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RECOLTAREA EȘALONATĂ, 
DUPĂ GRAFIC, 

A LEGUMELOR

Din grădini continuă să fie re
coltate și livrate cantități impor
tante de legume. Ele iau calea pie
țelor, depozitelor in vederea păs
trării pentru iarnă sau sint indus
trializate la fabricile de conserve. 
Din datele furnizate de Direcția 
generală economică a horticulturii 
rezultă că, în majoritatea județe
lor, datorită intensificării lucrărilor 
în grădinile de legume, graficele 
de livrări se îndeplinesc In condiții 
corespunzătoare. Județul Alba a 
realizat programul de livrări pe 
primele 12 zile ale lunii august in 
proporție de 97 la sută ; Arad — 86 
la sută ; Bihor — 92 la sută ; Cluj
— 92 la sută ; Covasna — 120 la 
sută ; Hunedoara — 92 La sută; Iași
— 1081a sută ; Prahova — 98 la sută; 
Suceava — 189 la sută ; Teleorman
— 82 la sută ; Timiș — 90 la sută ; 
Vrancea — 83 la sută. La partea 
opusă se află județe chiar dintre 
cele mari producătoare de legume, 
care nu-și îndeplinesc nici pe de
parte sarcinile de livrări la fondul 
de stat. Amintim cîteva care, in 
perioada 1—12 august, au livrat 
între 30 și 50 la sută din cantitățile 
prevăzute : Dîmbovița, Dolj, Gorj, 
Ialomița, Sibiu, Maramureș și Tul- 
cea. Toate acestea demonstrează 
modul diferit de organizare a mun
cii la recoltarea și livrarea legu
melor, reflectă neajunsuri în ce 
privește executarea lucrărilor în

grădini, cu urmări negative asupra 
nivelului producției.

Ploile din ultimele zile sint foar
te bune pentru dezvoltarea culturi
lor de legume. In nici un caz ele 
nu trebuie să ducă la încetinirea 
lucrărilor în grădini. Piața și fa
bricile de conserve solicită, în con
tinuare, cantități importante' de 
produse. Ele trebuie asigurate rit
mic, potrivit prevederilor înscrise 
în graficele de livrare. Cea mai 
mare atenție trebuie acordată re
coltării și livrării roșiilor. în unele 
locuri, ele nu s-au copt în totali
tate și de aceea se cere să fie strin- 
se eșalonat, fără a se aștepta ma
turarea lor pe întreaga suprafață. 
De asemenea, trebuie grăbit trans
portul legumelor destinate prelu
crării în fabricile de conserve — 
fasole păstăi, dovlecei, castraveți — 
știind că orice întîrziere la recol
tare duce la îmbătrînirea și degra
darea acestor produse.

în aceste zile de vîrf, la strînge- 
rea recoltei de legume, conducerile 
unităților agricole, cu sprijinul or
ganelor și al organizațiilor de 
partid, au datoria să acționeze pen
tru mobilizarea la recoltat și în
cărcarea produselor în mijloacele 
de transport a cit mai multor coo
peratori, a altor oameni ai muncii 
din agricultură. Este în interesul 
nostru, al tuturor, al economiei ță
rii ca recolta de legume să fie strin- 
să eșalonat, potrivit cerințelor pie
ței și ale fabricilor de conserve 1

PREGĂTIREA TEMEINICĂ 

A CAMPANIEI AGRICOLE 
DE TOAMNĂ

Puține zile ne mal despart de 
momentul începerii recoltării cul
turilor de toamnă. Dealtfel, in 
unitățile agricole din sudul țării a 
și început recoltarea fasolei pentru 
boabe. Nu peste multe zile va 
începe recoltarea sfeclei de zahăr 
Si florii-soarelui, apoi a porumbu
lui. culturilor furajere și cartofilor. 
Este vorba de un volum de lucrări 
foarte mare și complex, pentru rea
lizarea căruia se cere ca, în puține
le zile care au rămas pînă la de
clanșarea propriu-zisă a campaniei 
de toamnă, pregătirile să fie în
cheiate sub toate aspectele. în an
samblul acestor pregătiri, un loc 
central îl ocupă repararea combine
lor si mașinilor agricole, astfel in
cit să existe garanția bunei lor 
funcționări.

Potrivit programelor întocmite, 
combinele și tractoarele trebuie re
parate pînă la 15 august, urmînd ca 
în zilele următoare să se execute 
recepția acestora. Din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii re
zultă că aceste lucrări se află în- 
tr-un stadiu avansat și există con
diții ca ele să fie incheiate la ter
menul stabilit. Este rezultatul mă
surilor luate pentru a asigura atit 
grăbirea lucrărilor de reparații, cit 
și îmbunătățirea substanțială a ca
lității și, strîns legat de aceasta, a

funcționalității combinelor. Astfel, 
s-a revenit la o practică mal veche, 
aplicată cu bune rezultate, aceea de 
a da în răspunderea unui mecani
zator toate lucrările legate de re
pararea și pregătirea combinei cu 
care va lucra la recoltat. Este o 
măsură de natură să întărească și 
mai mult răspunderea fiecărui me
canizator în exploatarea și întreți
nerea mașinilor și utilajelor. Cu ce 
forte mecanice se va acționa la re
coltarea principalelor culturi de 
toamnă și ce măsuri deosebite tre
buie luate în această perioadă pre
gătitoare pentru asigurarea unui 
ritm intens de lucru ?

în ordinea urgentelor se situează 
recoltarea fasolei pentru boabe — 
cultură care a fost extinsă in acest 
an la peste 100 000 hectare. în ve
derea înlăturării pierderilor de re
coltă ce se înregistrau în anii 
trecuți au fost luate o serie de mă
suri tehnice și organizatorice. în 
primul rind, s-a dublat capacitatea 
de recoltare atit prin mărirea nu
mărului de combine, cît și prin in
troducerea unor echipamente cu 
randament sporit. De asemenea, 
s-a trecut Ia o nouă tehnologie de 
dislocare a plantelor, prin sistemul 
lamelor de tăiere, eliminîndu-se
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cu încredere în propria capacitate 
de creație tehnică

BACĂU : Angajamente îndeplinite

Combinatului siderurgic din Hune
doara îi revin în actualul cincinal 
sarcini importante în privința asi
gurării oțelurilor de înaltă calitate 
și cu caracteristici fizico-mecanice 
speciale. Sint oțeluri destinate unor 
subramuri de virf ale construcțiilor 
de mașini -r aeronautica, utilaje 
pentru tehnica nucleară, utilaje teh
nologice complexe pentru chimie ș.a. 
— care nu mai pot fi fabricate prin 
tehnologii clasice. în siderurgie se 
vorbește acum tot mai mult de așa- 
zisele tehnologii neconvenționale, 
cum sînt : procedeele de elaborare 
a oțelurilor speciale în instalații de 
vidare, instalații cu aport de căldură 
și vidare sau instalații de decarbu- 
rare sub vid. Recent, la combinatul 
siderurgic hunedorean a fost dată in 
funcțiune o instalație de decarbura- 
re sub vid a oțelurilor inoxidabile. 
Despre această realizare de presti
giu discutăm cu ing. Ștefan Cornea, 
directorul Centrului de cercetări și 
proiectări pentru fabricația produse
lor metalurgice din Hunedoara.

— Din cite cunoaștem, la noua in
stalație te aplică, pentru prima dată 
In țară, o tehnologie deosebit de 
pretențioasă. Cum ați descoperit „se
cretul" ei 7

— Dispuneam, la oțelăria electrică, 
de o pompă de vidare a oțelului 
care, din punct de vedere tehnologic, 
era solicitată numai 3—4 ore pe zi. 
Deci, aveam „disponibilă" 80 la sută 
din capacitatea de vidare. Tot tre- 
cînd prin oțelărie, directorul general 
al combinatului, inginerul Sabin 
Faur, se arăta pe bună dreptate ne
mulțumit de această stare de lucruri.

De aceea, a solicitat atît unor insti
tute de specialitate din țară, cit și 
nouă, cercetătorilor și proiectanților 
din centrul hunedorean, precum și 
specialiștilor din combinat să studie
ze posibilitatea utilizării instalației 
și pentru alte tehnologii de elabo-

La Combinatul siderur
gic din Hunedoara, o 
remarcabilă realizare 
tehnologică: instalația 
de decarbonare sub vid 
a oțelurilor inoxidabile

rare a oțelului care presupuneau vi
dare. O temă practică de cercetare 
care ne-a incitat, ne-a ambiționat și 
ne-a dat multe nopți nedormite.

— $i afi pornit la materializarea 
ideii 7

— De la ideea tehnică la faptă, 
calea nu e totdeauna scurtă și ne
tedă. Nu dețineam nici o informație 
tehnică precisă și nu cunoșteam nici 
elementele „secrete" ale unor licențe 
asupra instalației șl tehnologiei uti
lizate de firmele care produc acest 
oțel. Pe parcursul conceperii și rea
lizării instalației, au apărut foarte 
multe probleme tehnice inedite, a

căror rezolvare a solicitat din plin 
cunoștințele profesionale și experien
ța multor specialiști. Dar pentru 
depășirea greutăților au acționat 
neobosit șl au adus idei și soluții 
tehnice valoroase toți cei care au 
muncit la finalizarea instalației, atît 
oțelari și mecanici, cercetători și 
proiectanți, cît și cadre de conducere 
ale combinatului, care au fost nu 
numai factori de organizare, ci au 
ajutat efectiv ca specialiști. Este 
greu să-i nominalizez acum pe toți 
cei care s-au distins in această pri
vință. îmi vin in minte numele in
ginerilor Cornel Podeleanu, Gabriel 
Ștefan, Hie Marinescu, al oțelarului 
Florian Giurcă, al tehnicianului 
Kandray Adrian.

— Cit au durat soluționarea pro
blemelor tehnice și construirea insta
lației ?

— Destul de puțin, dacă avem în 
vedere oomplexitatea problemelor 
tehnice și tehnologice pe care le-am 
avut de deslușit. Studiul tehnic a 
început în toamna anului 1979. iar 
instalația, construită integral'cu for
țele proprii ale combinatului, a fost 
gata in primăvara acestui an.

— A funcționat bine de la inceput?
— Am fi vrut să ne lăudăm cu 

asta, dar n-a fost așa. Am avut tot 
timpul emoții și nu fără temei, în- 
trucît primele încercări nu au dat 
rezultatele pe care le așteptam. Era 
vorba de o mică eroare constructivă

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)

Oamenii muncii de la 
întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Bacău 
raportează că în cinstea 
zilei de 23 August și-au 
îndeplinit întocmai toa
te angajamentele asu
mate în întrecerea so
cialistă. Acordînd o a- 
tenție deosebită perfec
ționării și organizării 
muncii, folosirii mai 
bune a timpului de lu

cru șl a utilajelor, 
creșterii productivității 
muncii, ei au realizat 
pînă acum o producție 
suplimentară în valoare 
de circa 10 milioane lei, 
concretizată într-un 
mare număr de mașini, 
utilaje și piese de 
schimb. S-a acționat, în 
același timp, pentru mo
dernizarea produselor. 
Introducerea în fabrica

ția de serie a unor noi 
mașini grele, de înaltă 
complexitate și tehnici
tate. Primele mașini da 
acest fel au fost termi
nate și livrate benefi
ciarilor interni șl par
tenerilor externi. De 
menționat că ele sint 
realizate cu un consum 
de metal mult mal mic 
și cu cheltuieli mai re
duse. (Gh. Baltă).

CONSTANȚA : Cu trei luni mai devreme

Constructorii de po
duri de la Grupul de 
șantiere nr. 5 — Basa- 
rabi al Centralei Cana
lului Dunărea-Marea 
Neagră au finalizat, cu 
trei luni înainte de ter
men, noul pod de cale 
ferată de pe magistrala 
feroviară București — 
Constanta la kilometrul 
201 + 408, care traversea

ză canalul la Nazarcea. 
Noul pod, unul din cele 
6 de această mărime 
peste Canalul Dunărea- 
Marea Neagră, are o 
lungime de 140 metri, 
cu o deschidere centra
lă de 80 metri și două 
laterale de cite 30 metri, 
fiind prevăzut cu cale 
ferată dublă. Devansarea

lucrărilor a fost posibilă 
prin folosirea unei noi 
tehnologii de asamblare 
a uriașului tablier de 
520 tone la sol și de 
montare a acestuia după 
o soluție originală, pre
cum și prin executarea 
tuturor lucrărilor în a- 
cord global. (George 
Mihăescu).

SIBIU : Produse suplimentare la export

Sporindu-și eforturile 
creatoare în ampla în
trecere ce se desfășoară 
în cinstea marii sărbă
tori de la 23 August, co
lectivul de oameni ai 
muncii de la întreprin
derea ;,13 Decembrie" 
din Sibiu a reușit să li
vreze la export impor
tante cantități suplimen

tare de produse de cea 
mai bună calitate și cu 
o eficiență economică 
ridicată. Inginerul loan 
Botezan, directorul în
treprinderii, ne-a preci
zat că de la începutul 
anului și pînă în pre
zent prevederile planu
lui la export au fost 
realizate in proporție de

106,4 la sută. De men
ționat că prin introdu
cerea în fabricație a 
unor noi modele de ar
ticole de marochinărie 
și printr-o bună conlu
crare cu partenerii ex
terni. planul de export 
pe 1981 este în întregi
me acoperit cu comenzi. 
(Nicolae Brujan).

Cele 5000 de zile ale Sloboziei
Adevărata Istorie a Sloboziei, 

care era oraș doar cu numele pînă 
In 1968, se scrie de 5 000 de zile, 
de cînd a devenit reședință de ju
deț. Cum arăta în prima zi din 
cele 5 000 ? O urbe cu 12 500 locui
tori. fără nici o unitate industria
lă. cu 900 locuri de muncă. în ma
joritate în unități agricole, cu 2 
blocuri însumînd 48 apartamente. 
Despre canalizare, trotuare, asfalt 
și alte atribute urbanistice nici nu 
putea fi vorba. în schimb. Slobo
zia avea o puzderie de cîrciumi, 
două frizerii, o croitorie și citeva 
magazine în clădiri improprii.

Astăzi, în cea de-a 5 000-a ri, 
municipiul Slobozia numără de 4 
ori mai multi locuitori, ajungînd la 
50 000, are 25 000 locuri de muncă, 
10 000 apartamente și 12 500 elevi. 
Tot atîția elevi cît numărul locui
torilor din ’68. La Slobozia, din 
4 locuitori unu] învață, din doi — 
unul muncește și 70 la sută din 
populație s-a mutat In noile car
tiere care s-au înălțat în acești 
ani. în acești 13 ani, Slobozia 
a devenit și un puternic centru 
industrial. S-au construit aici, rînd 
pe rînd. Combinatul de îngră
șăminte chimice. întreprinderea de 
ulei. Filatura de bumbac. între
prinderea de industrializare a lap; 
telul. întreprinderea pentru pres
tări servicii industriale și altele. 
Aici, in „Cîmpia Soarelui", unde 
in urmă cu 10 ani Casa de cultură

își desfășura activitatea în sediul 
clădirii unei foste mori, s-au con
struit adevărate citadele ale cultu
rii. artei și învățămîntului. Pe o 
singură arteră. Bulevardul Chimiei, 
întilnești astăzi Casa de cultură a 
sindicatelor, Casa de cultură a ti
neretului, Casa agronomului. In 
zona denumită cîndva „Nisipuri", 
unde se aflau cîteva case insalu
bre, se Înaltă azi blocurile Bule
vardului Cosminului, care se întil- 
nește în piața complexului hotelier 
Muntenia cu Bulevardul Unirii, 
creînd. împreună cu clădirea spita
lului de 800 de paturi, un complex 
arhitectural ce se constituie într-o 
mindrie a constructorilor ialomi- 
țeni.

Primul vicepreședinte al consi
liului popular municipal, tovarășul 
Nicolae Ionescu, ne spunea : 
„Acum, în ajunul marii sărbători, 
orașul, cu cele 220 hectare de 
spatii verzi, 500 000 arbori și ar
buști, 8 000 metri liniari de gard 
viu șl un milion de flori, devine 
tot mal mult o grădină veritabilă. 
De la 20 hectare cultivate cu le
gume în spațiile dintre blocuri șl 
pe terenurile virane în anul tre
cut. am ajuns în 1981 la 125 hec
tare. în ajunul marii sărbători, 
peste 100 de familii se mută în 
noile apartamente recepționate 
chiar în aceste zile".

Mlhal V1ȘO1U 
corespondentul „Santeli*

Cînd unii văd noul, 
dar susțin că... nu există

Constantin Profir. „Cos- 
tică" cum i se spune acum 
pe un ton familiar, tehni
cian agronom, cu o minte 
iscoditoare și inventivă, a 
avut ideea de a concepe 
un dispozitiv pentru regla
rea automată a nivelurilor 
apei în canalele de irigații. 
Cum i-a venit ideea nu 
mai contează (auzise pe un 
specialist plîngîndu-se de 
imperfecțiunea dispozitive
lor existente, care nu asi
gurau reglarea nivelurilor 
decît într-un singur sens 
de scurgere a apei și nu 
aveau precizia și sensibili
tatea necesare, fiind, pe 
deasupra, și foarte greoaie, 
necesitînd construcții com
plicate și cheltuieli mari). 
Si-atunci, jucîndu-se cu 
creionul pe hîrtie. și tot 
mai captivat de idee, a gă
sit soluția. Cîțiva prieteni, 
pricepuți în materie, au 
examinat-o și-au spus „Da, 
domnule, ia uite ce drăcie 
i-a trăznlt prin cap lui 
Costică I Știi că ar putea 
să meargă !“. Cîteva luni 
mai tîrziu, el a si construit 
un asemenea dispozitiv, l-a 
instalat pe Valea Carasu, 
la Mihail Kogălniceanu 
(Constanta). pe canalul 
CA-2 și a mers, a înlocuit 
un stăvilar cu acționare 
electrică și cu doi oameni 
care lucrau acolo in per
manentă. echipați cu o ca
bină telefonică și o stație 
radio. Merge și acum. Fiind 
nemaipomenit de simplu, 
robust, funcțional. Costi
că" era în al nouălea cer, 
în buna lui credință își 
imagina cum va cuceri 
acest dispozitiv atit de sim
plu și de practic inimile 
specialiștilor, cum va înlo
cui el construcțiile greoaie 
și costisitoare de pină a-

tuncl (tip T, tip D. AVIO, 
AVIS, AMIL), unele din 
import.

Asta se întîmpla în 1972, 
acum 9 ani.

Astăzi, dispozitivul lui, 
aflat la a treia înregistra
re ca propunere de inven
ție. și dovedindu-și cu pri
sosință valoarea (încă vreo 
cîteva exemplare executate 
de Costică funcționează 
impecabil la Babadag și la 
Isaccea), departe de a fi

Profir — n.n.), calități tes
tate in laborator și Ia sca
ră naturală, ne determină 
să reținem concluzia că ne 
aflăm in fața unei realizări 
deosebite, originale și cu 
un vast cimp de aplicare 
in automatizarea rețelelor 
de canale din sistemele 
noastre de irigații".

Și acum, pe puncte, ex
traordinarele avataruri ale 
ideii lui Costică.

1. Martie. 1972. Oficiul de

Cum și de ce o valoroasă idee 
tehnică originală - verificată 
în practică - se împiedică, de 
nouă ani, în hățișul birocrației

cucerit inimile acelor spe
cialiști în măsură să-l dea 
girul științific, se află în 
exact stadiul de la început. 
O. dar ce odisee s-a con
sumat de atunci ! înainte 
de a o cunoaște (în rezu
mat, firește), să cităm, pri
vind valoarea dispozitivu
lui, concluzia din 1981 a 
catedrei de hidroameliora
ții a Institutului politehnic 
din Iași, reieșită în urma 
unui studiu, de laborator 
și la scară naturală, apro
fundat. de către un colec
tiv condus de prof. dr. do
cent Valeriu Blidaru: „Toa
te aceste calități (fuseseră 
descrise mai înainte — 
n.n.), ce diferențiază regu
latorul IELIF Tulcea 
(el a fost înscris acum sub 
numele întreprinderii la 
care lucrează Constantin

stat pentru Invenții șl 
mărci înregistrează, cu nr. 
70081, propunerea de in
venție „Regulator hidrau
lic de niveluri", autor: teh
nician Constantin Profir. 
Si îi comunică autorului 
că descrierea invenției nu 
corespunde normelor lega
le ; ii cere o reformulare 
și completarea desenelor. 
Ceea ce autorul execută 
prompt. în ce privește 
O.S.I.M. trebuie să facem, 
din capul locului, o preci
zare : după cum se știe, 
acest organism, oricit de 
bine intenționat, oricit de 
mult ar dori să promoveze 
ideile noi, originale, este 
nevoit, firesc, să se spriji
ne pe girul științific al unor 
instituții specializate. în a- 
cest spirit îl invităm pe ci
titor să înțeleagă reacțiile

O.S.I.M. ta povestea care 
urmează.

2. 1972, vara. Tratative cu 
I.E.L.I.F.G.A. Constanța 
(unde lucra pe atunci Cos
tică) pentru execuția unui 
prototip. întreprinderea îi 
cere să treacă pe numele 
ei invenția. El refuză. To
tuși, i se promite că pro
totipul va fi executat, dar 
nu pe timpul campaniei, ci 
iarna. Se și face prototi
pul și este montat, în iar
na anului 1973, pe canalul 
CA-2.

3. Preia problema, pen
tru studiu și avizare. Cen
trala de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri 
funciare (devenită mai tîr
ziu direcție generală in Mi
nisterul Agriculturii), îm
preună cu Institutul de 
cercetări pentru îmbunătă
țiri funciare. Cu promi
siuni că dacă se va con
firma... atunei se va... se 
va... Dar nu se intimplă 
nimic pînă ta 22 aprilie 
1974. cînd...

4. Autorul este chemat la 
București pentru a se în
cheia.. între el și un func
ționar al centralei, o... mi- 
nută. Cuprinzînd șapte în
trebări. Citindu-le nu scă- 
pati nici o clipă din vede
re că dispozitivul lui Cos
tică funcționa, în acel timp, 
perfect, la M. Kogălnicea
nu. întrebarea întîi : ce 
deosebiri prezintă noul dis
pozitiv- fată de cele aflate 
în fabricație (răspunsul fu
sese dat in descrierea in
venției în urmă cu doi ani), 
întrebarea doi : dacă știe 
autorul că pe undeva, la
Mihai CARANFIL 
Neculai AMIHULESEI
(Continuare in pag. a V-a)

Mărturiile prezentului
Ce este nou în viața 

culturală a județului 
Covasna ? — m-a în
trebat un oaspete sosit 
dintr-o țară nordică 
îndepărtată, cunoscă
tor al problemelor cul
turale din acele locuri.

Răspunsul la între
bare este doar aparent 
ușor. Din momentul în 
care am început să 
mă pregătesc făcînd 
apel la propriile mele 
amintiri, ale unui om 
de naționalitate ma
ghiară, născut pe aces
te meleaguri ale 
României, mi-am dat 
lesne seama că in 
timpul scurt ce ne stă 
la dispoziție nu-i pot 
arăta totul, că sînt ne
voit să mă rezum la 
a-i înfățișa doar unele 
fenomene semnifica
tive, cred, interesante 
și pentru dînsul.

Lucrez la teatru — 
la teatrul din Sf. 
Gheorghe — și ar fi 
fost de cuviință să În
cep cu preocupările 
din acest domeniu, dar 
eram în preajma unei 
noi premiere și mă 
gindeam să-1 las pe 
oaspete să-și facă o 
părere personală des
pre reprezentația loca
lă a piesei lui Siiti5 
Andrăs, „Nunta din 
Suza".

Așadar, am ocolit de
liberat, la început, a- 
ceastă temă și am pro
pus oaspetelui scurte 
deplasări în județ, dar 
nu înainte de a-1 
plimba prin Sf. Gheor
ghe pentru a vedea 
centrul orașului, de 
curînd renovat, cu nu
meroase clădiri ce 
poartă patina vremii,

cu șiruri de magazine 
noi, cu impozantul 
muzeu local, poate cea 
mai frumoasă operă a 
lui K6s Kâroly, care a 
pus în valoare tradi
țiile constructorilor 
din Transilvania și, 
bineînțeles, numeroa
sele blocuri-turn înăl
țate in ultimii ani pe 
dealul înalt al orașu
lui, care conferă o 
nouă frumusețe vechii 
așezări...

Iată-ne la Dalnic, 
satul natal al lui

însemnări 
de

SYLVESTER Lăjos

Gheorghe Doja, în 
fața monumentului 
marelui conducător al 
răscoalei țărănești, 
inaugurat de cîțiva 
ani, discutînd despre 
semnificația acestei 
mari ridicări împotri
va feudalismului a ță
ranilor români, ma
ghiari și sași... La 
Cernat, aflat la mică 
depărtare, în muzeul 
care se extinde mereu, 
oaspetele a admirat 
exponatele de istorie a 
culturii și de etno
grafie, a privit înde
lung casele țărănești 
cu pridvor, peste o 
sută, uneltele și mași
nile agricole aflate in 

x curtea muzeului. Ce 
idee lăudabilă 1 —
mi-a spus el — să 
găzduiești într-un mu
zeu alături de lucruri 
ce au o vîrstă de cîte- 
va sute de ani și o- 
biecte care au mai 
fost folosite, probabil,

cu zece sau cincispre
zece ani în urmă. E 
hotărît bine, pentru că 
oamenilor, muzeogra
filor le scapă uneori 
tocmai mărturiile tre
cutului apropiat, cu 
toate că fiecare obiect 
sau mod de a gîndi 
va deveni, odată și 
odată, „antic" și ce 
șansă neînchipuită o- 
ferim pentru viitorime 
gindindu-ne azi la 
păstrarea valorilor de 
ieri și chiar a celor 
din prezent...

După alți zece kilo
metri, la Tîrgu Secu
iesc pornim spre Mu
zeul breslelor, admi- 
rind vechiul centru al 
orașului, casele de o 
rară frumusețe ce-și 
poartă maiestuos pa
tina yremii, frumusețe 
nealterată de noile 
cartiere de locuințe 
moderne care s-au ri
dicat în zona indus
trială construită a- 
proape concomitent cu 
noile întreprinderi. 
Citeva exponate din 
muzeu reamintesc 
evenimentele petre
cute în localitate în 
timpul revoluției din 
1848, ghidul prezentîn- 
du-ne date potrivit că
rora, datorită activită
ții legendarului Găbor 
Aron și a tovarășilor 
săi. industria de atunci 
a orășelului rivaliza 
din punct de vedere al 
valorii producției și al 
numărului de salariați 
cu uzinele Krupp din 
Germania. Privirea 
neîncrezătoare a oas
petelui ivită ta mo-
(Continuare 
tn pag. a IV-a)
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„Scînteia" — prezența vie în marile bătălii revoluționare 

purtate sub conducerea partidului comunist, pentru libertate, 
independență națională și dreptate socială, pentru socialism

„«Scînteia» ilegală, ziariștii care au scris-o și muncitorii care au tipărit-o în acea vreme-cu riscul 
libertății și chiar al vieții-sînt o pildă de slujire devotată, plină de abnegație a cauzei clasei muncitoare, 
a idealurilor partidului nostru comunist de libertate și dreptate socială. Prin dîrzenia și pasiunea 
revoluționară cu care au muncit în acele vremuri grele, ei au ridicat la un înalt nivel titlul 
de gazetar comunist".

NICOLAE CEAUȘESCU

VIAȚA DE PARTID
• inițiative • experiențe
• fapte • atitudini

In mijlocul comuniștilor, 
împreună cu comuniștii

15 AUGUST 1931. Intr-o casâ pârâginitâ de la pe
riferia Bucureștiului, str. Zlătescu 1, este imprimat pri
mul număr al „Scînteii" ilegale. Apărută ca organ 
central al P.C.R., „Scînteia" continua bogatele tradiții 
ale publicațiilor vechii noastre mișcări socialiste și 
muncitorești — prezențe vii in viața social-politică a 
țării în ultimele decenii ale secolului trecut, tradițiile 
presei comuniste, căreia P.C.R. îi încredințase, încă la 
istoricul congres de constituire din mai 1921, misiu
nea de a fi „arma de luptă a partidului care dă 
directiva și jalonează drumul pe care trebuie să mear
gă propaganda pentru formarea conștiințelor socia
liste".

Cele cinci decenii de existență a „Scînteii" pe care 
le sărbătorim in acest august de mărețe împliniri so
cialiste atestă devotamentul cu care organul central 
de presă al partidului a acționat in îndeplinirea aces
tei nobile misiuni. Și tocmai datorită consecvenței ei 
revoluționare, precum și datorită sprijinului maselor, da
torită eroismului tipografilor, care nu ieșeau cu lunile 
la lumina zilei spre a nu risca descoperirea tipogra
fiilor ilegale, datorită curajului și abnegației redacto

rilor, ca și miilor de difuzor! voluntari, ale cititorilor 
ce răspundeau fără șovăire la chemarea ce însoțea 
fiecare foaie - „Citește-o și dă-o mai departe" - 
„Scînteia" a putut să reziste vicisitudinilor din anii 
ilegalității, continuînd să apară, deși uneori cu în
treruperi, în diferite formate - tipărite, multiplicate la 
șapirograf sau prin scriere de mînă.

Armă de luptă a partidului, participantă la aprigele 
înfruntări sociale dintr-o perioadă de răscruce in des
tinele țării, „Scînteia" reprezintă, in același timp, oglin
da istoriei partidului, cronicara eroicelor bătălii revo
luționare desfășurate sub steagul lui. In coloanele zia
rului, in evoluția sa de la numerele apărute în clandes
tinitate și pină la ziarul de masă de astăzi, tipărit zil
nic in peste 1 800 000 de exemplare, se reflectă în 
modul cel mai viu drumul ascendent străbătut de 
partid din perioada ilegalității și pînă la mărețele îm
pliniri de astăzi, victoriile obținute în făurirea unei 
vieți noi, libere, demne și mereu mai prospere. Evo
cării acestui drum, in anii ilegalității, așa cum s-a 
reflectat in paginile „Scînteii", ii sînt consacrate co
loanele de față.

In viitoarea 
marilor înfruntări 

de clasă
Apariția „Scînteii" în august 1931 

răspundea unei necesități imperioa
se. în fața P.C.R. se ridica, în acea 
perioadă, sarcina de a intensifica 
activitatea politico-ideologică în 
vederea pregătirii unor puternice 
lupte revoluționare, menite să îm
piedice clasele dominante de a 
arunca povara crizei economice 
pe spinarea maselor populare.
Relevînd menirea noii publicații 
revoluționare, articolul-program pu
blicat în primul număr arăta : 
„Gazeta -Scînteia» capătă în si
tuația actuală o importanță cu to
tul deosebită. Partidul comunist 
are sarcina colosală de a pregăti, 
organiza și conduce lupta pentru 
ieșirea revoluționară din criza ac
tuală... Fără un organ central prin 
care să îndrume, să organizeze și să 
conducă această luptă, partidul nu 
este în stare să-și îndeplinească 

“'"ftircinile". """"’
De la primul număr, ziarul s-a 

«vîntat în sprijinul acțiunii inițiate 
de P.C.R. pentru mobilizarea forțe
lor de baZă’ale proletariatului în 
lupta împotriva politicii antipopu
lare a claselor dominante. El înfă
țișa tabloul amplelor acțiuni ale 
feroviarilor, metalurgiștilor. mi
nerilor, petroliștilor, textilistelor, 
organizate de P.C.R. la București, 
Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, 
Valea Jiului. Fiecare număr insufla 
bărbăție și încredere.

Zile, săptămini, luni de aprigă în
cleștare în cadrul unei înfruntări 
de clasă care a cuprins totalitatea 
centrelor muncitorești, zguduind 
din temelii edificiul social minat 
de contradicții ireconciliabile. Fo
carul bătăliei era Grivița roșie. 
„Alarmă I Alarmă ! Alarmă ! / La 
C.F.R. / Sirena chiamă, chiamă / 
La C.F.R..." erau primele versuri 
ale unui cîntec revoluționar al 
timpului. „Vibrațiile glasului său 
de metal răscoliră populația din 
împrejurimile atelierelor. Muncito
rii înțeleseseră semnalul de alarmă, 
chemarea de luptă a ceferiștilor... 
Muncitorii de la C.F.R. (...) au dat 
istoriei de clasă zile de neasemuit 
eroism revoluționar". („Scînteia", 
15. IL 1933).

Cruntei represiuni dezlănțuite de 
guvernul ce se autointitula „demo
cratic", partidul i-a răspuns prin 
îndemnul la strîngerea rîndurilor in 
pregătirea de noi bătălii : „Mai pu
ternic decit țăcănitul mitralierelor a 
răsunat strigătul de luptă al celor 
care mai rezistau. Cei care au auzit 
sirena de la Grivița in noaptea și 
dimineața aceea de eroism și singe, 
știu că In șuieratul ei nu era nici 
groază, nici deznădejde, ci răsuna 
prelunga chemare la luptă a pro
letariatului ceferist, răsuna însuși 
glasul neinfrîntei sale voințe de 
luptă... E strigătul de luptă al în
tregii clase muncitoare : -Nu ne e 
frică de moarte ! Lupta noastră o 
vom duce mai departe»". („Scînte
ia". 38. IL 1933).

Viguros 
avertisment 

față de pericolul 
fascist

Este unul din meritele istorice ale 
P.C.R. faptul că, încă de la primele 
manifestări ale fascismului, a de
mascat cu vigoare esența sa 
antipopulară și antinațională, rolul 
său de odios instrument ai celor 
mai retrograde cercuri ale claselor 
dominante și, ulterior, de agentură 
stipendiată a nazismului.

Ca purtător de cuvint al partidu
lui, „Scînteia" a avertizat perma
nent asupra primejdiei pe care 
Garda de Fier și celelalte organi
zații fasciste o reprezentau pentru 
interesele fundamentale ale po
porului, a dezvăluit caracterul di
versionist al campaniilor de insti
gare naționalistă, șovină, rasistă, 
antisemită, care urmăreau să slă
bească rezistența maselor Împotri
va tendințelor de cotropire a state
lor fasciste. Combătînd tendințele 
cercurilor guvernante de minima
lizare a rolului funest al organiza
țiilor fasciste pe plan intern și ex
tern, „Scînteia" scria : „...Fascismul 
înseamnă război înăuntru, război 
contra celor ce muncesc din propria 
țară, fascismul înseamnă război in 
afară..." (20. VII. 1935).

La sfîrșitul lui 1938, ziarul trăgea 
un puternic semnal de alarmă : 
„Cine vede clar primejdia care 
amenință țara din partea lui Hitler 
nu poate să nu recunoască că înăun
trul țării dușmanul principal care 
trebuie nimicit cu desăvîrșire este

agentura plătită a lui Hitler" — 
idee reluată la 24 ianuarie 1939 cînd 
afirmă cu vigoare : „dușmanul prin
cipal este și rămâne Garda de Fier. 
Împotriva acestei agenturi a spio
najului hitlerist trebuie îndreptat 
focul principal".

...în pofida condițiilor de ilega
litate în care era silit să activeze, 
P.C.R. acționează stăruitor pentru 
realizarea unui front unic al tuturor 
forțelor democratice, patriotice in 
lupta antifascistă, își extinde co
laborarea cu diverse organizații, 
stabilește legături cu fracțiuni ale 
partidelor burgheze și numeroși 
oameni politici cu convingeri de
mocratice, care își manifestau neli
niștea față de activizarea mișcării 
legionare și primejdia înfeudării 
țării imperialismului fascist german. 
Era o orientare lucidă, realistă, pro
pagată cu insistență de „Scînteia"... 
„Lupta contra dușmanului comun — 
fascismul — trebuie să înlăture In 
momentul de față tot ce ne des
parte" (nr. 25—27, 1935). „Zid in fața 
ofensivei fascismului !" era intitu
lat alt articol din același an în care 
se avertiza : „Acest pericol poate fi 
înlăturat numai prin mobilizarea 
largă a tuturor păturilor asuprite 
din țară împotriva fascismului".

Sub impulsul creșterii spiritului 
de unitate al forțelor democratice, 
se încheie acorduri de front unic și 
acțiune comună între Liga Muncii, 
Comitetul Național Antifascist și 
Partidul Socialist Unitar (X/1934) ; 
Frontul Plugarilor și MADOSZ 
(IX/1935) ; Blocul pentru apărarea 
libertăților și Partidul Socialist (Po- 
povici) (XI/1935), încununate de în
cheierea la Țebea, sub legendarul 
gorun al lui Horea și la mormîntul 
lui Avram Iancu, a acordului de 
front popular intre Blocul pentru 
apărarea libertăților democratice, 
Frontul Plugarilor și Partidul So
cialist (Popovici), la care a aderat 
ulterior și MADOSZ (6.XH/1935), 
acord pe care P.C.R. l-a considerat, 
in contextul politic al pregătirii ale
gerilor parțiale din februarie 1930, 
drept coloana vertebrală a unei largi 
concentrări a forțelor democratice. 
Salutînd aceste reușite certe in 
eforturile P.C.R. de coalizare a 
forțelor antifasciste, „Scînteia" re
venea cu insistentă asupra postula
tului fundamental : „Numai Fron
tul popular antifascist... înfăptuit in 
lupta pentru apărarea drepturilor 
democratice ale poporului... va pu
tea stăvili definitiv înscăunarea 
dictaturii fasciste".

...24 și 31 mai 1936... Marile de
monstrații organizate în București 
și alte mari orașe de partidul na
țional țărănesc și comitetele cetă
țenești au dobindit, sub influenta 
comuniștilor care s-au Încolonat in 
rîndurile lor, un ascuțit caracter 
antifascist. Un manifest al P.C.R. 
difuzat în pregătirea acestora a 

chemat cetățenii să participe la ele 
și să le transforme într-o manifes
tare hotărîtă a voinței de luptă îm
potriva fascismului. „Scînteia" nr. 
8—9 din 1936 consemnează puterni
cul ecou al chemării partidului. „La 
Beiuș, Timișoara, Galați, masele 
conduse de muncitori in frunte cu 
partidul nostru au impus placardele 
cu lozincile frontului popular... Cel 
mai mare succes partidul nostru 
l-a repurtat in Capitală. Manifestan
ta au defilat cu pumnul strins in 
fața tribunei din Piața Romană... au 
ridicat pe umeri pe reprezentantul 
partidului nostru al cărui glas a 
fost ascultat de o masă imensă... A 
fost cea mai puternică manifestare 
de front popular".

Cercurile guvernante se strădu
iau din răsputeri să stăvilească, 
prin întețirea represiunilor, valul 
crescînd al luptei antifasciste. După 
procesul din 1934 intentat conducă
torilor eroicelor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor, guvernele reac
ționare înscenează în anii 1935—1937 
numeroase procese politice judeca
te la București, Cluj, Craiova, Bra
șov, Constanța, unor grupuri de 
militanți comuniști. „Capitaliștii 
au călcat in picioare înseși legile 
burgheze și își închipuie că 
astfel vor înspăiminta Partidul Co
munist și vor îngrădi autoritatea 
sa in mase. Partidul merge înainte 
pe drumul lui de luptă pentru în
făptuirea frontului unic și a fron
tului popular" („Sc.“ 15/VII 1936).

Din paginile ziarului oamenii află 
adevărul despre dîrzenia cu care 
revoluționarii arestați îndeplinesc 
sarcina trasată de partid de a trans
forma procesele în tribune de de
mascare a politicii antipopulare a 
cercurilor guvernante. încrederea 
în forța de nebiruit a cauzei revo
luționare își găsea expresia intr-un 
articol consacrat întemnițării unui 
mare număr de militanți comuniști 
și antifasciști : „Partidul nu-și de- 
plînge soldații ca fiind înmormân
tați de vii. Pentru că in porțile în
chisorii bate valul larg, puternic al 
luptei revoluționare. Și nu e depar
te ziua in care pereții marii închi
sori pe care o reprezintă regimul 
capitalist nu vor mai fi in stare 
să reziste acestui val".

...„Privesc din Doftana prin gra
tii de fier / departe în zare un pe
tec de cer"... Ecoul acestui cîntec 
revoluționar a răsunat de nenumă
rate ori de-a lungul anilor, aseme
nea unui legămînt al comuniștilor 
întemnițați că nu vor șovăi în fața 
nici unui sacrificiu pentru a face 
să prindă viață acea lume a liber
tății și dreptății sociale ai cărei 
zori îi întrezăreau în viitor. După 
gratiile „Bastiliei românești" se 
aflau înlăntuiți militanți de frunte 
ai mișcării revoluționare. Aici a 
fost întemnițat, din 1936. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în a cărui fișă 

întocmită de Siguranță se mențio
na : ...„figurează în cazierul Direc
ției generale a poliției ca unul ce 
militează în mișcarea comunistă de 
la virsta de 14 ani, fiind arestat și 
judecat în mai multe rinduri".

Apărarea vieții deținuților comu
niști și antifasciști de inumanul an
grenaj menit a-i fringe și sili la 
capitulare a constituit unul din 
obiectivele primordiale ale partidu
lui în anii ilegalității, iar „Scînteia" 
s-a înrolat activ în această bătălie 
aprigă : „Salvarea vieții antifasciș
tilor închiși la Doftana stă în pu
terile maselor... Un val de întruniri 
de protest, memorii și greve tre
buie să se ridice puternic pentru 
salvarea celor căzuți în lupta pen
tru pîine și pămint, pentru dreptu
rile și libertățile poporului". (17 V 
1935). Și intr-adevăr, sub presiunea 
acțiunii conjugate a revoluționari
lor întemnițați și a largii mișcări de 
solidaritate inițiate de partid, a fost 

dobindită în 1938 o importantă vic
torie — cucerirea regimului politic 
pentru deținuții antifasciști.

Continuatori 
ai tradiției 
solidarității 

internaționale
...Moțiuni depuse la Legația Ita

liei înfierînd agresiunea lui Musso
lini împotriva Abisiniei... Mitinguri 
in care se cere eliberarea lui Di
mitrov și Thălmann din temnițele 
hitleriste... înființarea Asociației 
„Amicii U.R.S.S."... Trecînd clan
destin frontiera, aproape 600 anti
fasciști pornesc spre Spania unde 
se înrolează în brigăzile internațio
nale... Demonstrații de protest îm
potriva cotropirii Austriei și Ceho
slovaciei de către naziști... Comi
tete de acțiune string fonduri pen
tru armata revoluționară chineză, 
iar un grup de medici se îndreaptă 
ca voluntari spre China...

Sînt doar cîteva din răsunătoa
rele acțiuni de solidaritate interna
țională organizate de P.C.R. in 
ultimul deceniu interbelic și larg 
reflectate în paginile „Scînteii". 
Fiecare bătălie revoluționară, luptă 
de eliberare națională, năzuință de 
lichidare a robiei coloniale găsea 
sprijin în nedezmințita solidaritate 
a comuniștilor români. Iată unul 
din nenumăratele exemple : „Soli
daritatea proletară internațională 
ne impune datoria de a sări in 
ajutorul proletariatului spaniol prin 
mitinguri, moțiuni, proteste trimise 
legației spaniole, stringere de fon
duri, înrolare in brigăzile interna
ționale de voluntari, arătind astfel 
în același timp ferma noastră hotă- 
rire de a lupta împotriva fascismu
lui -propriu»" (X/1936)...

Cauza supremă - 
apărarea păcii, 
independenței 
și integrității 

teritoriale 
a României

...Țara trăia zile de răscruce. Po
litica de cedare a marilor puteri în
lesnise Germaniei naziste să cotro
pească Austria și Cehoslovacia. 
Blindatele germane se aflau la gra
nițele României. încurajată și as
muțită de fascismul german și ita
lian, Ungaria horthystă amenința să 
„intre in acțiune". Cu conștiința 
răspunderii față de destinele țării, 
P.C.R. chema la unirea eforturilor 
tuturor forțelor capabile să asigure 

menținerea păcii, apărarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
României.

tn spiritul acestor chemări, la 31 
ianuarie 1938, „Scînteia" scria : 
„P.C.R. va lupta cu toate forțele 
pentru o politică externă de apărare 
a păcii alături de Uniunea Sovie
tică, Franța, Anglia, S.U.A., Mica 
Antantă, înțelegerea Balcanică, va 
susține lupta pentru întărirea Ligii 
Națiunilor ca organism de apărare 
a păcii, de aplicare a politicii de 
securitate colectivă". (31.1.1938).

Pentru a completa firesc un ase
menea program politic realist și 
plin de răspundere față de desti
nele patriei, prin cuvintele : „Lupta 
împotriva politicii de cedare in fața 
presiunii hitleriste, lupta pentru 
stlrpirea agenturilor hitleriste, este 
una cu lupta pentru salvarea inde
pendenței naționale" (1.1939).

Zile istorice 
din istoria 

poporului, păstrate 
pentru viitorime 

în paginile 
„Scînteii"

...1 MAI 1939. în coloane strînse, 
20 000 de demonstranți trec cu 
pumnul strîns pe străzile Bucureș
tiului și in fața Palatului regal 
scandînd : „Jos Garda de Fier ! 
Pace-Pîine-Pămînt, libertate ! Să 
apărăm granițele țării împotriva 
agresorului hitlerist !“. Moment cul
minant al valului luptelor des
fășurate in acea perioadă sub stea
gul partidului, această mare de
monstrație antifascistă și antirăz
boinică, in organizarea căreia un 
rol proeminent a revenit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, alături de 
alti militanți ai partidului, a reflec
tat voința dîrză a poporului nostru 
de a se opune cu toate forțele asal
tului fascist Concluziile desprinse 
de! P.CiR-i-diif această mare biruințâ 
sirit înfățișate într-o largă relatare 
a : „Scînteii" : „Demonstrația de 
masă din București și adunările din 
provincie au dovedit cit de adinei 
este indignarea poporului contra 
fascismului... Comuniști și social- 
democrați I — realizați și întăriți 
frontul unic ! Munciți pentru con
centrarea tuturor forțelor democra
tice și sincer patriotice intr-un front 
larg combativ împotriva dușmanu
lui fascist din afară, a agenților 
hitleriști din țară !“

...SEPTEMBRIE 1940. Marile ora
șe ale tării vuiau de freamătul ze
cilor de mii de demonstranți împo
triva Dictatului hitlerist de la 
Viena, prin care partea de nord a 
Transilvaniei era ruptă din trupul 
țării și cotropită de Ungaria hor
thystă. în acest moment tragic pen
tru destinele țării apare, scrisă ih 
întregime de mînă, o ediție specială 
a „Scînteii", chemînd la luptă îm
potriva Dictatului de la Viena. „In 
pragul prăpastiei" era intitulat ar
ticolul „Scînteii" consacrat instau
rării dictaturii legionaro-antones- 
ciene : „Salvarea poporului roman 
de robie și măcel nu poate veni 
decit prin lupta revoluționară a 
muncitorilor, țăranilor și soldaților 
intr-un puternic front popular pen
tru doborirea dictaturii militaro-fas- 
ciste, căci numai prin luptă revo
luționară vom dobmdi pace, piine, 
pămint și libertate". (17.IX.1940).

...8 OCTOMBRIE 1910. în pagina 
a șasea a „Scînteii" se anunță că, 
pe cind ziarul se afla sub tipar. în
cepuse intrarea trupelor hitleriste 
în România. In perioada ce a ur
mat, cea mai întunecată din isto
ria tării, in pofida terorii crunte, 
glasul partidului avea să se facă 
auzit în continuare, prin ziare ca 
„România liberă", „Dunărea roșie", 
„Presa liberă", ‘însuflețind poporul 
in eroica mișcare de rezistență, care 
avea să fie încununată prin insurec
ția armată victorioasă din au
gust 1944.

...JOI, 21 SEPTEMBRIE 1944, în 
plin clocot al revoluției de eliberare 
națională și socială, apărea primul 
număr legal al „Scînteii". în pagina I 
era publicat un „Cuvînt înainte" : 
,,-Scinteia», tipărită in mici tipo
grafii ilegale, urmărită pas cu pas 
de dușmanii poporului român, a 
fost portdrapelul năzuințelor de li
bertate și democrație ale poporului 
nostru... -Scînteia» apare pentru 
prima dată legal... -Scînteia» este 
ziarul de luptă pentru un război 
hotărit contra dușmanului din afară 
și dinăuntru... -Scînteia» este zia
rul de luptă pentru democratizarea 
țării".

Are valoare de simbol faptul că 
unul din articolele publicate în pri
mul număr legal, intitulat „Tine
retul, viitorul poporului", era sem
nat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„...Educat in spiritul luptei antifas
ciste consecvente, tineretul va con
tribui la lărgirea și apărarea liber
tăților democratice — se arăta în 
articol. Numai așa, poporul român 
va putea privi cu încredere in vii
tor, fiind sigur că fiii săi vor ști 
să apere cu viața lor libertățile și 
drepturile cîștigate".

Acea neabătută încredere în vii
torul socialist spre a cărui edifi
care I-a călăuzit partidul a insu
flat poporului forța creatoare, ela
nul și dăruirea grație cărora s-a 
dovedit și se dovedește de nebi
ruit, înălțînd mereu mai sus patria 
socialistă, ale cărei mărețe înfăp
tuiri constituie de fapt „coloana 
vertebrală" a paginilor „Scînteii" 
publicate în anii de destin nou, so
cialist al României.

Tudor OLARU

Acționînd în spiritul practicii în
cetățenite in munca organelor de 
partid privind continua întărire a 
legăturilor cu oamenii muncii, cu 
membrii de partid, în scopul atra
gerii acestora în mai mare măsură 
la rezolvarea problemelor care se 
ridică in întreprinderi și instituții, 
in ultima vreme toți membrii bi
rourilor comitetelor județean și mu
nicipal de partid Brașov au parti
cipat la adunările generale ale or
ganizațiilor de partid de la între
prinderea de autocamioane.

După prezentarea unui material 
privind situația îndeplinirii sarci
nilor de plan pe uzină, completat 
cu aprecieri și observații referitoa
re la activitatea fiecărei secții și 
fiecărui atelier in parte, a fiecărei 
organizații de partid, adunările ge
nerale au analizat cu o înaltă răs

Centru metodic al muncii politice
în cadrul consiliului unic agroin

dustrial Chișineu Criș,. județul Arad, 
funcționează cu bune rezultate un 
centru metodic al muncii politice. 
Despre ce este vorba de fapt ? Pro
gramul acestuia este deosebit de 
complex, cuprinzînd : propaganda 
prin conferințe ; munca colectivelor 
de agitatori ; inițiative în domeniul 
muncii politico-educative de masă ; 
propaganda vizuală ; educarea ma- 
terialist-științlfică ; activitatea cul- 
tural-artistică de masă ș.a. O sală 
multifuncțională — cu înzestrarea

Tergiversare
Un tînăr de la Fabrica de confec

ții Craiova, Ion Geantă, a venit în 
audiență la București. De ce ? So
licitase locuință, fusese trecut pe 
lista de priorități și, susținea el, 
in locul lui a primit altcineva lo
cuință. Tovarășul Tudor Zorilă, 
secretarul comitetului municipal de 
partid, nu a mers pe linia soluțio
nării cazului prin telefon. S-a de
plasat la fața locului și a cerut se
cretarei comitetului de partid să 
explice cauzele pentru care tînărul 
a fost exclus de pe lista de prio
rități. Explicațiile date de secreta
ră. tovarășa Maria Albu, erau al
tele decît cele furnizate de tînăr. 
Atunci, secretarul comitetului mu

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Receptivitate comunistă
în legătură cu însemnările pu

blicate în ziarul nostru des
pre conținutul adunărilor de 
partid din organizații de bază ale 
municipiului Tirgu Mureș, în care 
s-au făcut referiri critice cu pri
vire la activitatea comitetelor de 
partid de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „23 August" și 
întreprinderea de confecții „Mure
șul", în pregătirea și organizarea 
adunărilor generale șl la modul de 
îndrumare a acestora de către or
ganul municipal de partid, am pri
mit din partea Comitetului munici
pal Tg. Mureș al P.C.R. — sub sem
nătura tovarășului prim-secretar, 
Ioan Buda — următorul răspuns : 
„Vă informăm că secretariatul co
mitetului municipal de partid șl 
plenarele comitetelor de partid din 
cele două unități au analizat ne
ajunsurile semnalate de ziar șl au 
adoptat măsuri menite să ducă la 
eliminarea lor. Astfel, Ia nivelul 
celor două comitete de partid a avut 
Ioc instruirea temeinică a tuturor 
secretarilor birourilor organizațiilor 
de bază ; cu această ocazie s-a pus 
un accent deosebit pe conținutul și 
ținuta materialelor supuse dezbate
rii adunărilor generale, care să cre
eze o bază reală de analiză a activi
tății desfășurate de organizațiile de 
partid și comuniști în diferite do
menii și care să determine crește
rea numărului de participant la

AZI VA INFORMAM DESPRE.

Extinderea și modernizarea 
rețelei comerciale a Capitalei

Tonică și 'reconfortantă este ima
ginea Bucureștiului nostru socialist. 
Dezvoltîndu-se armonios, după un 
plan de sistematizare bine conceput 
și riguros înfăptuit. Capitala își acor
dă noile dimensiuni la exigentele 
sporite de confort și bunăstare, adău
gind zestrei sale urbanistice noi car
tiere de locuințe, edificii de învăță- 
mînt, cultură și sănătate. în același 
ritm se amplifică și se modernizează 
rețeaua de unități comerciale și ser
vicii, pe care municipalitatea le in
tegrează cu precădere în mediul de 
locuit șl în cel de muncă ori 
de odihnă. Numai în acest prim 
an al noului cincinal, in ambi
anta orașului au apărut pînă acum 
peste 100 de firme ale unor noi 
unități comerciale șl de prestări- 
servicii, însumînd mai bine de 18 000 
mp suprafață utilă. Unul din crite
riile amplasării noilor spații comer
ciale a fost acela de a dotă ansam
blurile de locuințe recent construite 
cu spații pentru desfacerea mărfuri
lor de cerere curentă, de a completa 
vechile vaduri și artere populate cu 
magazine de cele mai variate profi
luri. Astfel, in proaspătul ansamblu 
de blocuri ce mobilează cu eleganță 
cartierul Băneasa, ca să ne limităm 
la un singur exemplu, au fost ame
najate o alimentară cu autoservire, 
magazine de lapte și produse deri
vate, de dulciuri, legume și fructe, 
articole electronice, electrotehnice, 
din cristal și porțelan, de uz casnic, 
de fierărie, tehnico-sanitare-chimice, 
o farmacie, librărie, cofetărie și al
tele. Această suită va fi îmbogățită în 
actualul semestru cu unități „Ma
terna" și pentru comercializarea 
mărfurilor din grupa textile, confec
ții, galanterie, parfumerie.

Pe măsura întregirii unor cartiere 
și artere cu noi construcții de lo
cuințe, în lunile care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului vor fi intro
duse în circuitul comercial alte 130 
de magazine, totalizînd peste 33 000 
mp suprafață utilă. Sînt prevăzute 
alimentare cu autoservire în zonele 
Colentina, Vitan, N. Titulescu, Pan- 
telimon, Titan. Unități de alimentație 
publică — patiserii, cofetării, restau
rante clasice și cu autoservire — își 

pundere comunistă neajunsurile 
care s-au manifestat în ultimul timp 
în munca de partid și care și-au 
găsit reflectarea în unele neîmpli- 
niri pe linia realizării indicatorilor 
de plan. Membrii birourilor comite
telor județean și municipal de 
partid au participat la adunările 
generale ale tuturor celor 71 de or
ganizații de partid din secțiile pro
ductive și serviciile de concepție. în 
acest fel este mai bine cunoscută 
viața de partid, comuniștii din con
ducerea celor doua organe de 
partid participă în mod nemijlocit 
la perfecționarea activității organi
zațiilor de bază, la adoptarea unor 
programe de măsuri menite sâ asi
gure îmbunătățirea activității din 
fiecare secție și atelier. (Nicolae 
Mocanu).

specifică unui punct de documen
tare politico-ideologică — găzdu
iește dezbateri, informări politice 
și juridice, simpozioane, „mese ro
tunde", instruiri ale propagandiști
lor și agitatorilor, prezentări de 
carte, „jurnal vorbit".

Progresele realizate la Chișineu 
Criș în domeniul muncii politico- 
educative au determinat comitetul 
județean de partid să extindă a- 
ceastă experiență pozitivă și în alte 
consilii unice agroindustriale. (Tu
dor Olaru).

nicipal de partid a cerut ca ce
rerea tînărului să fie reanalizată 
încă o dată, supusă aprobării con
siliului oamenilor muncii și luată o 
decizie colectivă. Rezultatul ? Con
siliul oamenilor muncii, pe baza ve
rificării pe teren a situației de 
către comisia socială, i-a respins 
tînărului cererea ca fiind nelegală. 
(Avea locuință proprietate personală 
la cîtiva kilometri de orașul Cra
iova). Nu se putea proceda așa de la 
început, tovarășă secretară ? Astfel, 
o cerere neîntemeiată ar fi primit 
răspunsul cuvenit în numai cîteva 
zile și nu s-ar fi așteptat aproape 
doi ani. (C. Priescu), 

dezbateri ; s-a indicat în același 
timp ca birourile organizațiilor de 
bază să manifeste o exigentă spori
tă față de prezenta comuniștilor la 
adunări. Totodată, cu ocazia in
struirilor amintite s-au făcut am
ple referiri la obligațiile pe care le 
au membrii comitetelor de partid 
repartizați să răspundă de activita
tea unei organizații de bază în aju
tarea colectivelor stabilite pehtru 
pregătirea materialelor ce urmează 
a fi prezentate în adunările gene
rale, convocarea șl buna desfășura
re a acestora.

Secretariatul a atenționat mem
brii biroului comitetului municipal 
de partid, activiștii acestuia care 
răspund de cele două organizații de 
partid menționate in articol de a 
sprijini mai substanțial activitatea 
acestora și a urmări permanent 
realizarea măsurilor stabilite. De 
asemenea, secretariatul comitetului 
municipal de partid a hotărit ca, 
după încheierea fiecărui control, 
conducătorii colectivelor să infor
meze operativ secretariatul despre 
problemele constatate și, în cel mult 
10 zile, să fie prezentate concluziile 
desprinse. Vă mulțumim pentru cri- 
ticile aduse prin intermedi»l>«rti- 
colului și vă încredințăm că vom 
acționa în așa fel îneît să ne îmbu
nătățim munca în domeniul amin
tit".

vor deschide porțile în Calea Moșilor, 
bd. Mihai Bravu, N. Titulescu. Uver
turii, Muncii, șos. Ștefan cel Mare, 
Pantelimon, Drumul Taberei. Vor fi 
deschise, de asemenea, mari magazi
ne specializate aflate în curs de ame
najare, cum sînt cel de mobilă din 
bd. 1 Mai, cu o suprafață utilă de 
2 000 mp, organizat pe două niveluri, 
precum și cele de metalo-chimice, 
electrice-fierârie, ce revitalizează 
profiluri comerciale tradiționale in
tr-un teritoriu urban reinnoit — șos. 
Mihai Bravu.

Reeditată în acest an, inițiativa 
salutară a consiliului popular muni
cipal de a valorifica spațiile ample ’ 
din complexul expozițional de la 
Casa Scinteii oferă bucureștenilor și 
vizitatorilor orașului posibilitatea de 
a se aproviziona cu o multitudine de 
produse, grupate in diferite pavilioa
ne și in numeroasele puncte de vin- 
zare ale comerțului mobil.

Anul acesta se traduce în fapt și 
un program de modernizare a rețelei 
comerciale existente, program care 
cuprinde circa 50 de obiective din 
sectorul alimentar, de alimentație 
publică și nealimentar. Intervențiile 
respective vizează îmbunătățirea teh
nologiei comerciale prin adoptarea 
unor soluții moderne de mobilier 
care să prezinte un volum mai mare 
de marfă, extinderea unor metode 
rapide de vinzare, o „intimizare" a 
unităților de alimentație publică, 
îmbunătățirea condițiilor de servire, 
igienico-sanitare și de muncă.

Comerțul bucureștean se ocupă și 
de modernizarea piețelor agroalimen- 
tare. Există cîteva studii pentru pro
iecte privind creșterea numărului de 
locuri de vinzare in piețe, îmbună
tățirea condițiilor de păstrare și pre
zentare a fondului de marfă, extin
derea spațiului destinat comerțului 
de stat, o asemenea extindere fiind 
deja finalizată în piața Moghioroș. 
în actualul semestru vor începe lu
crări de extindere și în piețele Obor 
și Ferentari, fără ca prin aceasta să 
fie stînjenită activitatea normală din 
aceste piețe.

Gabriela BONDOC
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LEGUMELE recoltate eșalonat, după grafic! 
transportate operativ, fără pierderi!

Ca intr-un stup, 
in ordine și cu hărnicie

Așa se muncește în aceste ziîe 
la C.A.P. Gîrbovi - Ialomița

în aceste zile, din grădina de legume a cooperativei 
agricole din Girbovi se recoltează și livrează tomate, 
ardei, vinete, castraveți și cartofi. Graficul — care pre
vede să se expedieze zilnic beneficiarilor 10 tone to
mate, 3 tone ardei, 3 tone vinete, o tonă castraveți, 
5 tone cartofi — este depășit cu regularitate.

— La Gîrbovi, ne spunea tovarășul Marcel Dobra, 
președintele unității, în sectorul legumicol este un ade
vărat „foc continuu". în primul rind. legumele fiind 
foarte mari consumatoare de apă, am creat formații de 
udători care acționează zi și noapte. Cele 82 de puțuri 
forate sînt în priză de aproape două săptămini încon
tinuu. Țevile de udare sint mutate cu rigurozitate. 
Practic, majoritatea membrilor consiliului de condu
cere al cooperativei au sarcini precise în legumicultura, 
unde nu se rezumă la îndrumări și controale, ci mun
cesc cot la cot cu ceilalți cooperatori. în condițiile se
cetei excesive, producțiile planificate nu pot fi reali
zate fără o muncă bine organizată, făcută gospodă
rește.

Intr-adevăr, pe cele 150 hectare de grădină se acțio
nează sfătuitor, meritul fiind și al șefului fermei, in
ginerul Gheorghe Șerbănescu, care are colaboratori de 
nădejde în șefii de formații Ioan Mitrea, Marilena Mi
hai, Vasilica Muscalu, Gheorghe Iliescu. Dinu Leon și 
Ion Gheorghe Nicolae. Cu toții muncesc din zori și 
pină cind se întunecă.

Demn de evidențiat este faptul că legumicultorii din 
Gîrbovi realizează, în afara sarcinilor planificate, 12 
tone usturoi care a și fost livrat, iar în loc de 5 hec
tare varză de toamnă au plantat 15 hectare, semănind 
totodată 20 hectare de fasole pentru păstăi, ce vor fi 
recoltate în luna octombrie.

Experiența legumicultorilor din Girbovi, modul in 
care se muncește aici — și nu num^i în legumicul
tura — ar trebui să constituie un exemplu și pentru 
cooperatorii din Alexeni și Valea Măcrișului, care fac 
parte lin același consiliu agroindustrial, cit și pentru 
vecinii .din Ciocîrlia și Manasia. unde se așteaptă prea 
multe ajutoare din afară. în loc să fie mobilizate for
țele existente in cooperative și in comune la recoltarea 
legumelor.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Deocamdată, prea puține 

legume „de Lehliu“ 

pe piețele Capitalei

prinderi din tară specializate pe producerea legume
lor. Ea dispune de 1 539 hectare și este organizată in 
10 ferme de cimp, o seră și 37 hectare de solar. Dar 
să vedem acum, in plin sezon de recoltare a legume
lor. care este aportul acestei unități la aprovizionarea 
piețelor bucureștene cu legume proaspete.

Dincolo de orice considerente să prezentăm fap
tele zilei de 12 august. Să incepem cu cea mai bună 
fermă a întreprinderii — ferma nr. 3. condusă de o 
foarte pricepută și harnică ingineră, tovarășa Maria 
Himceac. Era în jurul orei 8 și cei 50 de culegători 
recoltaseră aproape 2 000 kg de tomate. Pină la masa 
de prînz au mai adunat 6 000 kg. După ce le-au sor
tat și așezat cu grijă în lădițe. le-au încărcat în au
tocamion și le-au trimis depozitului din Berceni. Cu
lesul din plin insă va începe în ziua următoare, cînd 
culegătorilor de acum li se vor mai adăuga încă două 
echipe de muncitori. Străbatem împreună cu șefa de 
fermă cele 85 ha de tomate și ne convingem că aici 
s-a stabilit cu exactitate momentul declanșării recol
tării. Pentru că începînd abia de acum se poate vorbi 
de un procent acceptabil de tomate ajunse la matu
ritate. Dar chiar cu această întîrziere a recoltării, șefa 
fermei are toate motivele să fie pe deplin mulțumită 
de rezultatele muncii acestui an : producția medie de 
tomate, bunăoară, va depăși 26—27 de tone la hec
tar.

La ferma nr. 4. 20—30 de oameni așteptau la rind, 
în urma unui dislocator, să adune niște morcovi care, 
după aspectul comercial, s-ar putea să nu atragă prea 
multe gospodine în jurul tarabei. La ferma nr. 5 în 
schimb, unde se recolta numai cu cazmaua, marfa 
avea o înfățișare acceptabilă, păcat că morcovii nu 
erau destul de dezvoltați. Bine, rău cum se lucra, 
pină seara au fost recoltate în cele două ferme doar 
cinci tone de morcovi. La ferma nr. 4 ar mai fi tre
buit să se recolteze și cîteva tone de tomate, dar. din 
cauza unor neînțelegeri de ordip organizatoric, echi
pa respectivă s-a retras de la' lucru imediat după 
ora 9. în cursul zilei de miercuri au mai fost recol
tate 4 tone de vinete de la fermele 11 și 12. iar de 
la ferma nr. 7 au fost livrate 600 kg de pătrunjel. în 
schimb, la fermele nr. 1, 2. 6, 8, 9. 10 nu se lucra 
decit la întreținerea culturilor.

Deci, să recapitulăm : într-o unitate care cultivă 510 
hectare tomate, 200 hectare cu rădăcinoase. 80 ha ar
dei și 40 hectare vinete, ca să ne referim numai la 
sortimentele de sezon. într-o zi, ce în mod normal ar 
trebui socotită ca zi de vîrf pentru legumicultura, abia 
că se recoltează 17—18 tone de legume. S-ar putea 
crede că este vorba de un accident. Dar nu-1 vorba 
de asa ceva de vreme ce luni și marți, la un loc. abia 
au fost recoltate 17 tone de legume, iar media zilni
că a livrărilor din săptămîna trecută nu a depășit 30 
tone, cu toate că aproape o treime din acestea o re
prezintă ceapa.

Este puțin, chiar foarte puțin, pentru a putea spu
ne că această unitate specializată și-a adus contribu
ția scontată la aprovizionarea cu legume proaspete a 
Capitalei. Cauzele sint multiple, cea mai des invo
cată fiind acum întirzieree mare a producției, de
terminată de vremea rece din primăvară, care a amî- 
nat cultivarea legumelor în cimp și dezvoltarea plan
telor. Există mult adevăr în această explicație, dar In 
spatele ei se ascund și multe neajunsuri care țin nu 
numai de organizarea necorespunzătoare a muncii în 
unele ferme legumicole, ci însuși de modul in care 
s-a gîndit dimensionarea acestei unități și amplasarea 
ei pe teritoriu.

GHEORGHE RUDICA, șeful secției 
montaj : ,,Productivitatea muncii ar
crește simțitor dacă s-ar prelungi li
nia de transfer de la hala de expe
diție".

ILIE APOSTOL, controlor de ca
litate : „Asigurarea aparatelor de 
măsură și control este o problemă- 
cheie pentru realizarea unei produc
ții de inaltă calitate. Trebuie făcut 
mai mult in această privință".

în scopul mai bunei aprovizionări a Capitalei cu 
legume proaspete, la începutul anului trecut a luat 
ființă, în zona Lehliu, una din cele mai mari între

cu riscul de a fi în dezacord cu cei care au sta
bilit actuala dimensiune a întreprinderii, considerăm 
că ea depășește cu mult actualele posibilități de asi
gurare cu forță de muncă. Fapt este că. imediat după 
plantat, suprafețe întinse au fost invadate de buru
ieni și numai tîrziu de tot s-a putut trece la prășit, 
cind plantele erau deja vlăguite. Soluția de a fi adu
să aici forță de muncă din alte zone ale tării nu a 
dat pînă acum rezultate — și nici nu putea să dea 

, .» .‘în condițiile în care întreprinderea se confruntă, lună 
de lună, cu grele probleme financiare. De asemenea, 
s-a constatat că nu tot terenul este bun pentru le
gumicultura. Aici există suprafețe destul de mari afec
tate de exces de umiditate și infestate cu buruieni. 
Cit privește obținerea legumelor timpurii (tomate, ar
dei. vinete), s-au făcut, ce-i drept, pregătiri si chiar 
investiții mari pentru confecționarea de solarii, dar 
din 37 de hectare au fost acoperite doar 2 hectare. 
Motivul : nu s-a asigurat folia de polietilenă ! Cele
lalte probleme țin de organizarea internă a întreprin
derii. de modul diferit în care gindesc șl acționează 
cei numiți Ia conducerea fermelor. Poate și lipsa de 
experiență a unor șefi de fermă, poate interesul mai 
scăzut al unora fac să întîlnim aici deosebiri foarte 
mari de la o subunitate la alta, de la o cultură la 
alta.

Fapt este că întreprinderea pentru producerea le
gumelor din Lehliu nu este și nici nu putea fi ceea 
ce ar trebui să fie o adevărată grădină de legume. 
Nici în zilele imediat următoare nu există garanția că 
aici se va produce o „explozie" de tomate, că se vor 
obține cantități prea mari de ardei sau vinete, pen
tru că mai este mult pină ce acestea vor ajunge la 
maturitate deplină. Totul este ca măcar atunci să fie 
asigurate forțele necesare pentru a fi adunată întrea
ga recoltă. Se cere în acest sens un sprijin susținut 
din partea organelor județene, mai ales In ce privește 
asigurarea brațelor de muncă și a mijloacelor de trans
port. Pentru că va fi mare nevoie și de una și de 
alta !

PAVEL STELIAN, șeful serviciului 
mecano-energetic : „Rezultatele ar fi 
mult mai bune dacă întreaga activi
tate de asimilare a pieselor de schimb 
ar fi dirijată de minister și centrală. 
In felul acesta am renunța la multe 
importuri".

MIRCEA MICHIU, directorul fabri
cii de piese turnate : „Am nominali
zat toate reperele la care se înregis
trează cele mai multe rebuturi. Ne 
angajăm să punem cit mai repede 
tehnologiile la punct, ca să realizăm 
numai piese turnate de bună ca
litate".

MEHEDINȚI:

Un nou transport cu tomate proaspete pentru locuitorii 
Capitalei

Iosif POP 
Gheorghe IONIȚA

Pregătirea temeinică a campaniei 
agricole de toamnă

(Urmare din pag. I)
astfel, unul din marile neajunsuri 
legate de starea terenului. Raportat 
la capacitatea afectată acestei cul
turi. perioada de recoltare nu tre
buie să depășească 10 zile în fiecare 
unitate de la începerea lucrului.

Potrivit programului stabilit, re
coltarea celor peste 280 000 hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr va în
cepe in ultima decadă a acestei 
luni. La această lucrare urmează să 
fie folosite peste 1 300 combine, 
precum și un număr mare de dis
locatoare. Repararea și revizuirea 
lor s-a făcut din timp, astfel incit 
singura problemă este să fie ex
ploatate potrivit tehnologiei indica
te. Se cuvine a fi menționată in 
acest sens inițiativa Direcției gene
rale economice a mecanizării agri
culturii de a organiza instruirea 
centralizată a tuturor mecanizato
rilor care vor lucra cu aceste tipuri 
de combine.

Pentru recoltarea mecanizată a 
celor peste 500 000 hectare cultivate 
cu floarea-soarelui au fost pregătite 
9 000 de combine, care pot executa 
această lucrare in cel mult 15 zile, 
întrucît la recoltare vor fi folosite 
o parte din combinele care au lu
crat la seceriș, se cere să fie in
tensificate lucrările de reparații, în
deosebi in unitățile din sudul și 
vestul țării, astfel incit din 15 au
gust să se poată face recepția aces
tora. O atenție mai mare trebuie 
acordată pregătirii echipamentelor 
speciale ce urmează a fi anexate 
combinelor. Or, în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județe
le Constanța, Brăila, Timiș și 
Dîmbovița există rămîneri in 
urmă la repararea acestor echipa
mente. Potrivit programului stabilit, 
aceste județe urmează să stringă, 
in cursul acestei luni, recolta de pe

circa 25 la sută din suprafața cul
tivată cu floarea-soarelui.

Cea mai mare parte din forța me
canică va fi concentrată la strînsul 
porumbului. Comparativ cu anul 
trecut, suprafața cu porumb pre
văzută a fi recoltată mecanizat 
crește cu 600 000 de hectare, iar du
rata campaniei nu trebuie să depă
șească 30 de zile. în acest scop vor 
fi utilizate peste 20 000 de combine, 
dintre care 7 600 combine autopro
pulsate, special construite pentru 
recoltarea porumbului. In ce priveș
te stadiul reparațiilor, acesta este 
mai avansat decit in alți ani. unele 
rămîneri în urmă înregistrîndu-se 
în pregătirea echipamentelor ce vor 
fi montate la combinele „Gloria" și 
ele se localizează in stațiunile de 
mecanizare din județele Brăila, 
Dimbovița, Tulcea și Timiș. Dar in 
cazul acestor combine, problemele 
sînt legate nu atît de stadiul pregă
tirilor, cit de calitatea reparațiilor, 
în această ordine de idei trebuie 
trase maximum de învățăminte din 
situația de anul trecut, cind. dato
rită superficialității cu care s-a lu
crat în perioada reparațiilor, multe 
combine au căzut în brazdă după 
numai 2—3 zile de lucru.

Un loc cil totul aparte a fost 
acordat în acest an pregătirii ma
șinilor și utilajelor ce vor fi folo

site la strînsul furajelor. Pentru 
prima dată această acțiune a fost 
concepută și organizată separat, iar 
pentru realizarea ei au fost repar
tizate un număr de combine și 
mijloace de transport corespunzător 
volumului mare de lucrări ce ur
mează a fi executate. Este vorba, în
tre altele, de recoltarea a peste 
600 000 hectare porumb siloz, la care 
se adaugă peste 1,6 milioane hec
tare de pe care trebuie adunate 
produsele secundare. Aceasta im
plică folosirea unui număr foarte 
mare de mașini și utilaje : circa
21 000 combine de diferite tipuri.
22 000 tractoare. 16 000 remorci. 4 300 
de mașini de adunat și căpițat etc. 
Și repararea acestor mașini se 
apropie de sfîrșit. Ceea ce se cere 
soluționat este organizarea unui sis
tem eficient de intervenții în vede
rea înlăturării operative a deselor 
deficiențe ce apar în exploatarea 
combinelor.

Au mai rămas puține zile pînă ce 
roadele toamnei vor trebui strînse 
și puse la adăpost într-un timp cit 
mai scurt. Iată de ce in toate jude
țele cu restanțe la reparații trebuie 
luate măsuri energice pentru în
cheierea grabnică a pregătirii tu
turor utilajelor și mașinilor agrico
le ce vor fi folosite în această nouă 
campanie de recoltare.

în județul Brașov s-au livrat integral la fondul 
de stat cantitățile de grîu și secară prevăzute

Una din preocupările constante ale organelor și organizațiilor de partid 
și agricole, ale unităților de stat și cooperatiste din județul Brașov in 
această vară a fost aceea ca îndată după recoltarea păioaselor să se livreze 
la fondul de stat cantitatea de grîu și secară prevăzută. Datorită organizării 
temeinice a acestei acțiuni, unitățile agricole din județul Brașov au livrat 
integral, pînă în ziua de 13 august, la fondul de stat cantitățile de grîu și 
secară prevăzute. Se apreciază că, in următoarele 2—3 zile, pe măsura 
recoltării orzoaicei de primăvară, să fie livrate la fondul de stat și can
titățile prevăzute la această cultură. (Nicolae Mocanu).

DE LA ÎNTREPRINDERE LA MINISTER - ACEEAȘI 
RĂSPUNDERE PENTRU REALIZAREA PLANULUI
Pină la începerea adunării generale 

a oamenilor muncii de la întreprin
derea mecanică din Roman mai ră
măseseră doar cîteva ore. Șeful ser
viciului producție din Centrala indus
trială de mașini-unelte, mecanică fină 
și scule — delegat la adunare — toc
mai sosise în unitate. în această si
tuație ar fi greu de spus ce răspun
suri putea da delegatul centralei la 
multiplele și dificilele probleme cu 
care se confruntă la ora actuală co
lectivul întreprinderii. Pînă la urmă, 
adunarea generală s-a aminat. con- 
siderindu-se necesar ca la dezbateri 
să fie prezent și un tovarăș din con
ducerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Hotărîre pe deplin îndreptățită. De 
mai multă vreme, colectivul între
prinderii intîmpină o serie de greu
tăți în desfășurarea producției. Greu
tăți pe care le-a mai semnalat minis
terului și centralei de resort, dar fără 
să se ia întotdeauna și cele mai co
respunzătoare măsuri. Bunăoară. în 
prima jumătate a acestui an. planul 
la producția de mașini-unelte pentru 
prelucrarea lemnului s-a realizat nu
mai în proporție de 63 la sută, deoa
rece nu a fost asigurată desfacerea. 
Dacă adăugăm că planul nu a fost 
îndeplinit integral nici la export, nici 
la producția netă și nici la investiții, 
rezultă că multe probleme trebuiau 
clarificate și soluționate cit mai repe
de cu putință.

într-adevăr, după cinci zile, pre
zența la adunarea generală a oameni-, 
lor muncii de Ia I.M. Roman a tova
rășului Constantin Ionescu. adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, a constituit nu numai 
un răspuns prompt la solicitarea co
lectivului muncitoresc de aici, ci și 
un prilej de a rezolva pe loc unele 
din problemele dificile ale întreprin
derii. în fond» acesta este unul din 
principalele roluri ale adunărilor ge
nerale : oamenii muncii să fie infor
mați exact, să primească răspunsuri 
concrete la propunerile și întrebările 
pe care Ie formulează, astfel incit să 
poată adopta in cunoștință de cauză 
cele mai. potrivite măsuri pentru per
fecționarea activității productive, pen
tru eliminarea tuturor neajunsurilor 
care îngreunează îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan.

Indiscutabil, prezența adjunctului 
ministrului la adunarea generală nu a 
fost deloc formală. La o serie din 
problemele ridicate în dezbateri, el a 
dat răspunsuri competente, însoțite de 
soluții imediate. Bunăoară, in cuvîn- 
tul său, inginerul Ștefan Michiu. șe
ful serviciului C.T.C., s-a referit, 
printre altele, la măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea calității 
pinioanelor și cutiilor de viteze. „Ne 
lipsesc o serie de utilaje și nu putem 
respecta tehnologia" — arăta vorbito
rul. Răspunsul ministrului adjunct a 
venit prompt : „Avem posibilitatea 
să importăm o mașină de verificat in 
coordonate, care va fi repartizată 
aici. Pentru rectificarea pinioanelor 
există însă’ dâuă linii specializate la 
Craiova și Oradea, care nici nu sînt 
încărcate la capacitate. Să se schim
be tehnologia și pinioanele să fie 
executate prin cooperare".

.Dialogul dintre participanții la dez
bateri și reprezentantul ministerului 
a fost uneori chiar stimulativ pentru 
cei care au pus în discuție diferite 
aspecte ale producției. „Curelele late 
poliamidice știu că se fabrică în tară, 
spunea inginerul Pavel Stelian. șeful 
serviciului medano-energetic. Nu în
țeleg de ce nu primim cantitățile so
licitate". „într-adevăr, intervine mi

nistrul adjunct, curelele se fabrică in 
țară și chiar la o întreprindere care 
nici nu este de profil, la întreprin
derea de încălțăminte «Clujeana». Dar 
nu se pot produce cantități suficiente 
Am putea realiza însă noi. in cadrul 
centralei, o capacitate de producție 
pentru curele late poliamidice. Și 
trebuie ș-o facem I Să recunoaștem 
însă că sintem și puțin comozi. Pro
blema poate fi rezolvată". „Aveți 
perfectă dreptate" — revine ingine
rul Stelian. Și continuă : „Văzînd că 
lipsesc filtrele pentru utilaje, am 
început să facem noi niște matrițe 
pentru execuția lor. Am putea face 
și alte dispozitive. Rezultatele ar fi 
însă mult mai bune și mai rapide 
dacă întreaga acțiune ar fi dirijată 
de centrală și minister. Noi execu
tăm un reper, o altă întreprindere 
face și ea o piesă și cred că am 
putea renunța la multe importuri".

S-au găsit, în felul acesta, multe 
modalități concrete pentru soluționa
rea unor probleme legate de ridica
rea calității producției, de îmbună-

La întreprinderea mecanică 
din Roman

tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Dar pe măsură ce dezbaterile 
au înaintat, ne-am dat seama că 
prezența la adunarea generală a unui 
cadru din conducerea ministerului 
— lucru normal și util — a fost su
pralicitată, adunarea fiind mult 
prea atent „pregătită" pentru aceas
tă intilnire. La un moment dat. unii 
vorbitori luau cuvîntul numai pen
tru a prezenta o... listă de utilaje sau 
materiale pe care le solicitau minis
terului. Evident, la multe din aces
te cereri nu s-au putut da răspun
suri imediate. Cine poate crede că 
ministerul are o magazie unde tine 
tot felul de mașini și materiale gata 
de a fi expediate celor care le soli
cită ?

Fără a subaprecia acest aspect al 
dezbaterilor, era însă de așteptat ca 
în adunare să fie aduse în discuție, 
mai apăsat și constructiv, propriile 
părți slabe ale .activității întreprin
derii, să se analizeze deschis cauzele 
și, mai ales, să se solicite consiliului 
oamenilor muncii să stabilească cele 
mai bune măsuri pentru înlăturarea 
lor. în fond, autoconducerea munci
torească înseamnă participarea tu
turor oamenilor muncii la analiza
rea problemelor vitale ale activității 
întreprinderii, la decizie, la stabili
rea celor mai indicate măsuri pentru 
valorificarea superioară a bazei ma
teriale din dotare și a .potențialului 
uman, pentru ridicarea calității pro
ducției și a eficientei economice. Dar 
în același timp înseamnă exigentă 
față de consiliul oamenilor -muncii, 
față de biroul său executiv, pentru 
soluționarea problemelor interne, 
proprii ale producției. Nu este cu 
putință ca totul, chiar și problemele 
care cad în competența și atribuțiile 
consiliului oamenilor muncii să fie 
rezolvate de la centru, de minis
ter. Or. tocmai sub acest as
pect, adunarea generală nu și-a 
atins intru totul scopul. Aceas
ta deoarece nici unul din vorbi
torii care s-au referit la neajunsu
rile interne vizînd disciplina muncii, 
calitatea unor produse nu a primit 
răspuns din partea conducerii între

prinderii. „în darea de seamă s-au 
prezentat o serie de date mai gene
rale. pe întreprindere, care nu sint 
întotdeauna edificatoare, arăta Tra
ian Rusu, șeful secției mecanică 
grea. Mă refer în special la discipli
na muncii. In primul semestru, nu
mai in secția noastră s-au înregis
trat 20 000 ore nefolosite : absente, 
învoiri și altele. Aceasta denotă că 
nici noi, conducătorii locurilor de 
muncă, nu ne-am făcut pe deplin 
datoria, dar că nici organizațiile de 
partid, dc sindicat. U.T.C. nu au 
făcut prea multe pentru întărirea 
disciplinei".

Revedem darea de seamă : „Tre
buie să adoptăm măsuri mai exigen
te pentru combaterea fenomenelor 
de indisciplină sub toate formele, in 
conformitate cu programul stabilit". 
O frază generală. Sigur că trebuie! 
Dar de ce apar atit de multe absen
țe nemotivate și ce trebuie făcut 
pentru reducerea și chiar lichidarea 
lor ? Dacă există un program, care 
incă nu a dat rezultate, degeaba ne 
cramponăm de respectarea lui. în
seamnă că trebuie făcut altul mai 
bun, că este necesar să fie incercate 
și alte metode educative pentru în
lăturarea cu desăvîrșire a indiscipli
nei în muncă.

Fără răspuns au rămas însă și alte 
probleme ridicate de vorbitori în ca
drul dezbaterilor din adunarea ge
nerală. „Dacă s-ar prelungi linia de 
transfer de la hala de expediție s-ar 
elibera un pod rulant, ceea ce ar duce 
la creșterea operativității in manipu
larea pieselor și la sporirea produc
tivității muncii" — arăta Gheorghe 
Rudică, șeful secției montaj. Șeful 
serviciului C.T.C. s-a referit la creș
terea îngrijorătoare a defectelor la 
piesele turnate, care, deși nu duc la 
rebutarea producției, impun totuși 
un volum sporit de remedieri. Au 
fost prezentate și date concrete : va
loarea remedierilor a crescut de la 
46 lei 'la 53 lei pe tona de piese tur
nate. S-au auzit exclamații de... sur
priză și atit ! Nimeni nu a încercat 
să ducă lucrurile mai departe și să 
vadă cauzele care determină această 
situație. Cit privește măsurile luate, 
evident nici :nu avem ce aminti.

De bună seamă, este bine că par
ticipanții la dezbateri au fost exi- 
genți față de conducerea mihisteru- 
lui de resort. Dar tot atît de bine ar 
fi fost dacă în același mod erau 
abordate și neîmplinirile din activi
tatea proprie a întreprinderii, pen
tru a se contura un program concret 
de măsuri absolut necesare lichidării 
neajunsurilor interne. Dealtfel. în în
cheierea adunării generale a oamenilor 
muncii, tovarășul Gheorghe Manta, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., arăta : „Dacă 
discernem cauzele care au determi
nat nerealizarea unor indicatori de 
plan, trebuie spus că, în afara celor 
care nu au depins de întreprindere^ 
nici, eforturile proprii făcute nu au, 
fost la nivelul ‘ dotării tehnice și ai 
pregătirii colectivului de la între
prinderea mecanică din Roman. Nd: 
au fost rezolvate o serie de proble
me organizatorice, există neajunsuri 
în livrarea pieselor de la o secție la 
alta și, in special, de- la secțiile pre
lucrătoare. în activitatea, schimburi
lor II și III. Asupra acestor proble
me și a altora trebuie să vă con
centrați in continuare toată atenția".

O concluzie și. totodată, un în
demn pentru colectivul de la I.M. 
Roman.

Ion TEODOR
Constantin BLAGOV1C1

produse utile economieiSuplimentar
Colectivele de oameni ai muncii din industria județului Mehedinți în- 

tîmpină ziua de 23 August cu realizări de prestigiu, obținînd însemnate 
sporuri de producție peste prevederile de plan. De la începutul anului și 
pină în prezent, economia națională a primit în plus din Mehedinți 325 
milioane kWh energie electrică, 7 900 tone huilă netă, pompe centrifugale 
în valoare de 15,5 milioane lei, 30,2 milioane mp hirtie, mobilier din lemn 
de peste 5,7 milioane lei, 736 tone confecții din carton ondulat, confecții 
textile și alte însemnate cantități de produse. (Virgiliu Tătarul.

TULCEA

Utilaje tehnologice peste plan
Oamenii muncii de la Fabrica de utilaj chimic și metalurgic din Tulcea, 

angajați in ampla întrecere dedicată marii sărbători de la 23 August, au 
înregistrat noi succese de muncă. Față de planul la zi. ei au livrat supli
mentar beneficiarilor utilaje tehnologice în valoare de peste două mili
oane lei. Printre acestea se numără utilaje necesare hidrocentralelor aflate 
în construcție, piese de schimb pentru Combinatul siderurgic Galați și 
Combinatul metalurgic Tulcea. (Neculai Amihulesei).

Cu încredere în propria 
capacitate de creație tehnică
(Urmare din pag. I)
pe care nu aveam cum să o preve
nim din faza de proiectare, deoarece 
nimeni dintre noi nu văzuse nicăieri 
„pe viu" cum funcționează o ase
menea1 instalație. Pină la urmă am 
reușit.

— Felicitări ! Care este însă efi
ciența practică a racordării instala
ției la circuitul productiv al oțelă- 
riei ?

— La început am urmărit, îndeo
sebi, efectul economic al procedeului. 
Astfel, prin această tehnologie se 
asigură diminuarea sensibilă, cu 
circa 30 la sută, a consumului de 
ferocrom și ferotitan, cu peste 10 
la sută a consumului de electrozi și 
energie electrică, reducerea cu cel 
puțin 10 Ia sută a pierderilor tehno
logice de metal in procesul de pre
lucrare a oțelului inoxidabil ; conco
mitent, crește cu 10—15 Ia sută ran
damentul cuptoarelor, ca urmare a 
scurtării duratei de elaborare a șar
jei. Ar mai fi și alte efecte economi
ce sesizabile, pe care pînă acum nu 
le-am putut cuantifica. Dar cel mai 
important efect pozitiv a fost obți
nut în domeniul ridicării calității o- 
țelului. Practic, acest procedeu ne-a 
deschis posibilități tehnice de a fa
brica oțel inoxidabil cu conținut 
foarte scăzut de carbon și sulf, ceea 
ce permite prelucrarea lesnicioasă a 
metalului atît la cald, cit și la rece. 
Oțelul „nostru", să-l numesc așa, 
este apt de prelucrare în tablă și țevi 
în .condiții tehnice și economice avan
tajoase și pentru beneficiari.

— Cit din oțelul inoxidabil planifi

cat a se realiza in Combinatul siderur
gic din Hunedoara va fi obținut prin 
acest procedeu ?

— Intenția noastră este ca. în cel 
mai scurt timp, întreaga producție 
de oțel inoxidabil a combinatului să 
se elaboreze prin acest procedeu. 
Dacă, nu mai apar alte dificultăți 
tehnice, intenția de care vorbeam se 
va putea materializa practic incă djn 
această lună. Acum ne preocupă ex
tinderea acestei tehnologii la elabo
rarea altor mărci de oțeluri. Succesul 
ne-a dat încredere in forța noastră 
de creație, ne-a deschis apetitul de 
a cerceta și aplica și. alte tehnologii 
neconvenționaie de mare eficiență, 
cum sînt : insuflarea materialelor 
pulverulente in băi metalice, pre- 
dezoxidarea controlată a oțelului în 
cuptor, protecția cu gaze inerte a o- 
țelului lichid la turnare și altele. 
Dar despre ele, amănunte Ia timpul 
potrivit.

— Tehnologia de decarburare sub 
vid a oțelurilor inoxidabile poate fi 
preluată Și in alte unități siderurgice 
din țară care fabrică .aceste mărci de 
oțel ?

— Desigur. Afirm aceasta pentru 
că tot ce intră într-o asemenea in
stalație se poate fabrica in țară, cea 
mai mare parte chiar prin autouti- 
lare, așa cum am făcut noi. Este 
chiar deosebit de economic să se 
realizeze cu forțe proprii, pentru că 
astfel costă de cîteva zeci de ori mai 
puțin și se evită o serie de chel
tuieli valutare serioase. In acest 
sens, punem la dispoziția unităților 
interesate documentația instalației 
și sintem dispuși să le acordăm spri
jinul tehnic de care au nevoie.

Nimic nu se pierde, totul se... recondiționează
în rîndul oamenilor 

muncii de la între
prinderea de trans
porturi auto din jude
țul Neamț circulă o 
vorbă : „La autove
hiculele reparate nu 
există subansamblu 
sau piesă care să nu 
poată fi recondițio
nate". Altfel spus, ni
mic nu se pierde, to
tul se poate recondi
ționa. Și s-a instituit 
chiar și un sistem 
in această privință. 
Practic, in cele patru 
autobaze ale între
prinderii nu se elibe
rează nici o piesă 
nouă pină cînd nu se

predă la magazie, pe 
bază de bon. ca să nu 
se creeze discuții, pie
sa veche, indiferent 
de starea ei tehnică. 
Apoi, toate subansam- 
blurile și piesele vechi 
sint adunate și depo
zitate pe categorii în
tr-o magazie centrală 
a întreprinderii. Aici, 
ele sînt sortate și cele 
ce pot fi recondițio
nate sînt trimise ate
lierelor de reparații. 
După care, toate sub- 
ansamblurile și piesele 
recondiționate sînt di
rijate la magazia în
treprinderii. împreu
nă cu tovarășul Gheor

ghe Prisăcaru, direc
torul tehnic al uni
tății, am trecut în re
vistă cîteva din repe
rele recondiționate 
existente în magazie : 
electromotoare, radia
toare, cilindri dubli 
de frină, grupuri dife
rențiale, cutii de vite
ze și multe altele. 
După calculele făcu
te. 80 la sută din pie
sele unui autovehicul 
pot fi recondiționate. 
Și un bilanț : în șapte 
luni, valoarea piese
lor recondiționate se 
ridică la circa patru 
milioane lei. (T. Ion).

Gustul grădinăritului
Pe „lista" produse

lor realizate la între
prinderea mecanică de 
utilaj chimic din Capi
tală, alături de bine
cunoscutele și aprecia
tele instalații com
plexe pentru industria 
chimică și alimentară, 
s-au înscris, începînd 
din acest an, și... ro
șii, ardei, vinete și 
alte legume. Nu-i nici 
un motiv de mi
rare. Ca urmare a 
unei inițiative gospo
dărești a comitetului 
de partid și consiliului 
oamenilor muncii, tot 
terenul din curte a fost 
curățat de resturi me
talice și piese și, pe

fiecare porțiune de 
pămint rămasă liberă, 
au fost plantate legu
me. Cultivatori: înșiși 
muncitorii și cadrele 
tehnice ale întreprin
derii, care lucrează cu 
pricepere și pasiune în 
timpul lor liber la în
grijirea grădinilor de 
zarzavat.

Prin contrast, dinco
lo de gardul întreprin
derii — un cimp în
treg năpădit de buru
ieni și ars , de soare. 
Nu se știe al cui este, 
se pare că ar aparține 
unei cooperative agri
cole de producție din 
marginea Bucureștiu- 
lui. De ce oare a fost

lăsat necultivat acest 
teren? Este o întreba
re care ii frămintă a- 
cum pe gospodarii de 
la întreprinderea me
canică de utilaj chi
mic. Și nu fără temei. 
Pentru că acum au 
prins și gustul grădi
năritului. Dacă s-ar da 
în folosința oamenilor 
muncii de aici terenul 
din vecinătate, atunci 
cu dragă inimă ei ar 
rămine după progra
mul de lucru să-și cul
tive loturile cu legu
me. O inițiativă gos
podărească ce o supu
nem atenției Consiliu
lui popular al sectoru
lui 4 din municipiul 
București. (C. Cârlan).

Cine
Cooperativele agri

cole din Dumbrava și 
Rocșoreni, județul Me
hedinți, propunîndu-și 
să valorifice noi posi
bilități de sporire a re
coltelor. au decis să 
Înalțe un baraj in va
lea formată din ver- 
sanții dealurilor din 
împrejurimi pentru a 
crea un lac de acumu
lare. Luciul de apă ce 
urma să se formeze 
putea asigura irigarea 
a 300 hectare de teren. 
S-a realizat proiectul, 
iar in 1974 au început 
lucrările. După multe 
tergiversări, Oficiul ju
dețean de îmbunătățiri 
funciare și proiectări 
construcții în agricul

face nota de plată ?
tură a terminat bara
jul. pentru a cărui re
alizare cele două coo
perative agricole au 
cheltuit peste două mi
lioane lei.

Necazuri și mai mari 
au apărut însă după 
ce barajul a fost gata. 
Există apă în lac, dar 
nu se irigă nimic. De 
ce ? Nici pină la a- 
ceastă dată nu s-a re
zolvat problema insta
lațiilor de pompare a 
apei, care sînt tot de
fecte. Se fac mereu re
vizii, tot felul de re
parații. dar pompele 
nu funcționează și ana 
din lac rămine nefo
losită. Și acum. în 
timpul secetei, ar fi

necesară mai mult ca 
oricind pentru irigat. 
Neobținind producții
le prevăzute, cele 
două unități agricole 
au înregistrat pină 
acum mari pagube, 
care se cifrează ,1a 
citeva milioane lei.

Intervențiile și ter
giversările continuă. 
Se fac fel de fel de a- 
drese. se solicită. în fel 
și chip. soluționarea 
problemei. Apa strînsă 
în lacul de acumulare 
stă însă nefolosită, iar 
culturile se usucă. Și, 
bineînțeles. pagubele 
cresc. Cine face nota 
de plată celor vino- 
vați ? (V. Tătarii).
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Dăruire
Moment festiv, emotionant, la 

Întreprinderea textilă „Cazone
le" din noul și frumosul oraș Or
șova : ieșirea la pensie a direc
torului, Traian Cercel. Cine a 
fost, cine este Traian Cercel ? 
Mai intii muncitor, apoi mais
tru, apoi director. Wu mai pu
țin de 43 de ani, bătuti pe 
muche, a muncit cu multă pa
siune și cu multă dăruire. Din 
cei 43 de ani, 31 a îndeplinit 
funcfia de director.

— Dar mai presus de funcție 
a fost și rămine un om — ne-a 
spus unul din muncitorii cu 
care și-a început ucenicia, aflat 
el însuși in pragul pensionării. 
Un om pe care l-am simfit ală
turi mereu, și la bine, și la 
greu...

Simplă, frumoasă și firească 
această replică muncitorească !

N-are balta 
numai pește...

Numai cind aude că se Vor
bește de baltă, fără să vrea, ori
ce pescar care se 
gindește că musai 
de pește. De pește 
primul rind, și cei 
ca, ' • — — • 
în 
de 
ca 
se 
năvodului, ci și la animale. $i 
astfel, pe lingă amenajările 
piscicole din zonă au înființat și 
cite un sector zootehnic. Rezul
tatul este peste așteptări : Hu- 
mai in acest an vor preda la 
fondul de stat vreo două sute 
de bovine, de pe care vor in
casa clteva sute de mii de lei.

Să tot „pescuiești" și astfel de 
venituri !

3 contra 13
Florin Dunăreanu consemnea

ză in ziarul băcăuan „Steagul 
roșu" un cdz cu totul neobișnuit. 
Citiva săteni din comuna Parin- 
cea intraseră la idei : în fiecare 
zi le dispăreau citiva boboci de 
rață. Nedumerirea lor era cu 
atit piai mare cu cit bobocii, 
mici de tot, nu erau nici măcar 
buni de friptură. Numărul mi
cuților dispăruți a ajuns repe
de la peste 50. Toți, numai din 
gospodăriile vecine cu casa bă- 
trinei Racu. O casă veche, ne
locuită. Deunăzi, cei trei copii 
ai bătrînei — Dan, Virgil și 
Dana — au deschis ușa casei 
părintești, dar nici n-au apucat 
bine să intre înăuntru că s-au 

’ și speriat cind au dat cu ochii 
de... dihori. iși aflaseră adăpost 
acolo, și tot acolo se înfruptau 
din bobocii vecinilor. Au fost 
prinși nu mai puțin de 13. 
un gest cavaleresc, frații i-au 
dăruit surorii blănitele, pentru 
a-și face un guler și o căciuli
tă de toată frumusețea. Să le 
poarte sănătoasă !

Fără să clipească
Nicolae Anca, șofer pe auto

camionul de mare tonaj 23-B- 
8633, a primit foaie de parcurs 
pe ruta București-Zalău. pentru 
a transporta produse industriale. 
Încărcat cu mult sub capacitate, 
șoferul s-a gîndit să o comple
teze. S-a dus intr-o piață a Ca
pitalei și a dat strigare : ,

— Care vrei să te duc pini 
prin părțile Clujului 7

Șapte tirgoveți, dornici de cîș- 
tiguri mai mari, bucuroși de 
chilipir, s-au urcat în camion, 
claie peste grămadă, cu lăzile Și 
sacii cu roșii, ardei și alte măr
furi de sezon.

La ieșirea din București, con
trolat, șoferul a fost amendat. 
A plătit amenda fără să clipeas
că, știind că tot îi mai rămine 
un „ce profit". Pină la Cluj-Na
poca nu l-a mai deranjat nimeni. 
Acolo insă...

Dar despre ce-a pățit și cum 
s-a „păcălit", intrebați-l pe el. 
O să răspundă fără să clipeas
că : „Cine-o mai face ca mine..."

respectă se 
se vorbește 
vorbesc, in 
din Jurilov- 

Neintrecuțijudețul Tulcea.
meseria și pasiunea lor, cei 
la unitatea piscicolă Jurilov- 
s-au fiindit că n-a- strica să 
priceapă numai a aruncatul
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înainte 
de degustare

De la o vreme, din rafturile 
complexului alimentar din zona 
nord a municipiului Rm. Vilcea 
începuseră să dispară tot felul 
de sticle cu băuturi. Motiv ca 
lucrătoarele din această unitate 
să urmărească mai atent din ce 
pricină se „volatilizează" vinul, 
lichiorul, coniacul. Nu mică le-a 
fost mirarea cind au descoperit 
că amatoarea de băuturi nu era 
alta decit Maria Drăghici. func
ționară la Întreprinderea co
mercială de stat pentru alimen
tație publică. A fost surprinsa 
cu o sticlă de, lichior în sacoșă, 
tocmai cind încerca să iasă pe 
ușă fără să plătească. Deși n-a
pucase să deguste lichiorul, a 
apucat-o amețeala...

Urme 
care nu se șterg

S-a intimplat in satul Lada, 
județul Teleorman, pe șoseaua 
Alexandria — Pitești. O fetită 
de nouă ani, încercind să tra
verseze drumul prin spatele unui 
autobuz, a fost lovită de un 
autoturism de teren, care circula 
cu viteză. Surnrinși de rapidita
tea cu care s-au petrecut lucru
rile, cei din apropiere nici n-au 
observat cind a dispărut au
toturismul. Din păcate, nici nu
mărul nu i l-a reținut nimeni. 
Tot ce au putut afla lucrătorii 
de miliție sosiți în grabă la fața 
locului a fost tipul mașinii și 
direcția in care a apucat-o : 
undeva, peste timpurile din îm
prejurimi. Deși făptașul a în
cercat. să șteargă urmele, i s-a 
dat repede de urmă. Se numește 
Ion llie. și e din comuna " 
șești. județul Argeș.

Fetița accidentată n-a 
putut fi salvată.

Co-

mai
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Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii”

I

întotdeauna a fost ne
voie de ceea ce numim om 
nou sau oameni noi. Așa este 
în prezent ; așa va fi și de 
acum înainte. Altminteri, 
cum ar mai putea sâ func
ționeze irleea de progres 7 
Greșim, desigur, fâcînd din 
omul nou o apariție specta
culară ori izolîndu-1 într-o 
ierarhie sau alta. De cite ori, 
în vasta mulțime de intilniri 
și situații pe care ni le pri
lejuiește viața, oameni cu 
adevărat noi sint tocmai 
aceia care ni se înfățișează 
mai simplu, pe care îi .sim
țim mai aproape de noi 
decit pe alții! Și. de aseme
nea. de cite ori sint și pot fi 
efectiv oameni țioi, nu doar 
făpturi aparte, ajunse la a- 
cest stadiu prin știință și 
pregătire specială, ci și se
meni ai noștri obișnuiți, ca
pabili să perceapă și să asi
mileze cu liniște lecții fecun
de descinzind din evenimen
te înconjurătoare!

Intr-alt fel. insă, aceeași 
chestiune poate căpăta și as
pecte de un ordin mai grav, 
accente mai acute. Aspecte, 
anume, cu dimensiuni și sem
nificații in plus, îndreptățite 
deci să reclame din partea 
noastră gindire, concentrare, 
exegeză. Aceasta, mai cu sea
mă, în epoci de relief și pe
rioade caracteristice, cind in 
viața societăților omenești în 
genere, a societății naționale 
în specie, se petrec procese 
de cotitură, întretăieri de 
sensuri în mersul. culturii, 
intrări in orbite istorice și 
morale cu fond revoluționar. 
Un asemenea eveniment cu 
implicații profunde în viața 
poporului, a națiunii noastre 
este cel reprezentat de actul 
istoric de la 23 August, mo
ment revoluționar determi
nant pentru toate laturile 
existentei noastre materiale 
și spirituale. Consecințele în
noitoare ale acestui act pun 
cu pregnanță problema for
mării omului nou. în situații 
de acest gen. firește și de 
aceste proporții, a ne mul
țumi empiric doar cu ceea 
ce se configurează elementar 
în logica primară a lucruri
lor ar putea să însemne 
simplificare, eventual și cale 
deschisă spre erori și intîr- 
zieri. Procesul revoluționar, 
prin natura, ca și prin fina
litatea lui, privește înainte. 
Scrutează in zări îndepărta
te. Datoria lui este să antici
peze și. să incite. Nu ar avea 
dreptul să ignoreze ceva din 
ceea' ce in trecut s-a Înscris

cu folos în treptele dezvoltă
rii ; dar nici nu i s-ar în
gădui să vină în tumultul viu 
al devenirii cu mistici pa
seiste. Iată — putem spune! 
— unul din testele pe care 
rigorile civilizației in acțiu
ne le cere minții și energiei 
omenești. Iată o temă și un 
proces asupra cărora arta 
noastră de azi se apleacă cu 
conștiința că are in fată unul 
din acele mari subiecte de 
care se cade să ne apropiem 
nu oricum.

înțelegem, implicit, că a- 
ceste reguli din mersul in-

întîmplător, sub acțiunea u- 
nui reflex comun de circum
stanță, ci cu rațiuni de pro
funzime ținînd de esența și 
de vocația noastră ca popor.

Mai întîi, o scurtă referire 
la un capitol din trecut : 
mișcarea noastră revoluțio
nară de la 1848. Nu este ca
zul. aici, să reconstitui cite 
valențe a reprezentat această 
mișcare in diferite domenii 
interesind istoria națională și 
întemeierea societății româ
nești moderne. Programu
lui revoluționar al acestei 
mișcări i-a corespuns, desi-

rigoare. autorizlndu-ne să re
intrăm cu drepturi depline in 
circuite și ritmuri ale civili
zației umaniste europene.

Ce anume a făcut cu pu
tință o asemenea agregare 7 
Chestiunea este complexă. 
Nu am putea s-o elucidăm 
dintr-o dată. Un lucru, totuși, 
a fost și a rămas limpede 
încă de la început. Este 
vorba de psihologia, tinuta 
spirituală și acțiunea, patrio
tică a omului nou din epocă. 
Tuturor acestor calități le 
datorăm mult. Au constituit 
pietre de vad. atit prin res-

PORTRETUL OMULUI NOU, 

sinteză a virtuților epocii 

noastre de avint revoluționar 
----------------------------  Opinii de Ion ZAMFIRESCU -----------------------------

trinsec al procesului revolu
ționar ar rămine literă ștear
să fără mentalități umane in 
stare să le apere și să le co
respundă. Mai precis, fără 
mentalități umane complexe, 
capabile de cunoaștere socia
lă. cu simt istoric, cu putere 
de judecată critică, cu lucidi
tate în fața oricîtor contrarii 
posibile, totul sub semne sin
tetizatoare de patriotism a- 
dînc și luminat, trebuind să 
fie dobîndit prin instrucție și 
cultură. Se deschide aici un 
cimp vast pentru literatura 
militantă, adine patriotică, 
pentru operele cu puternică 
forță de înrîurire asupra 
conștiinței oamenilor, opere 
literare, dramatice, făuritoa
re de eroi memorabili a că
ror gindire și acțiune sint 
străbătute de patosul și dă
ruirea proprii marilor mo
mente de luptă revoluționară, 
cum sint numeroase in is
toria poporului nostru.

însemnările de mai sus nu 
cuprind doar un exercițiu 
abstract. în realitatea româ
nească de astăzi putem des
luși intuiții, opțiuni istorice 
și comportări de viată in 
măsură să le confirme. A- 
ceasta —- adaug — nu in mod

gur, și un om nou, apt să-1 
propulseze. El a văzut 
in istorie nu doar un do
meniu pentru contemplări, 
ci și unul încărcat de aver
tizări ginditoare.

Putem admite că în unele 
din formele pe care omul 
nou din epocă le-a imprimat 
acestei recuperări există tră
sături unice. Să ne gindim, 
de exemplu, la chipul cum 
in literatura militantă a 
vremii și-au dat intilnire va
lori și asimilări dintr-o în
treagă frescă istorică de cu
rente și stiluri europene : 
prelungiri renascentiste, cla
sicism. ecouri și pătrunderi 
iluministe, linii și perspective 
romantice. Fenomenul, cred, 
ar merita să-și aibă o pagină 
a lui caracteristică în orice 
compendiu de mișcări litera
re ale lumii moderne. Nu 
era imitație, convenție, modă, 
placaj. exterior, adaptare la 
vreo situație de moment sau 
alta. Avem de-a face. aici, 
cu un produs concentrat de 
sinteză selectivă. avind in 
sarcina lui să facă legături 
de substanță între capitole 
constituite ale culturii și 
propria noastră dispoziție 
creatoare. Era o treaptă de

pectul lor imanent fată de 
valorile autohtone, cit si prin 
afinitatea lor funciară cu 
adevărurile universalității.

încerc acum, pe același arc 
istoric, să privesc chestiunea 
și prin prisma societății 
noastre actuale. în condiții 
și pe portative noi. dar cu 
înțelesuri ce țin de perma
nente ale responsabilității 
noastre românești, ideea 
omului nou răsună stăruitor, 
poartă în ea semnificații de 
datorie și program pentru 
creația de astăzi.

Construcția socialistă în 
care sintem angajați este o 
întreprindere vastă. între o- 
biectivele ei imediate și cele 
de perspectivă există o strin- 
să complementaritate. Toa
te, bineințeles, reclamă tehni
că, eficacitate, disciplină pro
fesională, putere de cunoaș
tere și stăpinire a materiei. 
Toate, in egală măsură, re
vendică și garanții morale 
prin stări corespunzătoare de 
conștiință. Creierul electronic 
și mașina nu exclud și nu 
micșorează necesitatea actu
lui de gindire. Dimpotrivă ! 
Tocmai prin ușurarea pe care 
acestea ne-o pun la îndemi- 
nă. gradul nostru de răspun

dere este dator să devină mai 
atent și prevenirea noastră 
împotriva alunecării în rutină 
trebuie să funcționeze mai 
sesizant.

Pe de o parte, implicarea 
noastră in această construcție 
socialistă ne poate pune în 
contact revelator cu propria 
noastră inferioritate. Ce re
sorturi, in noi. așteaptă să 
fie solicitate 7 De ce virtuali
tăți dispunem 7 Ce examene 
am trecut și ce altele ne aș
teaptă de acum înainte, in 
forma de viață ce se insti
tuie mereu ’ in jurul nostru 7 
Pe de altă parte, implicarea 
amintită ne obligă să reflec
tăm mai cu pregnanță la pre
zența și misiunea noastră in 
opinia lumii. Cit sintem de 
cunoscuți 7 Ce se știe, în ge
neral, despre ceea ce repre
zentăm ca popor, ca energie 
spirituală, ca factor de ordi
ne și de pace, ca păzitori de 
valori, ca rezistență, funda
mentală împotriva unor în
călcări de norme și sensuri 
ale vieții 7

Consider că omul nou, pe 
care il are in vedere. con
strucția noastră socialistă, tre
buie să simtă și să înțeleagă 
aceste îndatoriri. In formarea 
lui, artei, literaturii le revin 
un rol important, subli
niat adeseori de conducerea 
partidului nostru. Faptul, 
bineințeles, nu se poate rea
liza cit ai bate din palme. El 
presupune pregătire, integrări 
treptate, cultură, metodă, mo
dele de urmat, curajuri in 
gindire și curajuri in acțiu
ne. Modelele de urmat pot 
veni și pe calea artei, a li
teraturii, datorită capacități) 
de concentrare și sintetizare 
in forme sensibile proprii a- 
cestor domenii ale spiritului. 
Realizarea unei astfel de li
teraturi este un proces în 
desfășurare. Procesul com
portă așteptări și durate; este 
un proces în avîntată desfă
șurare spre împliniri. Și este 
important că se merge in di
recția împlinirilor tot mai 
certe. în psihologia noastră 
comună există o busolă care 
de două mii de ani nu a dat 
niciodată greș. Nu este uto
pic să simțim și să credem 
că societatea noastră româ
nească poate da lumii con
temporane un tip de om de 
care aceasta are profundă ne
voie. . Este un orizont, aces
ta, în care putem aspira a 
deveni cit de competitivi cu 
putință.

în magazinele bucureștene - uniforme 
și rechizite școlare

Ne mai despart pu
ține zile pină la des
chiderea noului an 
școlar. Bine aprovizio
nate. magazinele co
merțului bucureștean 
oferă posibilitatea 
procurării uniformelor 
destinate tuturor vîr- 
stelor școlare precum 
și o serie de alte pro
duse necesare noului 
an de învățăm int (re
chizite, echipament

sportiv, jocuri tehnico- 
aplicative).

Se pot procura din 
timp uniforme școlare 
din magazinele : CLA
SIC, șos. Pantelimon ; 
FAMILIA, str. Lip
scani ; AȘCHIUȚA, 
Calea Griviței nr. 210; 
MATERNA, str. Bâră- 
ției nr. 31 ; BUCUR- 
OBOR, șos. Colentina 
nr. 2 ; FAVORIT, str. 
Drumul Taberei, pre

cum și din unitățile 
comerciale din bd. 
Duca nr. 3—5 ; str. 
Drumul Taberei bl. 
C 1'5.

Rechizite școlare se 
pot procura in maga
zinele AGENDA, str. 
30 Decembrie nr. 56 ; 
GALERIA MODEI, 
șos. Pantelimon bl. 
47 ; BUCUR-OBOR, 
șos. Colentina nr. 2 și 
altele.

Pregătirea viitorilor profesori 
și exigențele actului pedagogic

------------- :-----------------------------------CENTENAR „ENESCU**

Teșeam, ținutul în care 
s-a plămădit „Oedip“

Situată la 35 de kilome
tri de Bacău-, pe drumul ce 
leagă reședința județului 
de orașul Comănești, pito
reasca așezare de pe Valea 
Tazlăului a intrat in dic
ționare datorită unor lumi
nați cărturari, oameni po
litici. patrioți și înflăcărați 
luptători pentru idealurile 
Unirii, oameni cu vederi 
progresiste și cu preocupări 
dintre cele mai diverse, de 
la literatură, filozofie și 
pină la muzică.

Cei ce descoperă peisajul 
neasemuit ai naturii nu 
pot ocoli aleea de plopi și 
parcul secular in care ar
bori deveniți legendari as
cund fostul conac al Roset- 
teștilor. loc de popas și de 
creație al celui ce venea 
„să se odihnească de Eu
ropa". înainte însă de a fi 
găzduit vară de vară la Tes- 
cani. de a cuprinde cu ini
ma locuri ce-1 vor fermeca 
toată viața, „copilul-minu- 
ne“ al muzicii românești a 
susținut primul concert la 
Slânic Moldova, la începu
tul lui august 1889. în 1910. 
cind a pășit intiia oară pra
gul conacului, Enescu era 
deja cunoscut familiei Ro- 
setti-Tescanu, Alice. mai 
ales, fiind o mare îndrăgos
tită de muzică, o gazdă os
pitalieră a unor seri muzi
cale. din programul cărora 
nu lipseau Beethoven, Wag
ner. Franck, Debussy...

Pășind pe poarta clădirii, 
devenită azi așezăm intui de 
cultură, și creație ..George

Enescu", vizitatorul descor 
peră. dincolo de legendă, 
un mediu istoric și spir:lu
ai al cărui climat a fost 
fundamentat ineâ de la mij
locul veacului trecut de 
moralistul iluminist Costa- 
che Rosetti-Tescanu, buni
cul viitoarei soții a ilus
trului muzician, conducăto
rul partidului unionist din 
ținutul Bacăului, deputat in 
divanul ad-hoc, bun prie
ten și colaborator apropiat 
al unioniștilor Vasile Alec- 
sandri. Costache Negri, 
D. A. Sturza și alții. înfiin- 
țînd prima școală din județ 
în 1842. dezrobind țiganii 
de pe moșie înainte de a se 
hotărî oficial aceasta, des- 
ființind primul „boieres
cul", elaborind un program 
de refacere a tării în vre
mea domnitorului Alexan
dru Ioan Cuza, scriind și 
publicînd o serje de lucrări 
în scopul îndreptării „rele
lor țării", el a lăsat o bo
gată moștenire spirituală 
fiului său Dumitru, care, 
apfopiindu-se de tinăr de 
mișcarea socialistă (a fost 
membru al Internaționalei 
I și a publicat la Lausanne, 
la numai 19 ani, prima 
lucrare din lume dedicată 
Comunei din Paris, apărută 
in mai 1871), a continuat pe 
un plan superior cele în
cepute. Este suficient să 
amintim că a tradus in 
limba franceză opera filo
zofică a lui Vasile Conta, 
prieten apropiat și oaspete 
de seamă al Tescanilor.

Enescu a găsit, așadar, la 
Tescani refugiul de liniște 
și de creație atit de rivnit, 
ip aceeași înaltă atmosferă 
intelectuală desăvîrșindu-și 
o parte din' lucrări și Ma
ximilian Costin, Alfred A- 
lessandrescu. Mihail Jora. 
Aici, pe malul Tazlău
lui, pe dealurile Stro- 
iești și Bour, retras in 
umbra sălciilor sau a pă
durii, Luceafărul muzicii 
românești a pus pe parti
tură o mare parte a monu
mentalei sale opere. Astfel, 
între 1910—1946, s-au năs
cut la Tescani sau au prins 
contur definitiv Oedip, Vox 
Maris, Sonata pentru pian 
nr. 1 în fa diez minor, So
nata nr. 3 pentru pian și 
vioară in la minor (în ca
racter popular românesc), 
Liniște, Simfonia a IV-a 
(neterminată...).

Partituri, fotografii, in
strumente muzicale, afișe, 
mobilier, cărți din vechea 
bibliotecă, lucruri aparți- 
nind maestrului și celor ce 
și-au legat numele de a- 
ceste neasemuite meleaguri 
recreează o lume deasupra 
căreia plutește spiritul ma
relui muzician. în această 
ambianță va avea loc, peste 
citeva zile, festivalul „Or- 
pheul moldav" consacrat 
genialului compozitor, diri
jor și interpret.

Cornel GALBEN

Mărturiile prezentului
(Urmare din pag. I)

meniul cind i se co
municau aceste date a 
dispărut privind alte 
exponate care demon
strează că, după o 
stagnare de un secol, 
șiragul de uzine mo
derne care s-au înăl
țat in anii care au tre
cut de la Congresul al 
IX-lea al Partidului 
Comunist Român și în 
acest colt de țară a 
fost sinonim cu repu
nerea in drepturi a 
vocației industriale a 
orașului. Sus. la etaj, 
se inșiruie aproape 
două sute de păpuși 
îmbrăcate in portul 
din Banat, Moldova, 
Maramureș sau Sălaj, 
o adevărată cavalcadă 
a portului popular. 
Oaspetele este vrăjit 
de iscusința și gustul 
creatorilor, cizelat în 
decursul mileniilor și 
apreciază în mod deo
sebit actul de cultură 
de a păstra intr-o ex
poziție munca migă
loasă a bunicelor și 
mai ales a nepoatelor 
lor care au răspuns la 
apelul unei reviste 
pentru copii...

După spectacolul de 
teatru răsfoim publi
cațiile colocviului tea
tral de la Sf. Gheor- 
ghe, privim placheta 
sa... Explic că această

manifestare importan
tă se organizează bie
nal. cu participarea 
teatrelor naționalități
lor conlocuitoare și a 
unor reputate colec
tive teatrale româ
nești. Ele prezintă 
creații clasice și con
temporane ale drama
turgiei din țara noas
tră scrise in limbile 
naționalităților conlo
cuitoare. precum și 
opere ale autorilor ro
mâni. Simbolic deci, 
pe embleme, pe pla
chete, pe programele 
și publicațiile coloc
viului se scrie in ro
mână, maghiară, ger
mană și in limba idiș. 
Amănunțesc scopul 
manifestării de opt- 
zece zile : colocviul 
stimulează activitatea 
teatrelor și a drama
turgilor ; promovează 
punerea în scenă de 
către teatrele amintite 
atît a literaturii dra- 
maturgice românești, 
cit și a celei scrise in 
limbile naționalități
lor conlocuitoare și. 
implicit. cunoașterea 
reciprocă a atelierului 
de creație; după spec
tacole au loc dezbateri 
consacrate perfecțio
nării artei teatrale, cu 
participarea celor mai 
avizați oameni de tea
tru și a criticilor de 
specialitate din țară.

— Mai există o ma
nifestare similară in 
lume 7

— Nu ! Cel puțin eu 
nu știu să fie. Și 
adaug că, deși nu o 
numim aidoma, s-a 
născut o manifesta
re muzicală similară. 
Primăvara muzicală 
de la Sf. Gheorghe, 
organizată tot din doi 
în doi ani, mai exact 
in anii in care m» are 
loc colocviul teatral. 
Anul acesta, bunăoară, 
el s-a desfășurat sub 
semnul , centenarului 
nașterii lui Enescu și 
al lui Bartok. Printre 
participanți am salutat 
prezenta Operei ro
mâne din București, a 
Operei de stat ma
ghiare din Cluj-Napo- 
ca a orchestrelor fi
larmonice din Brașov, 
Tîrgu Mureș și Cluj- 
Napoca, a ansamblu
lui „Mureșul", a coru
lui de cameră „Vox 
Humana" din Sf. 
Gheorghe, precum și a 
altor formații din 
țară...

Oaspetele laudă 
spectacolul de teatru 
la care a asistat. Mă 
scutește pe mine de 
pronunțarea laude
lor... îmi pare rău că 
n-a avut timp să vadă 
și alte împliniri din 
acest minunat colț al 
tării noastre.

tv

Statuie de Boris Caragea, aflată in parcul de la Tescani

Vioara oferită drept premiu lui George Enescu de Școala na
țională franceză de muzică, Paris, 1S99 )
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Concursul de admitere intr-un in
stitut de învățămînt superior, într-o 
facultate, de profil îndeplinește o 
seamă de funcții psihologice, peda
gogice și etico-sociale, dintre care 
mai importante ni se par : diagnoza 
psihică a capacității candidatului de 
a desfășura o muncă intelectuală de 
nivel superior în specialitate, diag
noza aptitudinilor candidatului pen
tru specialitatea la care dă admite
rea, a posibilității de desfășurare a 
unei activități profesionale eficiente 
la terminarea studiilor. După părerea 
noastră insă, așa cum este conceput 
și realizat la noi, actualul concurs de 
admitere nu reușește să realizeze 
toate aceste funcții. Si vom argu
menta această afirmație referin- 
du-ne la facultățile cu profil didactic.

Este Știut că 
prin concursul de 
admitere se ur
măresc mai ales 
volumul si calita
tea cun°Stințelor, 
uneori și a 
deprinderilor, in 
specialitatea la 
care se va pregăti candidatul in anii 
studiilor superioare : matematică, fi
zică, biologie, limbă șj literatură etc. 
în această viziune reușesc, de obicei, 
acei candidați care in timpul studii
lor liceale au avut rezultate bune și 
foarte bune la disciplinele de admi
tere. Și ni se pare firesc să fie așa. 
atit timp cit acesta este criteriul 
esențial al examenului. Ce se intim- 
plă pe parcursul studiilor universi
tare cu studenții selecționați după 
acest criteriu 7 Cu rare excepții, 
candidații cu performanțe ridicate 
(medii mari) la concursul de admi
tere devin studenți buni și foarte 
buni. Adică studenții care realizează 
o bună informare in domeniul spe
cialității pentru care se pregătesc. 
Dar care este specialitatea pentru 
care se pregătesc acești tineri, ce 
profesiune vor avea ei 7 în nici un 
caz nu vor fi matematicieni, fizi
cieni, biologi, filozofi, ci profesori 
care vor preda aceste discipline. Iată 
un lucru esențial, care este scăpat 
din vedere atit la concursul de ad
mitere, cit și pe parcursul studiilor 
superioare. Care sint consecințele 7 
Nu am vrea să răspundem lapidar și 
expeditiv la această întrebare, exem
plele pe care le vom furniza (culese 
din realitate) sperăm să se consti
tuie intr-un răspuns concludent și 
bogat in implicații pentru forurile de 
decizie și organizatorii viitoarelor 
concursuri de admitere in aceste fa
cultăți.

.Există un număr, deloc neglijabil, 
de studenți buni și foarte buni in 
specialitatea pentru care se pregă
tesc, dar care. în timpul practicii 
pedagogice, desfășoară o activitate 
(țin lecții) mediocră și chiar slabă.

puncte de vedere
de conf. dr. Ion DRĂGAN 

Universitatea din Timișoara

Constatarea se poate extinde și din
colo de limitele studiilor universi
tare : se cunosc destule cadre didac
tice care, deși au reputația de „a ști 
multă carte", au și trista faimă de 
a fi slabi pedagogi, de a desfășura o 
activitate didactică cu S0be rezul
tate in ceea ce privește* pregătirea 
propriilor elevi. Cum se explică 
aceste paradoxale — in aparență — 
situații 7 De ce un student bine pre
gătit, sau un profesor cu o solidă 
cultură de specialitate, nu reușesc 
totdeauna să desfășoare activități di
dactice pe măsura capacității lor 7 
Pentru simplul motiv că buna infor
mare intr-o specialitate — deși ab
solut necesară ! — nu este suficientă 
pentru ca cel in cauză să devină, au

tomat, și un pri
ceput propagator 
al acesteia.

Transmiterea in
formației perso
nale — ca act pe
dagogic — nece
sită in mod im
perios aptitudini 

pedagogice. Or. la admiterea in fa
cultate nimeni nu a fost preocupat 
de a măsura gradul, fie el și poten
țial, al acestor aptitudini. Preocupă 
doar nivelul cunoștințelor și deprin
derilor candidatului, nu și elementele 
de structură a viitoarei personalități 
didactice (aptitudini, temperament, in
terese. trăsături caracterologice etc.). 
O bună parte din nereușitele la Învă
țătură ale multor elevi iși au explica
ția și in această carență a concursu
rilor noastre de admitere in învăță- 
mintul superior cu profil pedagogic, 
in slaba pregătire a profesorilor, in 
anii studiilor universitare, in dome
niul științelor educației — psihologie, 
pedagogie, metodică — și in incom
pleta pregătire în cadrul practicii pe
dagogice. Considerăm că cifra de* nu
mai 5—6 la sută, care reprezintă' pon
derea acestei pregătiri in planul unei 
facultăți cu profil pedagogic, este ea 
insăși concludentă pentru afirmația 
noastră.

Din considerațiile de Anț»f Sus se 
pot desprinde, credem, cîtevâ conclu
zii practice, care dacă vor fi acre
ditate de forurile de decizie ar putea 
să determine : completarea exame
nelor de admitere cu probe (teste) 
de aptitudini profesorale, probe 
care ar urma să fie elaborate de că
tre echipe de psihologi in colaborare 
cu pedagogi cu rezultate excepțio
nale in munca la catedră : sporirea 
ponderii științelor educației și a 
practicii pedagogice in procesul for
mării profilului viitorilor > pedagogi 
practicieni.

Aceste măsuri le consider și posi
bile și necesare pentru trecerea în- 
vățămintului nostru la o etapă cali
tativ superioară.

PROGRAMUL 1
18,00 Telex
10,05 Imagini din Pakistan
16,20 Anunțuri și muzică
16,30 Emisiune in limba germană. Din 

sumar : • Actualitatea politică și 
economică. întimpinăm cu deose
bite succese marea noastră sărbă
toare națională ■ De ziua presei. 
Comentariu • Program de vacan
ță pentru pionieri șt șoimii patriei 
• Oameni intre oameni • Mozaic 
bucureștean • George Enescu — 
o viață dedicată muzicii românești. 
Evocare

18.25 Rezultatele tragerii Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara întîmpină marea 

sărbătoare
19.25 Actualitatea economică
19,45 Cuvint din cuvintul partidului. 

Documentar. Comentează Eugen 
Mândrie

20.25 Film artistic : „Ediție specială". 
Cu : Ștefan Iordache, Ioana Cră- 
ciunescu, Costel constantin, Mir
cea Albulescu, Paul Lavric. Mircea 
Daneliuc, Zaharia Volbea, Con
stantin Dinulescu. Regia ; Mircea 
Daneliuc

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Ml-am pus flori Ia pălărie. Film 

documentar. Producție a Studiou
lui de film TV

16.25 Program muzical-coregrafic susți
nut de ansamblul „Mărțișorul" al 
Casei de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca

16.50 O viață pentru o idee : George 
Severeanu (1879—1938)

17,20 „Cîntarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Hunedoara

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara întîmpină marea 

sărbătoare
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu".
21.25 Studio T ’81. Să fim eficienți tn 

tot ce facem
21,40 Romanțe și canțonete
22,10 Telejurnal

Cronica transmisă oral 
a faptelor de vitejie ce 
chezășuiesc libertatea po
porului și neatirnarea ță
rii. izbinda luptei multi
seculare împotriva asupri
torilor din afară și din
lăuntru! vetrei străbune, 
balada și doina, cintecul 
haiducesc, cintecul de sa
tiră socială sint filonul 
de aur din care s-au ză
mislit valoroase creații ale 
muzicii noastre moderne 
și contemporane, pagini 
impresionante ale epopeii 
naționale transfigurate in 
sunet. Credincios voca
ției de a cunoaște și de 
a pune in lumină acest fi
lon generos ce atestă In 
forme specifice continui
tatea românilor pe pă- 
mintul strămoșesc, origi
nalitatea gîndirii și expri
mării . lor muzicale, 
Gheorghe Dumitrescu a 
compus poeme, cantate, 
oratorii, opere, coruri, 
cintece de puternic relief 
șpic si lirico-dramatic al
cătuind o autentică și vas
tă frescă, „pictură fără 
ramă", tn configurarea a- 
cestei fresce care sugerea
ză si adesea solicită sin
cretismul muzică-poezie- 
imagine plastică, orato
riul „Tudor Vladimirescu" 
pentru soliști, cor mixt, 
cor bărbătesc și orches
tră. pe versuri create de 
compozitor după texte 
populare s-a consacrat ca 
o lucrare monumentală nu 
numai în sensul propor
țiilor arhitecturale și ten
siunii conflictului muzi- 
cal-dramatic. dar și in 
sensul elocventei mesa

jului artistic rostit. Mar- 
cind acum trei decenii — 
cind a fost prezentată in 
primă audiție partea X 
a Oratoriului sub presti
gioasa baghetă a lui Geor
ge Georgescu — un suc
ces proeminent al muzicii 
noastre, lucrarea a deve
nit un moment de refe

prins în paginile acestei 
creații de excepție.

Hotărirea neînfricată a 
lui Tudor și a întregului 
ponor care i-a urmat che
marea Înfăptuind, acum 
160 de ani. revoluția me
nită să scuture jugul îm
pilării sociale și al domi
nației otomane este va

Oratoriul „Tudor 
Vladimirescu" 

de Gheorghe DUMITRESCU

rință odată cu audiția in
tegrală și cu versiunea în
registrată pe disc. Orato
riul istoric „Tudor Vladi
mirescu" reprezintă un 
punct de plecare pentru 
creația de acest gen in
spirată din tematica pa
triotică. constituind îm
preună cu cele două ora
torii de Paul Constanti- 
nescu, elaborate cu cițiva 
ani înainte, un adevărat 
model pentru evoluția in 
general a muzicii vocal- 
simfonice românești. Noua 
înregistrare transmisă re
cent in premieră ' radio
fonică dă expresie în con
diții artistice Si tehnice 
deosebite conținutului 
educativ răscolitor cu

loarea morală cardinală 
care se degajă din în
treaga acțiune muzical- 
dramatică. Ea are drept 
îorolar conștiința demni
tății apărată cu prețul du
reroaselor jertfe, lirismul 
cald a! dragostei materne 
— simbolul iubirii de tară, 
umorul ascuțit ca tăișul 
săbiei, viziunea netulbu
rată a „viitorului de aur" 
al patriei, așa cum il va 
cinta poetul.

Construit in forma unei 
trilogii de perfectă orga- 
nicitate. în care motivele 
și temele au o funcțiune 
conducătoare. oratoriul 
evocă patetismul revoltei 
țăranilor înrobiți, inflă- 
căratul marș al lui Tudor.

proclamația către norod, 
cavalcada si apoteoza 
eroului : iureșul mișcării 
populare sugerat in rit
muri frenetice este curmat 
prin năvălirea oastei oto
mane și moartea lui Tu
dor. dar lupta și jertfele 
eternizate prin cintec vor 
lumina drumul spre liber
tate și dreptate.

Sub conducerea muzica
lă a lui losif Conta, or
chestra si corul Radiote- 
leviziunii. corul „Doina" 
al Ansamblului armatei 
și corul Filarmonicii 
..George Enescu". benefi
ciind de pregătirea reali
zată de dirijorii de cor 
Aurel Grigoraș, Gheorghe 
Constantin si Vasile Pân- 
tea. cu concursul cintăre- 
tilor Emil Iurașcu. Maria
na Stoica, Nicolae Florei 
și Constantin Ene, au dat 
oratoriului o tălmăcire 
nouă, care se impune ca 
un adevărat eveniment 
artistic. Au fost puse in 
lumină cu măiestrie me
losul de un bogat regis
tru expresiv, mijloacele 
armonic-orchestrale ce 
potențează episoade liri- 
co-d'-amatice încredințate 
vocii și corului dind aură 
de legendă eroului ce se 
dăruiește pentru binele 
poporului și imprimind 
faptelor petrecute aievea 
un ecou nemuritor. Au 
contribuit la reușita a- 
cestui admirabil moment 
artistic prezentarea făcu
tă de muzicologul Radu 
Gheciu și calitățile înre
gistrării și transmisiei ste
reofonice.

Vasile TOMESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru cordialul dumneavoastră mesaj de felicitări 
transmis cu ocazia aniversării zilei proclamării independenței noastre.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a reitera guvernului dumnea
voastră voința noastră de a edifica o patrie justă și solidară cu toate celelalte 
națiuni și de a strînge tot mai mult legăturile noastre de prietenie și conlu
crare pe plan internațional.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

A apărut volumul :

Din gîndirea social-politică a președintelui 
Rbmâniei, NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘTIINȚĂ - PROGRES - PACE

EDITURA POLITICA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele guvernului și poporului Liberiei exprim deosebita plăcere și 

profunda recunoștință pentru mesajul dumneavoastră de felicitări și urări 
adresat cu ocazia celei de-a 134-a aniversări a Republicii Liberia.

Guvernul meu consideră acest gest binevoitor drept un exemplu strălucit 
al relațiilor. cordiale și armonioase care există in mod atit de fericit intre 
țările noastre și iși exprimă increderea că vom continua să perseverăm in 
stăruințele noastre de asigurare a justiției, egalității și păcii mondiale, in 
conformitate cu principiile înscrise în Cartă Organizației Națiunilor Unite.

Vă rog să primiți, Excelență, reînnoirea asigurării înaltei mele stime și 
considerații.

Al dumneavoastră sincer,
Comandant suprem SAMUEL KANYON DOE

Șef al statului și președinte 
al Consiliului Popular de Salvare

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii**

Vizita delegației Comitetului pentru agricultură al Camerei 
Reprezentanților din Congresul $.11. A.

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan, a avut joi după- 
amiază o întrevedere cu delegația 
Comitetului, pentru agricultură al Ca
merei Reprezentanților din Congresul 
S.U.A., condusă de E. Kika de la 
Garza. președintele comitetului, 
membru al Partidului Democrat, de
putat din partea statului Texas, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte William C. 
Wampler, șeful Grupului minoritar 
din Comițe^ul pentru agricultură, re
publican ui Virginia, Thomas Ha
gedorn. mehțbru al Comitetului re
publican din Minnesota, Ronald C. 
Marlenee. membru al Comitetului re
publican din Montana, și Robert Sha
mansky, membru al Comitetului pen
tru relații externe, democrat din 
Ohio, consilieri și experți.

In cadrul intrevederii a fost sub
liniat faptul că s-au obținut progre
se însemnate in domeniul colaborării 
și cooperării dintre România și 
S.U.A., apreciindu-se că ambele țări 
dispun încă de multe și ample po
sibilități de extindere a conlucrării in 
domeniile economic, științific, tehnic 
și cultural ce se cer valorificate. E- 
fectuindu-se un schimb de păreri cu 
privire la activitatea Marii Adunări 
Naționale și a Congresului S.U.A., a 
fost evidențiat rolul important pe 
care il au parlamentarii din cele două 
țâri în dezvoltarea continuă a ra
porturilor dintre România și S.U.A.

La întrevedere au luat parte Iu- 
Jiu Fejes, secretar al Comisiei pen
tru politica externă și cooperarea e- 
conomică internațională. Tiberiu Mu- 
resan. membru al Comisiei pentru a- 
gricultură. silvicultură și gospodă
rirea apelor, ale Marii Adunări Na
ționale.

★
Ministrul afacerilor externe. Ște

fan Andrei, s-a întîlnit, în aceeași 
zi, cu delegația de congresmani ame
ricani.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri referitor la stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării re
lațiilor dintre România și S.U.A. in 
diferite domenii de interes comun, 
exprimîndu-se dorința de a se 
acționa pentru lărgirea si adîn- 
cirea acestor raporturi, pe baza de
plinei egalități în drepturi și a avan
tajului reciproc.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme de interes comun ale 
actualității internaționale.

Au luat parte Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

★
Noi căi și mijloace care să con

ducă la dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a colaborării și coope
rării în domeniile agriculturii și pre
lucrării produselor agricole au fost 
discutate în timpul convorbirii pe 
care oaspeții au avut-o. tot joi după- 
amiază, cu Marin Capisizu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, șeful 
Departamentului industriei alimen
tare.

A luat parte Adrian Rogojeanu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare.

La întrevederi a fost prezent 
Herbert Kaiser, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la Bucu
rești.

★
Cu ocazia vizitei în țara noastră 

a delegației Comitetului pentru a- 
gricultură al Camerei Reprezentan
ților din Congresul S.U.A., președin
tele Marii Adunări Naționale a ofe
rit în onoarea oaspeților im dineu,

(Agerpresl

■ Depășirea cu 4,4 la sută a 
productivității muncii și încadrarea 
în consumurile normate au făcut ca 
unitățile industriale ale județului 
Botoșani să-și depășească sarcinile 
de pian la zi cu un volum de pro
duse în valoare de peste 140 mi
lioane lei.

■ Cu toate că noua fabrică de 
materiale pentru construcții din 
Drobeta-Turnu Severin a intrat de 
curînd în funcțiune la întreaga ca
pacitate, aici se obțin ritmic spo
ruri tot mai însemnate de produc
ție. Astfel, planul la zi a fost de
pășit cu 1 500 tone prefabricate din 
beton, ceea ce echivalează cu reali
zarea în plus a 51 de apartamente.

■ Țăranii cooperatori din Bră- 
nișca, județul Hunedoara, au luat o 
hotărîre înțeleaptă : să amenajeze 
un heleșteu pe o suprafață de 10 
hectare de teren impropriu culturi
lor agricole. Ei au hotărît, ei au 
executat lucrările, ei vor fi primii 
la pescuit. De ustensile nu duc 
lipsă.

■ La Buzău a avut loc o sesiu
ne de comunicări și referate sub 
genericul „Săptămîna științei și teh
nicii românești". Desfășurată pe 
mai multe secțiuni - construcții de 
mașini, petrol, chimie, industrie u- 
șoară și alimentară - sesiunea a 
reunit numeroși ingineri, tehnicieni, 
maiștri și inovatori din unități e- 
conomice din Buzău, Rin. Sărat, 
Berea, Nehoiu și Pătîrlagele,

■ Un control al organelor eco
nomice efectuat în piața „7 Noiem
brie" din București a pus de acord 
prețurile practicate de producători 
cu mercurialul. De la dublu — cît 
pretindeau unii pe kilogramul de 
pepeni — prețul a revenit la va
loarea stabilită oficial. Ar fi fost

>■ de dorit ca însuși responsabilul pie- 
\ ■' ' h ' - '< j

ței să impună respectarea mercu
rialului, nu să aștepte controlul.

■ La întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
forestieră Gheorgheni au fost reali
zate 26 noi tipuri de mașini cu per
formanțe și randamente superioare.

■ Lucrătoarele de la cooperati
va meșteșugărească „Textile-tricota- 
je" din Satu Mare au depășit de 
două ori sarcinile avute la export 
in perioada care a trecut din a- 
cest an. Secretul ? Calitatea irepro
șabilă a produselor și promptitudi
nea livrărilor la termenele prevă
zute în contracte.

■ La intrarea în municipiul Giur
giu se fac lucrări de canalizare, 
fapt care i-a determinat pe edili 
să devieze drumul spre centrul lo
calității. Dar de o lună de zile de 
cind s-a început lucrarea, nu s-a 
făcut nici un pas. Se așteaptă, pro
babil, să vină toamna cu ploi și 
noroi.

■ La întreprinderea de armături 
industriale din Zalău s-a deschis un 
curs de perfecționare profesională 
pentru tinerii absolvenți ai liceului 
de mecanică, recent repartizați în 
producție. Cursul își propune să 
contribuie la integrarea cît mai 
grabnică a acestora în producție.

■ Zestrea comercială a orașului 
Roșiorii de Vede a sporit cu zece 
noi magazine. Ele au fost date în 
folosință la parterul noilor blocuri 
din zona „Macul I".

■ Sute de elevi de la școlile ge
nerale din municipiul Constanța 
participă la culesul legumelor din 
unități agricole din județ, contri
buind direct la mai buna aprovi
zionare a propriilor părinți. Vacan, 
ța mare devine astfel parcă șl 
mal... mare prin faptele lor vred
nice de laudă.

(Urmare din pag. I)

Fetești, funcționează un 
sistem cu canalele de prea 
plin (da. autorul știa, știa 
și că invenția lui făcea 
inutilă construcția costisi
toare a unor asemenea ca
nale). întrebarea trei : de 
ce e necesar dispozitivul ? 
întrebarea patru : ce dife
rente sînt fată de tipurile 
aflate în fabricație (....două
la primărie, două la pre
fectură..."). întrebarea cinci: 
de ce au apărut diferențe 
între desenele depuse la 
O.S.I.M. și prototipul exe
cutat la Constanta (nu era 
nici o diferență, absolut 
nici una). Urmau alte două 
întrebări asemenea. după 
care, țin verdict : trebuie 
întocmit și depus un nou 
dosar. Așa. pur și simplu. 
Dispozitivul de pe canalul 
CA-2 funcționa mal depar
te. își făcea conștiincios 
datoria.

5. 1974, mai. Autorul de
pune un nou dosar (iden
tic cu precedentul) si este 
Înregistrat cu nr. 79010. 
Este anuntat. la 26 august 
1974, că cererea sa va fi 
rezolvată în timp de doi 
ani.

6. I se cer noi lămuriri 
și clarificări (dispozitivul 
funcționa mai departe).

7. Autorul dă răspunsu
rile necesare.

8. După încă un an, in 
sfirșit, marea decizie : dis
pozitivul va fi (după trei 
ani) văzut, experimentat 
la fata locului de către o 
comisie. 8 specialiști .se de
plasează la Kogălniceanu. 
Văd, măsoară, testează. To
tul a mers. dispozitivul, 
cuminte, a răspuns irepro
șabil la toate probele. To
tuși. acolo pe loc. nici o 
concluzie lămuritoare. Se 
scrie într-un proces-verba! 
nu că dispozitivul ar func
ționa sau nu. ci că ar tre
bui... să se mai analizeze, 
să se facă un deviz, să se 
urmărească etc., etc.

9. .In față nu i-au spus-o, 
dar au avut ..curajul" să 
i-o spună printr-o hirtie 
de la București, de la cen
trală. Că dispozitivul n-ar 
corespunde integral cerin
țelor tehnice. Că se fac în 
țară tipurile T și D (ce

noutate !). că nu realizează 
reglaje și din amonte și din 
aval (neadevărat ; în fața 
comisiei dispozitivul iși 
demonstrase tocmai Această 
calitate), că din 1973 și 
pină la acea dată (1975) 
s-au făcut modificări con
structive. așa că dispoziti
vul nu mai corespunde cu 
schitele și descrierea... 
Ceea ce nu era adevărat. 
Si chiar de-ar fi fost...

10. Mai. 1975. O.S.I.M. 
către autor : dosarul a fost 
trimis Ia Academia de 
știinte agricole și silvice 
pentru avizare.

11. Se cer autorului noi 
descrieri și noi demonstra
ții asupra superiorității

perimentări la un nou pro
totip (primul continua să 
funcționeze impecabil). In
tre timp, autorul s-a mu
tat cu serviciul la Babadag. 
Execută acolo un nou pro
totip și îl pune în func
țiune.

17. 1976, vara. O nouă 
comisie — la Babadag. Ex
perimentări diverse. Dispo
zitivul, mai bine executat, 
își pune și mai clar în 
evidentă calitățile. Reglea
ză nivelurile perfect și în 
amonte și in aval. De față, 
mai mulți... spectatori (co
legi de muncă ai autoru- 
luiX cărora le-a fost dat să 
audă atunci ceva care i-a 
stupefiat. O specialistă.

canale din sistemele noas
tre de irigații".

Și astfel, propunerea de 
invenție este trimisă și în
registrată din nou (pentru 
a treia oară ') în 1981. 
O.S.I.M. o trimite din nou 
spre studiere și avizare 
acelorași institute de cer
cetări : I.C.I.F.. I.S.P.I.F.,
I.C.I.T.I.D. (Institutul de 
cercetări pentru îmbunătă
țiri funciare. Institutul de 
cercetări și proiectări pen
tru îmbunătățiri funciare. 
Institutul de cercetări și 
inginerie tehnologică pen
tru irigații și drenaje) 
care...

Dar. în sfîrșit, ce se în- 
timplă acum :

CIND UNII VĂD NOUL, DAR SUSȚIN CĂ... NU EXISTĂ
dispozitivului său. Le tri
mite, in detaliu, pe puncte.

12. 1975, octombrie. 
O.S.I.M. către autor : Un 
lung inventar de neajun
suri ale dispozitivului. Re
ieșite, firește, din refera
tele instituțiilor împuterni
cite să cerceteze. Că me
canismele cu pirghii nu 
prezintă siguranță în ex
ploatare (pe canalul CA-2 
dispozitivul nu dădea încă, 
de doi ani. nici un semn 
de oboseală), că sînt 7 pir
ghii. prea multe. Că sint 
prea multe piese care 
funcționează în apă (fiind 
destinate reglării nivelului 
apei, in ce ar fi trebuit să 
funcționeze ? — n.n.). Cu a- 
mărăciune. autorul s-a vă
zut deci in fața unor foarte 
clare noduri in papură.

13. Din nou o comisie, de 
șapte, la fața locului, pe 
canalul CA-2. Referat : re
gulatorul asigură nivelurile 
cerute in dublu sens — 
amonte și aval. Și că a de
pășit momentele critice la 
o simulare de avarii.

14. Totuși. O.S.I.M. res
pinge făcînd trimitere la 
aceleași noduri în papură, 
mai adăugind și altele, con
form referatelor primite.

15. Autorul contestă.
16. Judecata... contesta

ției. O.S.I.M. cere noi ex-

membră a comisiei, trimi
să de la București, după 
ce a văzut că totul merge 
și că merge bine, a făcut 
următoarea remarcă : „To
tuși, nu se poate să func
ționeze și în amonte și in 
aval. Dacă se putea, rezol
vau asta străinii din țări 
cu tradiție. In consecință, 
vă cer să dăm un referat 
negativ". (Vorba celui care 
văzînd la grădina zoologică 
o girafă a exclamat „Așa 
ceva nu se eziestă"). Cei
lalți din comisie n-au apro
bat-o. Și nu s-a încheiat 
nici un act. acolo, la- fața 
locului. El va apărea insa 
la București. Negativ.

Alte și alte demersuri 
fără nici un rezultat. In 
1980 a fost contractat cu 
Facultatea de hidrotehnică 
a Institutului politehnic 
din Iași un studiu complet 
asiipra dispozitivului. Anul 
acesta, studiul a fost în
cheiat. așternut pe 126 de 
pagini, cu toate demon
strațiile. calculele, desenele 
necesare. El poartă, din 
prima filă, concluzia pe 
care am citat-o mai la în
ceput și.asupra căreia re
venim : „...Ne aflăm in
fața unei realizări deose
bite, originale și cu un 
vast cimp de aplicare in 
automatizarea rețelelor de

De la I.C.I.T.I.D. sîntem 
asigurați că se lucrează la 
un studiu și mai complet, 
ca și la un proiect. Dar 
că există deja niște concu
rente pentru că. între timp, 
au aPărut și alte citeva 
propuneri similare (Hm!...).

Doctor ilîg. Ion Toma, 
directorul Direcției de ex
ploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din 
M.A.I.A. : „Treaba e veche, 
am cunoscut-o de-a lungul 
anilor. Sigur. Costică nu e 
un specialist, e tehnician 
agronom. El invenția asta 
a făcut-o prin intuiție. Și 
poate că tocmai asta nu 
i-au iertat-o unii specia
liști. După cîte știu, capul 
răutăților e un fost inginer- 
șef de la Constanta, care 
ar fi vrut să fie coautor... 
Poate că a fost și faptul 
că institutului care a pro
iectat si introdus in fabri
cație tipurile „T“ și „D" 
i-a venit greu să recunoas
că o idee mai bună decit 
a lor (de fapt, nici aceea 
nu fusese chiar a lor — n.n.) 
și să se dezică de o mun
că, de o... creație, ca s-o 
Îmbrățișeze pe a unui... 
simplu tehnician agronom. 
Chiar dacă era evident mai 
bună. De aceea, pînă la 
urmă, am aprobat fondu
rile pentru studiul foarte

serios și foarte concludent 
al Institutului politehnic 
din Iași. Acum urmează să 
studiem în continuare pînă 
la ce dimensiuni de canale 
poate fi folosit dispozitivul 
de la Tuicea, să-l proiec
tăm si să-1 introducem în 
fabricație".

Dar in ce privește inven
ția propriu-zisă, brevetul, 
dosarul a fost trimis la 
I.S.P.I.F. Unde șeful com
partimentului respectiv, in
ginerul Andrei Bușilă, ne-a 
spus, textual. următoare
le : „Iată, am aici descrie
rea și desenele și nu le 
prea înțeleg. Cum funcțio
nează ?“ „Și. in cazul aces
ta. ce faceți ?“. „Ce să fac, 
dacă n-o înțeleg, o res
ping". „Nu v-ați fi dus la 
Tuicea să vedeți dispoziti
vul ? Sau măcar un tele
fon acolo. pentru lămu
riri ?“ „Știți dumneavoas
tră cîte dosare din astea 
primim ? Și cite din ele 
sînt aberații ?“ „Nu v-a 
spus nimeni că s-a făcut 
un studiu la Iași ?“ „Nu". 
„Și deci ați fi respins do
sarul ?“, „Categoric".

Asta se mtîmpla aCum o 
săptămină. Prin intervenția 
noastră, autorul a fost che
mat la București pentru 
noi lămuriri...

Și totul se ia de la ca
păt.

Răbdare. Costică. răb
dare !

Ce s-ar fi întimplat dacă 
regulatorul hidraulic de ni
veluri propus de C. Profir 
ar fi fost admis de la în
ceput ? Calculele celor care 
l-au studiat sint clare : 
s-ar fi economisit mari 
cantităti de apă în siste
mele de irigații (ceea ce 
nu-i puțin), s-ar fi econo
misit mari cantități de me
tal (el fiind cu mult mai 
ușor), apoî milioane și mi
lioane de lei economisiți 
la construcțiile-suport din 
beton (ele fiind cu muit, 
cu mult mai simple). Și al
tele, și altele...

Dacă...
Distinși specialiști, tre

buie să vă spunem că ceva 
nu e în ordine. Nu stim.ee. 
Sau știm, dar nu ne gră
bim s-o spunem. Că avem 
și noi destulă răbdare.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Gaboneze, joi după-amiază a 
avut loc, la București, o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. In cadrul manifestării, 
economistul Viorel Popescu de la în
treprinderea „Contransimex" a îm
părtășit impresii de călătorie în 
această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Jacques Mombo. 
ambasadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru 15, 16 șl 17 

august. In țară : Vreme răcoroasă la 
Început, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse 
izolate de ploaie îndeosebi în estul ță
rii, precum șl în zonele de deal și de 
munte. Vînt moderat. Minimele vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar valo
rile maxime între 18 și 28 grade, local 
mai ridicate. Izolat grindină. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la început, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va ti schim
bător. Vor cădea averse izolate de 
pioaie, îndeosebi după-amiaza. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 13 șl 15 grade, iar cele 
maxime între 25 șl 27 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

ZO INDEPENDENȚEI PAKISTANULUI
Situat la numai 

cîțiva kilometri de 
malul răsăritean al 
fluviului Indus, intr-u- 
na dintre cele mai 
călduroase zone ale 
globului, unde mercu
rul termometrelor urcă 
pină la 60 de grade 
Celsius, Hyderabad 
este al treilea oraș ca 
mărime al Pakistanu
lui, avind o populație 
de aproximativ 1 400 000 
locuitori. In anii care 
au trecut de la procla
marea independenței 
— pe care Pakistanul 
o aniversează la 14 
august — această 
localitate străveche a 
cunoscut un proces 
de serioase transfor
mări, care i-au sporit 
considerabil importan
ța in viața economică 
și culturală a țării. Pe 
cuprinsul Hyderaba- 
dului au fost înălțate 
numeroase construc
ții noi, iar dincolo de 
perimetrul său tradi
țional și-au făcut apa
riția o serie de orașe- 
satelit ca Shah Latifa- 
bad (250 000 locuitori) 
și zona industrială si
tuată în est cu nume

roase filaturi, fabrici 
de ciment, de prelu
crare a pielii, de sticlă 
etc. Hyderabad nu este 
insă numai un centru 
economic și comercial. 
In ultimii ani, aici și 
in imprejurimi au fost 
construite numeroase 
școli și institute de în- 
vățămint superior ca 
Universitatea Sind, 
Colegiul medical Lia- 
quat, Institutul Agro
nomic și altele, care se 
bucură de un frumos 
renume.

Noua înfățișare a 
Hyderabadului consti
tuie doar un aspect al 
adincilor prefaceri în
registrate de Pakistan 
în anii de după pro
clamarea independen
tei, al eforturilor de
puse de poporul pakis
tanez pentru lichida
rea înapoierii economi
ce moștenite din tre
cut și edificarea unei 
economii viabile. Ca o 
expresie a acestei pre
ocupări. actualul plan 
de cinci ani 1978—1983 
prevede un amplu 
volum de investiții 
(49 miliarde rupii) și 
realizarea unor obiec

tive de primă impor
tanță (noul port mari
tim Quasim, complexul 
siderurgic Karaci, o 
mare conductă petro
lieră, amenajări hidro
tehnice pe marile 
cursuri de apă), meni
te a marca un aport 
substanțial la sporirea 
venitului național. De 
curind, in provincia 
Sind a fost descoperit 
un important zăcămînt 
de petrol, care ar pu
tea produce 10 000 ba
rili zilnic.

Rezultatele acestor 
activități constructive 
sint urmărite cu inte
res de poporul român, 
între Republica Socia
listă România și Repu
blica Islamică Pakis
tan dezvoltindu-se re
lații de colaborare pe 
multiple planuri, in 
spiritul egalității în 
drepturi, neamestecu
lui in treburile interne 
și respectului reciproc, 
ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor ce
lor două țări și po
poare. cauzei păcii, în
țelegerii și progresului 
in lume.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Box la Arenele Romane

în gala de box desfășurată aseară 
la Arenele Romane s-au înregistrat 
următoarele rezultate : la tineret — 
54 kg — Pavel Gheorghe (Metalul) 
l-a învins pe Dinulescu Gabriel 
(Steaua) ; la 57 kg — Preda Vasile 
(Metalul) l-a învins pe Cihodaru 
Nicolae (U.R.B.I.S.) ; la 67 kg — Lă
cătuș Vasile (Autobuzul) l-a învins 
pe Coman Alexandru (Metalul). La 
seniori — 51 kg — Șchiopu Alexan
dru (Steaua) l-a învins pe Tihmă- 
neanu Marian (Autobuzul) ; la 54 kg 
— Anganu Gheorghe (Steaua) l-a

învins pe Brezeanu Nicolae (Voin
ța) ; la 57 kg — Ciobotaru Nicolae 
(Dinamo) l-a Învins pe Rîpa Ion 
(Voința) ; la 60 kg — Joicăreanu 
Constantin (Mecanică fină) l-a învins 
pe Țigău Ion (U.M.G.B.) și tot la 
60 kg, Gheorghe Constantin (Voința) 
l-a învins pe Dumitru Valerică (Me
talul) ; la 63,500 kg — Bărburaș Viorel 
(Voința) l-a învins pe Neagoe Teo
dor (Vulcan) ; la 67 kg — Anghel 
Sandu (Voința) l-a învins pe Apos
tol Ion (Mecanică fină).

Actualitatea la automobilism
Au fost definitivate clasamentele 

campionatelor naționale de automo
bilism pe anul 1981. Raliuri : 1.
L. Balint, C. Zărnescu (I.A. Pitești), 
2. S. Vasile, M. Panaite (I.A. Pi
tești), 3. M. Ilioaie, P. Geantă 
(I.N.M.T. București) ; echipe — 1.
1. A. Pitești, 2. Unirea tricolor Bucu
rești, 3. Nicolina Iași ; viteză in 
coastă — 1. N. Grigoraș (I.A. Pitești),
2. Șt. lancovici (I.A. Pitești), 3. V. Ni- 
coară (I.A. Pitești) ; echipe — 1. I.A. 
Pitești, 2. I.N.M.T. București. 3. Po
litehnica București : viteză pe circuit 
— grupa 1 W. Hirschwogel (C.S.M. 
Reșița); grupa 1,5 B. Ursu (I.N.M.T.);

grupa 2 Șt. lancovici (I.A.P.) ; gru
pa 5 C. Motoc (Tractorul Brașov) ; 
grupa 6 V. Nicoară (I.A.P.) ; echi
pe — 1. I.A. Pitești, 2. Politehnica 
București, 3. I.T.A. Argeș.

Patru echipaje românești partici
pă la „Raliul Hebros", in Bulgaria, 
competiție internațională contind ca 
etapă în campionatul balcanic. La în
trecere, care se va desfășura in zi
lele de 22 și 23 august, echipajele 
noastre (V. Balint — C. Zărnescu, Șt. 
Vasile — M. Panaite, M. Bucur — 0. 
Simeanu. N. Grigoraș — O. Serbai) 
vor alerga pe mașini .Dacia 1 300".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciurile disputate în cea de-a 

doua zi în cadrul competiției femini
ne de baschet „Cupa Mării Negre" 
de la Constanța, s-au încheiat cu ur- 
mătoarele rezultate : Finlanda —- 
Cehoslovacia 61—53; Italia — R. D. 
Germană 75— 43; Ungaria — Polonia 
69—50; România — R.P. Chineză 94—78 
(47—34). Baschetbalistele românce au 
prestat un joc excelent, confirmînd 
ultimele lor succese. Principalele 
realizatoare au fost Pali (18), Solo- 
văstru (12), Bădinici, Bălaș, Szekeli 
cite 11 puncte.

Astăzi au loc următoarele partide: 
Ungaria — R.D. Germană; Cehoslo
vacia — R.P. Chineză; România ■— 
Finlanda: Italia — Polonia.

• Cea de-a treia ediție a cam
pionatului balcanic de handbal re
zervat echipelor masculine de tine
ret s-a încheiat la Atena cu un fru

mos succes al reprezentativei Româ
niei. Tinerii handbaliști români au 
ciștigat toate meciurile învingind cu 
31—11 echipa Greciei, cu 42—11 se
lecționata Turciei și cu 30—17 echipa 
Bulgariei.

• La Pazargik a început campio
natul balcanic de baschet pentru e- 
chipe de juniori. Echipa Iugoslaviei 
a învins la mare luptă cu 79—73 
(38—35) selecționata României, iar 
Bulgaria I a întrecut cu 81—61 e- 
chipa Greciei. Reprezentativa Turciei 
a învins cu 86—68 (54—32) a doua 
echipă a Bulgariei.
• In orașul Szolnok a avut loc 

meciul amical de volei dintre selec
ționatele feminine ale Ungariei și 
S.U.A. Oaspetele au cucerit victoria 
cu scorul de 3—1 (15—3,15—13,11—15, 
15—7).

Un vehicul rapid și economic

• Viteza maximă : 60 km/oră.
• Consum de combustibil : 2,5 1/100 km.
• Cutie de viteză : 4 trepte.
• Preț : 7 800 lei.'
• Termenul de garanție durează 6 luni sau 6 000 km parcurși.

Pentru o singură persoană : MINI — MOBRA
MINI-MOBRA consumă 1,8 1/100 km și se poate deplasa cu 40 km/oră, 

are ambreiaj centrifugal, datorită căruia vitezele se schimbă automat.
MINI-MOBRA costă 4 900 lei.

mini-mobra • mini-consum • mini-preț

teatre
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) : 
Ordinatorul — 19,30; (la Muzeul de 
artă al Republicii socialiste Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de 
sunet și lumină) — 11,
• Teatrul satiric-muzlcal „Const. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Idolul fe
meilor — 20; (grădina Batiștei) : Ve
selie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La rintlna dorului — 18,30.

cinema
• Milă pentru cei vil (gala filmului 
din R.P. Bulgaria) : STUDIO — 19.
• Veronica — 9; 11; 13; 15. Pruncul,
petrolul și ardelenii — 17.15: 19.30 :
DOINA.
• Campionii : TIMPURI NOI — 9; 
u; 13,15; 15.30; 17,45; 20,
• Am o idee : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. FLAMURA — 9; 
11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
■ Alo, aterizează străbunica : LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 21.
• Duelul : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20. '
• Punga cu libelule : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• „Tridentul" nu răspunde — 16; 18; 
20, Frumoasa și bestia — 14 : MUN
CA.
• 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;- 11,13; 13,30:
15,45; 18; 20,15.
• Vara speranțelor : CAPITOL — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• My Fair Lady : SALA MARE A 
PALATULUI - 18,30.
• Intre două curente de apă : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : ORI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• tnainte de miezul nopții : BU- 
ZEȘTI — 15; 17; 19.
• Hercule in centru! pămtntulul și 
Hercule cucerește Atlantida : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.
• Detectivul : DACIA__ 9; 12; 16; 19.
• In căutarea chibriturilor t COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : POPU
LAR — 15,30; 19.
• Familie nouă j PROGRESUL — 16: 
18; 20.
• Un șertf 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: 50.30, 
MODERN — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21.
• Strada Hanovra : VICTORIA — 9: 
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul — 13; 17,30, Centrala
este pe emisie — 20 : DRUMUL
SĂRII.
• 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.
• Corleone : EXCELSIOR — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Clinele : GIULEȘTI — 9; 11; 13,13; 
15,30; 17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,13.
• Infernul din zgîrie-nori : FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 16; 19.
■ Sint timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA — 8: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
• Clinele electronic: GRADINA PARC 
HOTEL — 20,45.
• Shabana : COSMOS — 18; 16,19; ».
• Aventuri in Marea Nordului : 
ARTA — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20 
la grădină — 20.45, GRĂDINA GLO
RIA - 21.
• O singură dată în viață : CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.13.
• Articolul 420 : GRADINA AURORA
— 20,30.
• Par și impar î PACEA — 13; 17,15; 
19,30, GRĂDINA CULTURAL — 20,43.
• Pierdut și regăsit : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20,45.
• Cactus Jack : GRADINA FLACARA
— 21.
• Love story pe ring : GRADINA 
MIORIȚA — 20,45.
• Marea neliniște : GRĂDINA CA
PITOL — 21.

• ECLIPSELE Șl SĂ
NĂTATEA. Prelucrind rezul
tatele cercetărilor făcute cu pri
lejul eclipsei solare din 31 iulie 
1981, medicii din Novosibirsk au 
ajuns la concluzia că acest gen 
de fenomen are o acțiune 
rapidă si destul de intensă asu
pra oamenilor. Cu o oră înainte 
de eclipsă, in timpul acesteia si 
dună o jumătate de oră de la 
sfirșitul ei s-au analizat nu
meroase probe de singe luate de 
la oameni sănătoși. Analizele 
au demonstrat că viteza de 
sedimentare a eritrocitelor s-a 
modificat continuu, in funcție de 
fazele eclipsei. Prima concluzie 
practică la care au ajuns cerce
tătorii este aceea privind nece
sitatea perfecționării serviciilor 
de prognoze medicale pentru a

putea avertiza persoanele sen
sibile la factorii heliomagnetici 
asupra unor posibile consecințe.

• TRANSPORTUL CU 
DIRIJABILELE. In Statele U- 
nite se construiește un dirijabil 
cu capacitatea de încărcare de 75 
de tone, avind lungimea de 135 
metri și volumul de 74 000 metri 
cubi. El va fi umplut cu heliu, 
iar pentru mărirea portantei, in 
afara motoarelor cu elice pentru 
zbor orizontal, dirijabilul va 
dispune și de elice verticale. Se 
află în stadiu de construcție și 
un dirijabil pentru scoaterea 
lemnului exploatat din păduri. 
Acesta va avea un volum de 
28 000 metri cubi și o capacitate 
de transport de 25 de tone.

• ISTORIA TERREI - 
IN CALOTA DE GHEAȚĂ 
A GROENLANDEI. Cerce* 
tători elvețieni, americani și 
danezi au reușit să străpungă 
calota de gheată în sudul Gro
enlandei. Solul a fost atins după 
forarea la o adincime de 2 036 
metri. Prin analiza stratului de 
gheată, oamenii de știintă speră 
să obțină indicii asupra mutați
ilor atmosferice și cosmice din 
ultimii 100 000 de ani.

• TENDINȚE DEMO
GRAFICE IN S.U.A. Pen’ 
tru prima dată în ultimii 150 
de ani. creșterea demografică in 
orașele din Statele Unite a fost 
aproape nulă, se arată in datele

□B
statistice furnizate de serviciile 
americane de recensămînt Pro
porția populației urbane nu a 
sporit decit cu 0.1 la sută intre 
anii 1977 și 1980. de la 73.6 la 
73,7 Ia sută din totalul locuitori
lor. Mai mult, numărul . popu
lației orașelor din 19 state (in 
special din nord și est) a scăzut. 
Specialiștii consideră că această 
tendință se datorează in special 
fenomenului de descentralizare 
determinat. între altele, de pre
siunile fiscale, taxa ridicată de 
criminalitate de la orașe. însoți
tă de opțiunea multor familii 
pentru zone cu mai mult spațiu 
verde și mai liniștite.

• PREVIZIUNI SEIS
MICE. Un grup de fizicieni a- 
tenieni au construit un aparat 
care permite detectarea cu un 
avans de sânte Ore a cutremure
lor de pămint. fără să poată 
stabili însă epicentrul seismu
lui. Aparatul se prezintă sub 
forma unei mici cutii la care se 
conectează doi electrozi plasați in 
sol. Invenția se sprijină pe teo
ria unui profesor de la Univer
sitatea din Atena, cu privire la 
apariția. înainte de seism, a unor 
descărcări' electrice provenind 
din rocile comprimate de plăcile 
telurice în mișcare.

• OMAGIU UNUI 
MARE DIRIJOR. In cadrul 
Festivalului muzical de la Sal
zburg a fost omagiată personali
tatea cunoscutului dirijor aus
triac. Karl Bohm. în virstă de 
87 de ani. Recent. Karl Bohm 
a participat la turnarea filmului 
..Electra" după opera lui Richard 
Strauss. Sub conducerea sa a 
fost realizată partea muzicală a 
filmului.

• STATISTICI AVIA
TICE. în cursul anului 1980 
și-au pierdut viata. In întreaga 
lume. 745 de persoane în 23 de 
accidente de avion, fată de 879 
in 19 accidente cu un an în 
urmă — menționează datele pu
blicate la Lausanne de Asociația

elvețiană de asigurări Infas. 
Cea mai mare parte dintre acci
dente a avut loc cu avioane de 
linie : 23 la sută în faza de 
decolare. iar 40 la sută în timpul 
aterizării.
• TELESCOP IN 

TURN ANTISEISMIC. In 
cadrul observatorului astrofizic 
de la Alma Ata a fost dat in 
funcțiune un telescop special cu 
oglinda de un metru. Noul tele
scop este instalat la altitudinea 
de 2 700 metri deasupra nivelu
lui mării într-un turn care 
poate rezista la cutremure de 
gradul 9 pe scara de 12 grade, 
în prezent se desfășoară lucră
rile de construcție a unui turn 
antiseismic pentru un telescop 
cu oglinda cu diametrul de 2,6 
metri.

• FOTOGRAFIERE 
SUBMARINĂ. Considerată 
pină recent apanajul profesio
niștilor, fotografierea submari
nă va ajunge la îndemina celor 
mai largi categorii de amatori 
prin comercializarea aparatelor 
etanșe produse de firma niponă 
Ricoh. Permițînd luarea de ima
gini pînă la 30 m adincime. a- 
ceste aparate sînt echipate cu 
dispozitive dintre cele mai a- 
vansate : celulă fotoelectronică 
încorporată, pentru reglarea au
tomatică a vitezei și diafrag
mei. in funcție de luminozitatea 
ambiantă; motor cu resort pen
tru derularea automată a fil
mului : fles etanș încorporat etc. 
în plus, ele pot fi utilizate fără 
nici o modificare și la suprafață.

stim.ee


„O acțiune periculoasă 
și regretabilă44

Noi reacții la hotărîrea S.U.A. de a produce bomba 
cu neutroni

VIENA 13 (Agerpres). — Decizia 
S.U.A. de a produce bomba cu neu
troni este „o acțiune deosebit de pe
riculoasă și foarte regretabilă" — a 
declarat, intr-un interviu acordat 
posturilor de radio naționale, minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
Willibald Pahr. „Ea reprezintă un 
nou pas pe calea escaladării cursei 
înarmărilor și o lovitură dată efor
turilor pentru o continuare a politi
cii de destindere" — a adăugat Pahr.

Ministrul de externe austriac a de
clarat, de asemenea, că, în opinia 
sa, noile tipuri de armament con
struite în zilele noastre reprezintă 
prin ele însele un pericol mai mare 
decît acela reprezentat de cantitatea 
de arme existentă, subliniind, tot
odată, că este necesar ca acest peri
col să nu fie sporit și mai mult.

ROMA 13 (Agerpres). — Președin
ții celor două camere ale parlamen

Cerere privind discutarea la 
asupra instalațiilor

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Irakul, împreună cu 39 de țări 
arabe și nealiniate, a cerut înscrie
rea pe ordinea de zi a celei de-a 
36-a sesiuni ordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — ale cărei lucrări 
vor începe la 15 septembrie — a unui 
purtct privind atacul de la 7 iunie 
a.c. al forțelor aeriene ale Israelului 
împotriva instalațiilor nucleare ira
kiene de la Tamuz. In memorandu
mul anexat la cererea de înscriere a

In căutarea unei soluții a
LA PAZ 13 (Agerpres). — Gene

ralul Waldo Bernal Pereira, purtă
torul de cuvînt al Juntei comandan
ților — care a preluat puterea în 
Bolivia — a anunțat că. de acum îna
inte. așa-numitul Comandament co
mun revoluționar al forțelor insur
gente nu are nici un drept să facă 
declarații oficiale, deoarece el a re
cunoscut autoritatea juntei. Totoda
tă. purtătorul de cuvînt al juntei 
a anunțat că „grupurile paramilitare 
care există în Bolivia vor fi des
ființate".

Observatorii politici din La Paz 
consideră că această ultimă hotărîre 
va favoriza apropierea de insurgenții

Consecințele dobînzilor înalte din S.U.A. 
asupra economiilor vest-europene

PARIS 13 (Agerpres). — într-o 
notă referitoare la un raport recent 
al experților Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare, săp- 
tămînalul francez „Le Nouvel Eco
nomiste" relevă că specialiștii 
O.E.C.D. au recunoscut faptul că difi
cultățile cu care sînt confruntate sta
tele occidentale nu se datorează nu
mai sporirii prețului petrolului sau 
crizei energetice. Recesiunea prelun
gită pe care o cunosc țările membre 
ale O.E.C.D., scrie săptămînalul citat, 
se explică și prin creșterea accentua
tă a dobînzilor băncilor americane, 
care a exercitat un efect nefavorabil, 
resimțit în mod deosebit de econo
miile vest-europene.

tului italian au anunțat convocarea 
unor dezbateri extraordinare ale co
misiilor pentru afacerile externe și 
apărare cu privire la poziția Italiei 
față de hotărîrea americană de a 
produce bomba cu neutroni.

Dezbaterile, care se vor desfășura 
la 20 și 21 august, vor avea loc ca 
urmare a interpelărilor deputaților 
și senatorilor comuniști și din alte 
partide. Astfel, în interpelarea adre
sată de senatorii comuniști se cere 
ca „guvernul să declare incă de pe 
acum că nu va accepta niciodată ca 
bombele cu neutroni să fie ampla
sate în Italia". în același sens, s-au 
adresat cabinetului și reprezentanții 
în parlament ai stîngii independente, 
care au subliniat că noua decizie 
americană „nu poate decît să spo
rească îngrijorarea tuturor forțelor 
democratice din țările occidentale" 
— relevă agenția A.N.S.A.

O.N.U. a atacului israelian 
nucleare irakiene
acestui punct se arată, între altele, 
că „este de datoria Adunării Gene
rale să examineze această problemă 
sub toate aspectele sale, ținînd sea
ma de importanța ei pentru menți
nerea păcii și securității internațio
nale și de implicațiile pe termen 
lung ale acestui act agresiv israelian, 
care reprezintă o violare a norme
lor de conduită internațională accep
tate".

crizei politice din Bolivia
din Santa Cruz, dat fiind că unul 
dintre conducătorii lor, genei aiul 
Lucio Anez Rivera, a cerut dizol
varea grupurilor paramilitare drept 
condiție pentru a depune armele.

Pe de altă parte, agențiile E.F.E. 
și France Presse informează că Junta 
comandanților a avut o intrevedere 
cu generalul Lucio Anez Rivera 
pentru a găsi o soluție definitivă la 
criza politică pe care o traversează 
tara. Anez Rivera a cerut juntei să 
procedeze la convocarea, unei reu
niuni a comandanților militari pen
tru desemnarea unui nou președinte 
al republicii.

Din această cauză, experții O.E.C.D. 
și-au revizuit opiniile, arătînd ca, 
pînă Ia finele acestui an, pe ansam
blul țărilor membre nu se poate vorbi 
despre o redresare economică. Ast
fel, produsul național brut al R-F.G. 
s-ar putea reduce cu 1,5 la sută față 
de anul trecut, în timp ce previziu
nile anterioare indicau o diminuare 
de numai 0,5 la sută. Aceeași situație 
și pentru Franța, unde în loc de o 
creștere economică de 1 la sută se va 
înregistra o reducere de 0,5 la sută. 
Din aceste motive, pentru Europa oc
cidentală — scrie revista economică 
franceză — perspectivele privind uti
lizarea forței de muncă sînt dintre 
cele mai nefavorabile.

s ____________ __________________ •_______________________________

— (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

APELUL UNOR LAUREAȚI Al PREMIULUI NOBEL

„Să luptăm pentru dreptul cel mai 
elementar al omului, dreptul la viață"

• „In fiecare an, 30 milioane de oameni mor din cauza 
foametei ; dintre aceștia, peste jumătate sînt copii sub cinci 
ani • în prezent, pe glob, sute de milioane de oameni 
suferă de malnutriție cronică • Pentru hrănirea lor ar fi 
suficientă o sumă reprezentând cheltuielile mondiale pen

tru înarmare pe numai zece zile"
Aceste date dramatice sint puse 

In evidentă intr-un apel adresat în
tregii omeniri de 54 laureati ai 
Premiului Nobel și reprodus de zia
rul britanic „Guardian".

„Noi, bărbafi și femei, oameni de 
știință și litere, oameni iubitori de 
pace — se spune in apel — am fost 
onorați cu înaltul titlu de laureati 
ai Premiului Nobel, pentru că am 
pus mai presus de orice adevărul 
în viață și viața in dreptate, astfel 
incit munca noastră să slujească 
drept mărturie universală a dialo
gului, fraternității, păcii și pro
gresului.

Adresăm tuturor bărbaților și fe
meilor chemarea să acționeze pen
tru a salva viețile zecilor de mili
oane de oameni, victime ale dezor
dinii politice și economice interna
ționale, care predomină azi în lume.

Este în curs de desfășurare un 
holocaust fără precedent. Foametea 
face acum intr-un singur an mai 
multe victime decît oricînd în prima 
jumătate a secolului nostru. Cu fie
care clipă care trece se extind fron
tierele barbariei și morții. Cauzele 
sînt multiple. Dezastrele naturale, 
ca seceta sau inundațiile, nu pot fi

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare 
economică si tehnică româno-centraf ricană

BANGUI 13 (Agerpres). — La 
Bangui s-au încheiat lucrările celei 
de-a 6-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică ro- 
mâno-centrafricană. Protocolul se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului econo

NIVEL-RECORD AL PRODUCȚIEI 

MONDIALE DE CEREALE
WASHINGTON 13 

(Agerpres). — Recolta 
mondială de cereale va 
atinge in acest an un 
nivel-record de 1,625 
miliarde tone, respec
tiv cu 4 la sută mai 
mult decît în anul 
agricol precedent — 
arată un raport alcătuit 
de Ministerul Agri
culturii al S.U.A. Aces
te previziuni sint cu 
puțin inferioare esti
mărilor făcute in luna

..Șl FOAMETEA IN
Aproximativ 420 mi

lioane de persoane, in 
majoritatea lor covir- 
șitoare din țările 
subdezvoltate, sint lip
site de resursele finan
ciare necesare procură

iulie, fapt datorat de
teriorării perspective
lor recoltei in Europa 
și in citeva țări mari 
producătoare din Asia. 
Raportul apreciază to
tuși că situația recoltei 
mondiale in 1981 s-a 
ameliorat sensibil, in 
special la capitolul ce
reale secundare. Pen
tru anul agricol in 
curs se întrevăd urmă
toarele recolte : gria

rii alimentelor de 
bază — se arată in
tr-un document dat 
publicității de Organi
zația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și 
Agricultură.

combătute acum, dar pot fi dimi
nuate uriașele cheltuieli pentru în
armare și schimbat sistemul econo
mic mondial.

Actuala situație, generată de or
dinea economică și politică existen
tă, care poate fi considerată mai de
grabă „dezordine" decît ordine, nu 
este inevitabilă. Desigur, cei puter
nici poartă o mare parte din respon
sabilitate. Dar ei nu sint singuri. Se 
poate pune capăt actualei situații, 
care ne împinge spre catastrofă, 
dacă cei mulți își iau soarta in pro
priile miini, luptînd pentru cel mai 
elementar drept al omului, dreptul 
la viață.

Noi nu putem sta cu brațele în
crucișate văzind că dezastrul se 
apropie. Întreaga omenire este in 
pericol și noi trebuie să facem to
tul pentru a crea speranță și a ară
ta perspectivele de salvare. Glasul 
nostru, ca și al celor care acționea
ză in aceeași direcție cu noi, tre
buie să se facă auzit. Oamenii au 
dreptul să știe, să fie informați. 
Sîntțm siguri că viitorul omenirii 
poate fi schimbat" — se arată în 
încheierea apelului celor 54 de lau
reati ai Premiului Nobel.

miei forestiere și materialelor de 
construcții, și. respectiv, de Jean 
Pierre Kombet, ministrul afacerilor 
externe.

în timpul vizitei la Bangui, Gheor
ghe Lazăr a avut, de asemenea, în
trevederi cu membri ai guvernului 
centrafrican.

455 milioane tone (o 
creștere de 4 la sută 
comparativ cu 1980) ; 
cereale secundare — 
763 milioane tone (o 
creștere de 5 la sută) ; 
orez — 406 milioane
tone (plus 2,5 la sută) ; 
semințe oleaginoase 
174,2 milioane tone 
(plus 7 la sută) ; soia 
— 89 milioane tone ; 
bumbac — 69,6 milioa
ne tone.

LUME
F.A.O. apreciază că, 

tn ultimii patru ani, 
numărul persoanelor 
grav subalimentate a 
crescut de la 360 la 420 
milioane.

1 AAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ÎMPOTRIVA EXPERIENȚELOR NUCLEARE Șl A AMESTECULUI STRĂIN 
IN ZONA PACIFICULUI DE SUD. La Port Villa, capitala Republicii Va
nuatu, s-au încheiat lucrările reuniunii anuale a statelor din Pacificul de 
sud, în cadrul cărora participanții s-au pronunțat pentru încetarea ex
periențelor nucleare și a amestecului străin în zonă. La acest forum con
sultativ, ce se desfășoară începînd cu anul 1971, participă delegații din 
Australia, Noua Zeelandă, Papua-Noua Guinee, Insulele Cook, Fiji, Nauru, 
Tonga, Samoa de Vest, Kiribati, Nieu, Insulele Solomon, Tuvalu, Vanuatu 
și Micronezia.

NOlfL GUVERN IRANIAN.
■ Primul ministru iranian, Mohammad 

Djavad Bahonar, a prezentat, joi,
I în Majlis (parlamentul țării) lista 

noului guvern — au anunțat agen-. 
ția iraniană de știri. Pars, și postul 

Ide radio Teheran. Cabinetul inclu
de. printre alții, pe Hossein Mussavi, 
ministrul afacerilor externe, aiato- 

Ilahul Mohammad Reza Mahdavi 
Kani, ministrul de interne, Seyyed 
Mousa Namjuy, ministrul apărării 
Hossein Namazi, ministrul econo-

Imiei și ' finanțelor, Mohammad 
Gharazi, ministrul petrolului. Man
sour Shahidi, ministrul energiei. în

I conformitate cu prevederile consti
tuționale, componenta noului gu
vern, confirmată de președintele

I republicii, Mohammad Aii Rajai, 
trebuie să obțină aprobarea parla
mentului.

I PREȘEDINTELE LIBANULUI, 
Elias Sarkis, împreună cu primul

1 ministru, Shafic Al-Wazzan, a exa-

I minat joi situația politică din țară. 
Totodată, au fost trecute in revistă 
aspecte privind turneul pe care pre
mierul libanez urmează să-l intre-

I prindă intr-o serie de state arabe 
în legătură cu cererea de a 
se convoca o reuniune arabă la ni-

Ivel inalt. In aceeași zi, șeful sta
tului libanez l-a primit pe Sami El 
Khatib, comandantul Forței arabe 
de descurajare (F.A.D.), cu care a

I discutat situația din Beirut și din 
alte regiuni ale Libanului.

I CONVORBIRI NICARAGUANO-
I AMERICANE. Secretarul de stat 

adjunct al S.U.A. pentru proble- 
Imele interamericane, Thomas En

ders, și-a încheiat vizita de două 
zile efectuată la Managua. El a

Industria Ungariei
In prima jumătate a anului

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Po
trivit datelor publicate de Direcția 
centrală de statistică a R.P. Ungare, 
în prima jumătate a anului în curs 
volumul producției in sectorul socia
list al industriei a depășit cu 2 la 
sută indicatorii realizați în primul 
semestru al anului trecut, informea
ză agenția M.T.I. Producția industri
ilor constructoare de mașini, chimică 
și ușoară a crescut cu 3 la sută, dar 
cea a industriei carbonifere, meta
lurgiei și materialelor de construcții 
nu a atins nivelul planificat.

Numărul oamenilor muncii din sec
torul industrial s-a redus cu 2,1 la 
sută. în prima jumătate a acestui 
an, volumul lucrărilor de construc- 
ții-montaje s-a redus cu 3,4 la sută 
în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. 

conferit cu ministrul de externe al 
Republicii Nicaragua, Miguel 
d'Escoto, precum și cu alte oficia
lități ale țării-gazdă, în legătură cu 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

ACORD ECONOMIC INTRE AR
GENTINA ȘI ARABIA SAUDITA. 
Ministrul de externe al Arabiei 
Saudite, prințul Saud Al-Faisal, și-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă 
în Argentina. înaintea plecării sale 
din Buenos Aires, Saud Al-Faisal a 
fost primit de președintele țării- 
gazdă, Roberto Viola, cu care a 
abordat o serie de probleme de inte
res comun privind, îndeosebi, ex
tinderea și diversificarea relațiilor 
bilaterale de cooperare. De aseme
nea, el a semnat cu omologul său 
argentinian, Oscar Camilion, un 
acord de colaborare economică și 
tehnică între cele două țări.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
ECUADOR, care a avut loc la 
Guayaquil, a hotărît ca cel de-al 
X-lea Congres al partidului să aibă 
loc în intervalul 26—29 noiem
brie ax:.

PROBLEMA DIALOGULUI
NORD-SUD. Primul ministru al Ca
nadei, Pierre Elliott Trudeau, a so

DECLARAȚIE A COMANDAMENTULUI FRONTULUI DE ELIBE
RARE NAȚIONALA DIN SALVADOR. Frontul Farabundo Marti de Eli
berare Națională a dat publicității declarația comandamentului său pri
vind principiile după care se va ghida în activitatea sa viitorul guvern 
revoluționar-democrat al Salvadorului. După cum a transmis postul de 
radio „Venceremos" — citat de agenția T.A.S.S. — din guvernul respectiv 
vor face parte reprezentanți ai tuturor păturilor populației care participă 
la lupta pentru libertate. Guvernul va considera drept prima sa sarcină 
asigurarea independenței țării și apărarea drepturilor poporului Salvado
rian la autodeterminare ; el va aduce poporului libertate, pace, bunăstare 
și progres, va înfăptui importante transformări politice și economic»- 
sociale in țară.

Conferința O.N.U. privind sursele noi
și regenerabile de energie

NAIROBI 13 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor Conferinței O.N.U. 
privind sursele noi și regenerabile de 
energie, care se desfășoară la 
Nairobi, reprezentanții țărilor în curs 
de dezvoltare au subliniat necesita
tea înlăturării de urgență a dificul
tăților cu care sint confruntate în ce 
privește asigurarea necesarului de 
energie. S-a relevat, astf L că pen
tru achiziționarea de surse conven
ționale de energie aceste țări sînt 
nevoite să cheltuiască anual aproxi
mativ 50 miliarde dolari, sumă care 
grevează considerabil asupra balan
țelor lor de plăți.

In acest context, participanții au 
relevat, atît în cadrul dezbaterilor 
din plen, cit șl în grupurile de lucru, 
necesitatea utilizării în mai mare 
măsură a surselor de energie regene
rabile. A fost stabilită o listă a prin
cipalelor resurse din această catego
rie, cărora să li se acorde importanță 
deosebită în anii următori, propuneri 
concrete privind utilizarea lor 
urmînd să fie făcute de specialiștii 
prezenți la conferință. în ordinea 

sit la Dar es Salaam, într-o vizită 
oficială de două zile. Convorbirile 
sale cu președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, se vor concentra asu- i 
pra unor aspecte ale relațiilor bila
terale și ale situației economice și • 
politice mondiale, între care figu- . 
rează, cu prioritate, problematica 
dialogului Nord-Sud.

POLIȚIA ITALIANA a descope- I 
rit, la Acilia, în apropiere de Roma, 
o imprimerie clandestină, unde se I 
tipăreau bancnote false. în impri
merie se aflau o mare cantitate de 
dolari falși, cecuri turistice și alte | 
valori. Patru persoane au fost ares
tate, între acestea aflîndu-se și un I
cunoscut extremist de dreapta, 
Flavio Campo, în vîrstă de 39 de 1 
ani, implicat, cu zece ani în urmă, . 
într-o tentativă de lovitură de stat 
eșuată. I

TURISMUL IN SPANIĂ. In pri- I 
mele șase luni ale acestui an. Spa
nia a fost vizitată de peste 13,6 mi- 1 
lioane de turiști, ceea ce echivalea- > 
ză cu o creștere cu 0,6 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu- 1 
Iui trecut. Numai in luna iulie, in 
țară au sosit 3,43 milioane turiști, 
reprezentind un spor de 6,5 la sută 
față de iulie 1980.

UN CUTREMUR cu o intensitate I 
de 7 grade pe scara Mercalli a fost 1 
înregistrat, joi dimineața, în nord- . 
vestul republicii iugoslave Bosnia 
și Herțegovina — informeazăragen- | 
ția Taniug. Seismul, care ''<tlurat 
circa trei minute, a provoc^,'daune I 
materiale considerabile -la Bania
Luka și în alte cîteva localități. 
Mai multe persoane au fost rănite.

J

priorităților, acestea sînt t energia 
solară, geotermală, eoliană, energia 
apelor curgătoare, biomasa, lemnul, 
șisturile și nisipurile bituminoase, 
energia mareelor și a valurilor.

Reprezentantul R.P. Chineze, Wu 
Heng, a arătat că problemele ce pri
vesc energia interesează toate state
le lumii, ceea ce impune extinderea 
cooperării pe plan internațional pen
tru a se putea depăși actuala criză 
energetică.

Reprezentanta Filipinelor, Imelda 
Marcos, a declarat că pentru țările 
în curs de dezvoltare neproducătoare 
de petrol folosirea resurselor locale 
dobindește o importanță deosebită, 
mai ales în contextul energetic mon
dial actual.

Ministrul minelor și energiei al In
doneziei, prof. Subroto, a declarat că. 
în domeniul energetic, omenirea se 
află la un moment de cotitură, în 
care trebuie realizată trecerea de la 
utilizarea masivă a resurselor con
venționale la folosirea echilibrată a 
tuturor surselor de energie.

Atomul — folosit numai in scopuri 
pașnice I

In perspectiva unei importante conferințe 
internaționale sub egida O.N.U.

încheierea la Viena a primei se
siuni a comitetului pregătitor al 
Conferinței O.N.U. pentru promova
rea cooperării Internationale în folo
sirea pașnică a energiei nucleare 
prilejuiește evidențierea eforturilor 
investite de mai multe țări, intre 
care România, pentru ca inițiativa 
tinerii acestei conferințe să se mate
rializeze cu succes, a străduințelor ce 
se cer depuse în continuare, astfel 
ca viitoarea conferință să aducă o 
contribuție autentică la realizarea 
obiectivului urmărit, acela ca ener
gia atomului să devină un bun acce
sibil la îndemîna tuturor popoarelor, 
o pîrghie veritabilă a dezvoltării lor 
economice și sociale.

Rememorarea sumară a drumului 
parcurs indică drept prim pas im
portant adoptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a unei „rezoluții 
privind utilizarea pașnică a energiei 
nucleare pentru dezvoltarea econo
mică și socială", inițiată și susținu
tă de un grup de țări în curs de dez
voltare, între care și România. în ter
menii acestei rezoluții, statele mem
bre ale O.N.U. „declară că. în ■ con
formitate cu principiul egalității su
verane. toate statele au dreptul de a 
dezvolta programele lor de utilizare 
a tehnologiei nucleare pentru dez
voltarea economică si socială, potri
vit nevoilor, priorităților si interese
lor lor". Prin aceeași rezoluție, Adu
narea Generală a O.N.U. a lansat in
vitația de a se proceda la examinarea 
problemelor legate de convocarea u- 
nei conferințe consacrate cooperării 
internaționale în folosirea pașnică a 
energiei nucleare.

în cursul primei sale sesiuni, co
mitetul pregătitor a formulat un set 
de recomandări privind convocarea 
conferinței la 29 august — 9 septem
brie 1983. organizarea lucrărilor sale 
pregătitoare și altele, ce urmează a 
fi supuse spre aprobare apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
în același timp sesiunea comitetului 
a prilejuit contacte si discuții preli
minare în legătură cu proiectul or
dinii de zi.

Pregătirea corespunzătoare si tine
rea conferinței este cu atît mai ne
cesară. sarcinile sale sînt cu atît mai 
mari, cu cit, sub pretextul preveni
rii proliferării armelor nucleare, se 
accentuează tendințele de îngrădire 
a transferului de materiale, echipa
mente și tehnologii nucleare si a coo
perării internaționale în materie.

în viziunea țării noastre, înfățișată 
în răspunsul trimis secretarului ge
neral al O.N.U.. „folosirea pașnică a 
energiei nucleare reprezintă un drept 
inalienabil al fiecărei țări, insepara
bil de dreptul la dezvoltare al națiu
nilor, ca expresie a suveranității și 
independentei lor". Tot astfel, coo
perarea internațională în folosirea 
pașnică a energiei nucleare constituie 
un drept și o îndatorire, o necesitate 
tot mai puternică, resimțită atît de 
țările în curs de dezvoltare, cit ji de 
cele dezvoltate, căreia trebuie să 1 se 
asigure cîmp larg și neîngrădit de ma
nifestare. Problema se pune cu o acui
tate deosebită în condițiile actua
le, cînd se constată noi și pu
ternice tendințe de escaladare a 
înarmărilor nucleare, cînd sînt la or
dinea zilei proiectele de producere 
a noi tipuri de arme nucleare 
din ce în ce mai sofisticate și 
mai distrugătoare. Hotărîrea luată zi
lele trecute de S.U.A. de a trece la 
producerea și stocarea bombei cu neu
troni denotă în mod semnificativ ten
dința de a se persevera pe linia fo
losirii atomului nu în scopuri pașnice, 
ci în scopuri cu totul contrare. Apli
carea acestei hotărîri ar da un pu
ternic impuls cursei înarmărilor, cu 
toate consecințele nocive ale aces
teia pe plan economico-social. ar con
tribui la lărgirea panopliei armamen
tului nuclear și la sporirea forței de 
distrugere și exterminare — și așa 
imensă. Apare, de aceea, cu atît mai 
evident că Interesele supreme ale 
omenirii reclamă să se pună capăt 
înarmării nucleare, iar uriașa forță a 
atomului să fie folosită numai și nu
mai în scopuri pașnice.

Evantaiul larg și în continuă ex
tensie al aplicațiilor pașnice ale ato
mului. aportul lor actual și în per
spectivă la rezolvarea unor probleme 
acute care confruntă omenirea în 
acest final de mileniu, ca si vastul 
potential de cooperare pe care le 
oferă determină interesul deosebit al 
statelor fată de energia nucleară și 
promovarea cooperării internaționale 
în acest domeniu. Sugestiv, de pildă, 
apare aportul energeticii nucleare 
la eforturile pentru solutionarea pro
blemelor energiei astăzi și în deceni
ile viitoare. Potrivit estimărilor ba
zate pe centralele în exploatare 
și construcție, ponderea energiei 
nucleare în putere electrică instalată 
în lume urmează să se ridice la 11 la 

sută In anul 1985 șl la aproximativ 
13 Ia sută la sfîrșitul actualului de
ceniu.

La aceasta se adaugă, desigur, pa
leta tot mai cuprinzătoare a aplica
țiilor energiei nucleare în agricultu
ră, hidrologie, industrie, ocrotirea să
nătății și altele, practic, in toate 
sectoarele vieții economice și sociale.

Față de aceasta, viitoarea conferin
ță si, firește. însuși procesul pregăti
rii acesteia trebuie să contribuie la 
reafirmarea și stimularea voinței po
litice a statelor de a acționa în asa 
fel încît aplicațiile pașnice ale ener
giei nucleare să devină componente 
de bază ale programelor de ridicare 
a nivelului economic și social al po
poarelor, de reducere treptată și eli
minarea progresivă a decalajelor și 
subdezvoltării.

în acest sens, In centrul atenției 
viitoarei conferințe vor trebui să se 
afle problemele prioritare privind 
utilizarea energiei nucleare in sco
puri pașnice, in care sint vital intere-

PORTUGALIA

Dificultățile economico-sociale
si demisia cabinetului

La șapte luni de la instalare, al 
șaptelea guvern constituțional al 
Portugaliei — și al treisprezecelea 
de după „revoluția garoafelor" din 
aprilie 1974 — și-a sfîrșit traiectoria 
printr-o intempestivă demisie anun
țată de premierul Pinto Balsemâo, 
prolog al unei noi crize, cu epilog 
nu prea ușor de prevăzut în actua
lele împrejurări complexe din țară.

Formal, demisia ar fi o consecință 
a răbufnirii neînțelegerilor in sinul 
Partidului Social Democrat, prin
cipala formațiune a grupării tripar
tite guvernamentale „Alianța demo
cratică". din care mai fac parte Cen
trul Democratico-Social și Partidul 
Popular Monarhist. într-adevăr la 
ultima reuniune a Consiliului Națio
nal al P.S.D.. dezbaterile pe tema 
gestiunii guvernamentale au pus în 
lumină serioase divergențe, iar în 
final aproape o treime din membrii 
consiliului prezenți la ședință s-au 
pronunțat împotriva menținerii cabi
netului. Ca atare, premierul Balse- 
măo, concomitent și președinte al 
P.S.D., a socotit votul de „încredere" 
insuficient de expresiv și a recurs 
la demisie —■ după unii gest tactic, 
menit să-i „îmblînzească" pe adver
sarii din propriul partid prin per
spectiva ca P.S.D. să piardă puterea 
pe termen indefinit.

In realitate, cauzele noii crize gu
vernamentale sînt mai adinei. Ve
nind la putere, coaliția tripartită de 

sate toate popoarele, cum sînt faci
litarea accesului la aplicațiile pașni
ce ale energiei nucleare, asigurarea 
unui transfer larg și neîngrădit de 
tehnologii nucleare, asigurarea mate
rialelor și echipamentelor necesare 
realizării și funcționării normale a 
obiectivelor economice din tarile ne- 
posesoare de arme nucleare, crește
rea substanțială a asistentei pentru 
țările în curs de dezvoltare si altele.

Revine comitetului pregătitor, sta
telor care fac parte din acest orga
nism, tuturor țărilor membre ale 
O.N.U. răspunderea de a trece la 
organizarea și pregătirea adecvată a 
viitoarei conferințe, la identificarea 
și convenirea de măsuri concrete, 
astfel încît să se dea un viguros im
puls cooperării internaționale pentru 
folosirea pașnică a energiei nuclea
re. în concordantă cu interesele legi
time ale tuturor statelor.

Marin BUHOARA 
Viena 

centru-dreapta a promis stabilitate 
și „abordarea realistă" a unor so
luții pentru problemele economice și 
sociale. între prioritățile programu
lui guvernamental figurau reducerea 
inflației, diminuarea șomajului, în 
special in rîndurile tineretului, spori
rea producției industriale și agricole, 
în locul redresării așteptate de portu
ghezi, dificultățile s-au agravat, și 
încă într-un ritm îngrijorător : in
flația riscă să atingă un nivel record, 
șomajul cuprinde de acum a șasea 
parte din populația activă, tara a 
ajuns să importe dublul a ceea ce 
exportă. Pe deasupra, cum explica 
fostul ministru al finanțelor, „excep
ționala creștere a cursului dolarului" 
a întunecat și mai mult șansele unei 
ameliorări. Un program de austeritate 
anunțat de guvern la mijlocul lunii 
trecute n-a făcut decît să accentueze 
nemulțumirile. întrucît s-a apreciat că 
este de natură să afecteze mai cu 
seamă veniturile categoriilor majori
tare. Numeroase manifestații de pro
test desfășurate la Lisabona și în alte 
orașe au dezvăluit cit de puternică 
este opoziția față de opțiunile guver
nului în sfera economico-socială. în 
același timp, o parte a grupărilor 
politice de stînga au formulat la 
adresa guvernului acuzații, în sensul 
că acesta ar fi făcut pactului 
N.A.T.O. concesii nepermise în ce 
privește bazele militare, instalarea 
de rachete nucleare pe teritoriul 

țării, staționarea de trupe și nave 
de război străine.

Cei mai mulți din observatori so
cotesc insă că evoluțiile de pe scena 
politică au fost influențate poate de
cisiv de deteriorarea raporturilor 
între forurile constituționale ale pu
terii. mai concret intre guvern pe de 
o parte, Consiliul Revoluției. și șeful 
statului pe de alta. Amintim că, la 
10 iulie, Consiliul Revoluției, „garant 
al cuceririlor democratice", a respins 
din nou legea — aprobată de parla
ment, unde „Alianța Democratică" 
deține majoritatea absolută a man
datelor — prin care cabinetul Bal- 
semăo intenționa să deschidă porțile 
capitalului privat național și străin, 
în unele sectoare industriale, în cel 
bancar și al societăților de asigurare, 
adică în ramurile naționalizate acum 
șase anL Teoretic, după ce și pre
ședintele țării își exprimă veto-ul, 
textul legii se reîntoarce în parlament 
și numai dacă obține două treimi din 
voturi poate fi promulgat. Numai că, 
pentru o majoritate de două-treimi. 
guvernul are nevoie și de sprijinul 
opoziției de stingă, adică al socialiș
tilor și comuniștilor. Dar, bineînțeles, 
aceste partide se opun principial dez
naționalizărilor, apreciind că ele ar 
întări puterea economică și deci pe 
cea politică a capitalului privat. 
Treptat, s-a ajuns la situația în care, 
din rațiuni diferite, atît opoziția de 
stînga, cît și personalități din ,,A- 
lianță Democratică" și din guvern 
considerau că demisia cabinetului a 
devenit obligatorie.

îndată după consumarea ei, 
liderii partidelor Centrul Demo
cratico-Social și Popular Monarhist 
s-au pronunțat pentru continuarea 
coaliției cu P.S.D., dar acest partid 
rămine încă divizat între elementele 
de dreapta, ostile președintelui re
publicii (ales la 7 decembrie cu vo
turile stîngii), și partizanii ruperii 
alianței cu Centrul Democratic și 
Social, în favoarea unei coaliții cu 
socialiștii.

Partidul comunist s-a declarat 
gata ca, împreună cu alte forțe po
litice de stînga. în primul rînd cu 
socialiștii, să examineze „fără idei 
preconcepute, posibilitățile unei al
ternative democratice". Deocamdată, 
socialiștii și-au reafirmat poziția în 
sensul că, date fiind serioasele neîn
țelegeri din „Alianța Democratică", 
partidul socialist „va reveni inevita
bil la putere" și ca atare „nu se ara
tă favorabil alianțelor cu alte for
mațiuni", cum afirma recent secre
tarul general al P.S.P., Mario Soares.

Scena politică portugheză rămîne 
marcată de anumiți factori care 
restring sensibil evantaiul unor po
sibile formule guvernamentale, ceea 
ce nu va putea să nu îngreuneze gă
sirea unei rezolvări pentru actuala 
criză.

V. OROS

PREOCUPĂRI ENERGETICE PE PLAN MONDIAL
CIUDAD DE MEXICO — Comite

tul ministerial al Organizației latino- 
americane a energiei (O.L.A.D.E.) sa 
va intruni la 6 septembrie în loca
litatea mexicană Acapulco, informea
ză agenția „Opecna". Lucrările vor fi 
consacrate întocmirii unui proiect de 
document referitor la cooperarea 
energetică în America Latină. Docu
mentul va fi supus aprobării viitoa
rei conferințe ordinare a O.L.A.D.E., 
programată pentru luna noiembrie 
a.c., în Republica Dominicană. Din 
Comitetul ministerial al O.L.A.D.E. 
fac parte deținătorii portofoliilor 
energiei și resurselor minerale din 
guvernele Venezuelei, Perului, Bar- 
badosului, statului Costa Rica, Mexi
cului și Braziliei.

HAGA — Firma „Continental 
Netherlands Oil Company", filială a 
grupului american „Conoco Inc.", a 
descoperit un important zăcămînt de 
petrol în partea olandeză din platoul 
continental al Mării Nordului. în 
timpul unei forări de probă, zăcămîn- 
tul a permis o extracție de 6 425 
barili pe zi. Noi, foraje sînt necesare 
pentru a stabili valoarea comercială 
a rezervelor descoperite.

BELGRAD — în apropierea loca
lității iugoslave Bajina Bassta, pe 
Drina, se construiește o hidrocentra

MAREA BRITANIE» în semn de protest 

față de politica economică a guvernului
LONDRA 13 (Agerpres) — Opt 

membri ai Partidului Conservator 
din Marea Britanie au anunțat că au 
părăsit această formațiune politică 
și au aderat la Partidul Social-De
mocrat, creat în primăvara anului 
in cura, informează agenția France 
Presse. Ei au precizat că au adop
tat această decizie ca urmare a po

„General Motors" își întinde tentaculele 
asupra firmei nipone „Suzuki"

TOKIO 13 (Agerpres). — Compa
nia constructoare de automobile „Ge
neral Motors", cea mai mare din 
S.U.A., a încheiat un acord de aso
ciere cu firma japoneză „Suzuki". 
Acordul se referă, între altele, la co
mercializarea în comun, în actualul 
deceniu, a unui model de autoturism 
cu o capacitate de 1 000 cm cubi. în 
baza aceluiași aranjament, „General 
Motors" va achiziționa, într-o primă 
etapă, 14 milioane de acțiuni ale com
paniei nipone, iar în a doua etapă 
alte 24 milioane de acțiuni. 

lă reversibilă, care va prodiue circa 
un miliard kWh de energii electrică 
pe an. Constructorii au încheiat lu
crările de montaj in sala mașinilor, 
care cuprinde două generatoare cu 
o putere totală de 600 MW. De ase
menea, se apropie de sfîrșit con
struirea conductei ce leagă lacul de 
acumulare de pe Drina cu rezervorul 
de apă din munții din vecinătate. 
Fondurile destinate realizării noului 
obiectiv energetic se cifrează la circa 
șase miliarde dinari.

TOKIO — In insula japoneză To- 
kami a început să funcționeze o in
stalație experimentală de producere 
a apei potabile cu ajutorul energiei 
solare. Instalația, al cărei cost este 
de 250 milioane yeni, asigură zilnic 
20 tone apă potabilă. Este cea de-a 
doua instalație solară de apă din 
arhipelagul nipon — prima a fost 
pusă în funcțiune în 1979, în insula 
Biobu.

BOGOTA — Institutul columbian 
pentru energia electrică (I.C.E.L.) a 
hotărît să construiască 15 micro- 
hidrocentrale în regiuni mai izolate 
ale țării, unde sînt posibilități mal 
mici de conectare la circuitul ener
getic național. Planul, în valoare de 
100 milioane dolari, preconizează in
stalarea unei capacități de 50 000 kW.

liticii economice și monetariste dure 
a guvernului conservator, condus de 
Margaret Thatcher, soldată, intre 
altele, cu o rată record a șomajului.

în legătură cu aceasta, agenția 
menționează că în sinul Partidului 
Conservator s-au intensificat, în ul
timul timp, criticile față de politica 
economică a cabinetului.

Totodată, o altă societate japoneză, 
„Isuku Motors Ltd of Japan" — al 
cărei capital este deținut in propor
ție de 34,2 la sută de „General Mo
tors" — se va asocia cu firma „Su
zuki" printr-un schimb reciproc de 
acțiuni.

Compania americană s-a angajat să 
comercializeze prin rețeaua ei de 
distribuție produsele societății nipone.

Experții în probleme comerciale 
apreciază că aceste acorduri vizează, 
între altele, o atenuare a concuren
tei dintre firmele nipone și ameri
cane constructoare de autovehicule.
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