să
răcie și să întreprindă reforme struc
turale ale economiilor lor.

Reuniunea, desfășurată timp de 
două zile la Bangkok, a fost convo
cată ca o etapă pregătitoare a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru pro
blemele statelor celor mai puțin dez
voltate, care este programată să aibă 
loc la Paris, în perioada 1—14 sep
tembrie.
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