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AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Toate forțele satelor - concentrate la cimp pentruO cerință esențială a dezvoltării

■ TERMINAREA NEINTIRZIATA
kJ

RECUPERAREA
bazei de materii prime a țării.

In aceste zile, lucrările 
treținere a culturilor se 
șoară tot mai intens. în 
rativele și întreprinderile 
le din județul Teleorman. La 
floarea-soarelui, de exemplu, 
au fost prășite mecanic peste 
11 000 hectare. în frunte situîn- 
du-se unitățile din consiliile a- 
groindustriale Purani, Blejești, 
Slobozia-Mindra și Salcia. Pină 
acum, cele mai bune rezultate 
le-au obținut țăranii cooperatori 
și mecanizatorii din unitățile 
consiliului agroindustrial Purarii 
(in fotografie), unde s-au pră
șit peste 1 700 hectare din cele 

2 500 hectare cultivate
Foto : Sandu Cristian

A ÎNSĂMÎNTĂRILOR PlNA LA ULTIMUL HECTAR
9

SI VALORIFICAREA
RESURSELOR REFOLOSIBILE

„Problema recuperării, colectării 
și refolosirii materialelor trebuie 
privită ca o parte importantă a 
asigurării materiilor prime necesare 
activității de producție".

NICOLAE CEAUȘESCU

De cîțiva ani, conducerea partidului situează stăruitor in centrul 
preocupărilor colectivelor de oameni ai muncii, ale organelor și organi
zațiilor de partid sarcina recuperării și valorificării resurselor materiale 
refolosibile. După cum se știe, prevederile actualului cincinal in acest 
domeniu au fost simțitor majorate, pentru a se asigura astfel o parte cit 
mai mare din baza de 
naționale.

Practic, în acest an ponderea materialelor refolosibile in consumul 
intern pentru producerea de materii prime trebuie să fie de 62 la sută 
la oțel, aproape 43 la sută Io cupru, 60,7 la sută la hirtie, 65,6 la sută 
la polietilenă, 36 Io sută la aluminiu ș.a. Pentru realizarea acestor sarcini, 
esențial este ca pretutindeni, in fiecare întreprindere,. în fiecare ramură 
industrială, în fiecare județ să fie evaluate realist posibilitățile existente 
și să se acționeze energic pentru introducerea în circuitul economic a 
tuturoi resurselor materiale refolosibile.

Ne referim in ancheta de astăzi la ce se face și, mai ales, la ceea ce 
trebuie să se întreprindă pentru valorificarea mai intensă a cenușilor de 
termocentrală.

materii prime necesară dezvoltării economiei

Consecvența cu care partidul nos
tru urmărește dezvoltarea bazei de 
materii prime a țării, valorificarea su
perioară a acesteia, atragerea in cir
cuitul economic a resurselor secun
dare și-a găsit expresie și in adop
tarea, anul trecut, a unui „Program 
de valorificare a cenușilor de termo
centrală in cincinalul 1981—1985". în 
conformitate cu acest program, canti
tățile de cenușă prevăzute să fie 
valorificate in 1981 erau: 1 949 000 
tone cenușă uscată și 718 000 tone 
cenușă umedă de haldă. S-au valo
rificat, după cum reiese din anali
zele efectuate ulterior. 86 000 tone de 
cenușă, adică 7 procente din resursa 
planificată.

Pentru anul acesta situația nu pre
zintă nici o imbunătățire. Astfel, din 
2 001 000 tone cenușă de termocen
trală, cit este prevăzută pentru valo
rificare in program, s-au contractat 
mai puțin de 300 000 tone. în pre
zent se efeșluează o nouă analiză, cu 
f urni zair l<i beneficiarii, in scopul 
remedieri» situației existente.

Iată de ce ne-am propus să punem 
in lumină citeva aspecte legate de 
acest subiect atit de actual, cu con
vingerea că există posibilități, că e 
necesar să se treacă in cel mai scurt 
timp de la controverse teoretice la 
soluționarea practică a problemei.

Avem in țară numeroase centrale 
pe bază de cărbune, cărora, potrivit 
Programului energetic, urmează să 
li se adauge altele, fie pe cărbune 
inferior, fie pe șisturi bituminoase. 
De prisos precizarea că menirea a- 
cestor centrale este să producă e- 
nergie electrică. Deloc de prisos pre
cizarea că ele, pe lingă energie 
electrică, mai produc și altceva: ce
nușă.

Stocul total de cenușă existent la 
această dată este de circa 90 milioa
ne tone. Și anual rezultă cenușă de 
huilă — 2,1 milioane tone și cenușă 
de lignit — 15,2 milioane tone.

Anul acesta, in ultimul trimestru, 
primul din cele trei grupuri ale ter
mocentralei pe șisturi bituminoase de 
la Anina-Doman. județul Caraș- 
Severin, va intra in funcțiune. Apoi 
vor intra și celelalte două grupuri. 
Tn curind vor rezulta anual și 9,9 mi
lioane tone cenușă de șist.

Considerente economice 
și ecologice care impun a- 
tragerea acestui produs re
zidual in circuitul productivi 
Iată, dar, ce mari cantități de 
cenușă se produc. Ce producem 
insă din cenușă? Raportat la can
titățile imense de * cenușă care 
rezultă anual, ceea ce valori
ficăm este, după expresia ingineru
lui Ion Măiereanu. directorul Di
recției tehnice a Ministerului Ener
giei Electrice, ca o linguriță de făină 
dintr-un sac plin.

Cenușa, produs secundar rezul
tat din arderea cărbunilor, este con
siderată de cei mai multi o po
vară. O povară pe care o acceptăm, 
deoarece nu ne putem lipsi de bine
facerile energiei : și nu numai pro
ducătorul de cenușă — Ministerul 
Energiei Electrice — o privește astfel, 
ci și ecologul, agricultorul, cetățea
nul obișnuit.

Ați văzut .......
de cenușă"? Un munte lipsit de 
vegetație, un 
lenar crescut, de cele mai 
ori, pe teren roditor. O groapă 
pată" spre cer, . _____
ambiajnt și sfidindu-i legile esteticii, 

știut, ne spune inginerul 
Mihai Dumitru de la In- 
pedologie din cadrul Aca- 
științe agricole, cu cită

cum arată un „munte

crimpei de peisaj se- 
multe 

. „să- 
infestîpd mediul

— Este 
cercetător 
stitutul de 
demiei de 
ușurință se spulberă cenușa ; un vini 
cu viteză de 2 pină la 10 metri pe 
secundă incarcă atmosfera cu 690 mi- 
ligrame de cenușă pe metrul cub de 
aer. Aerul devine irespirabil, cenușa 
spulberată se depune pe vegetație. 
Cu astfel de... garnitură, vegetația nu 
mai poate fi consumată de animale. 
Pe de altă parte, există riscul unor 
îmbolnăviri specifice ale plantelor, ca 
să nu mai vorbim de faptul că pro
cesul de fotosinteză, de asimilație, 
este îngreunat. Mai există un risc : 
infestarea apei freatice din preajma 
haldei ț pentru evitarea acestui lu
cru, pentru izolarea apei poluate care 
transportă cenușa spre haldă, anual

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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b INTENSIFICAREA ÎNTREȚINERII CULTURILOR
Agricole.

9

9

Mai sint de însămînțat 48 000 hectare 
cu porumb, 30 000 hectare cu soia, 
3 000 hectare cu fasole și de plantat 
38 000 hectare cu legume.

Organele județene de partid și agri
cole, consiliile agroindustriale să ac
ționeze energic pentru ca in această 
săptămină să fie încheiate însămînță- 
rile la toate culturile, inclusiv planta
rea legumelor.

Terenurile cultivate să fie controlate 
parcelă cu parcelă pentru depistarea 
porțiunilor unde plantele nu au răsă
rit și să se asigure reinsămînțarea lor 
imediată.

Prășitul culturilor să se desfășoare 
din plin, cu mare grijă pentru realiza
rea densității optime la hectar.

în aceste zile. oamenilor 
muncii din agricultură le re
vine sarcina de mare răspun
dere de a-și concentra toate 
forțele pentru a încheia însă- 
mințările pe toate suprafețele 
planificate la fiecare cultură 
și a intensifica la maximum 
lucrările de întreținere a cul
turilor prăsitoare. Din 
furnizate de Ministerul 
culturii in seara zilei 
mai rezultă că mai sint 
sămînțat, in ansamblu, cu dife
rite plante, o suprafață de 
circa 200 000 hectare. Toțmai 
de aceea, organele județene de 
partid și agricole, consiliile 
agroindustriale și conducerile 
unităților agricole au datoria 
de a acționa energic, hotărit. 
mobilizînd puternic pe meca
nizatori, cooperatori și specia
liști pentru-ca pină la sfîrși- 
tul acestei sâpțămini însămin- 
țarea culturilor de primăvară, 
inclusiv plantarea legumelor, 
să se încheie pe toate suprafe
țele prevăzute.

Pretutindeni, preocuparea de 
bază a conducerilor unităților 
agricole trebuie să o consti
tuie cultivarea integrală, pină 
la ultimul metru pătrat, a su
prafețelor arabile. In acest scod 
este necesar ca terenurile cui-

datele 
Agri- 
de 12 
de in-

tivate să fie controlate minu
țios, parcelă cu parcelă, pen
tru identificarea golurilor din 
culturi, care trebuie să fie 
grabnic completate prin rein- 
sămintare. Pe terenurile afec
tate de excesul de umiditate 
trebuie săpate de urgență șan
țuri și rigole pentru scurgerea 
apei, astfel ca și acestea să fie 
semănate cit mai grabnic. Tot
odată, important este să se 
intensifice recoltarea furajelor 
pentru masă verde, incit su
prafețele destinate culturii po
rumbului pentru boabe să fie 
eliberate și insămînțate cit mai 
grabnic. In fiecare unitate a- 
gricolă insămințările pot fi 
considerate încheiate numai 
atunci cind sămînța a fost 
pusă sub brazdă pe ultima pal
mă de pămint din suprafața 
arabilă. Nici un metru pătrat 
de teren să nu rămînă necul
tivat !

Datorită umezelii și tempe
raturilor ridicate din ultimele 
zile. în majoritatea zonelor 
tării culturile semănate au ră
sărit frumos și sg dezvoltă vi
guros. Dar la fel de favorabile 
au fost condițiile și pentru a- 
pariția buruienilor, care cresc, 
mult mai repede și încep să

amenințe culturile
Este și motivul care impună, 
in această perioadă, participa
rea tuturor forțelor umane de 
la sate la executarea primei 
prașile manuale la sfecla de 
zahăr, floarea-soarelui. porumb 
și la legume. Practica a de
monstrat că de executarea la 
timp si de calitate indepseb 
a primei prașile manuale 
mecanice depinde in mod 
tăritor nivelul recoltei. De 
ceea nicăieri, in nici un 
buruienile să nu fie lăsate să 
diminueze recolta ! Concomi
tent cu intensificarea ritmu
lui de executare a prașilelor, 
pretutindeni trebuie să se a- 
corde cea mai mare atenție 
calității lucrărilor și. mai pre
sus de orice, menținerii den
sității optime de plante la 
hectar. în această privință 
trebuie respectate cu strictețe 
normele tehnice stabilite, evi- 
tindu-se reducerea densității 
prin executarea neglijentă a 
prășitului. Activiștii de partid.

șl 
ho- 
a- 

lan

specialiștii și cadrele de con
ducere din unități au datoria 
să combată ferm munca de 
mintuială. orice tendință de 

. încălcare a regulilor tehnice, 
să explice temeinic mecaniza
torilor, cooperatorilor și celor
lalte categorii de oameni care 
lucrează la întreținerea cultu
rilor că retribuția lor este di
rect proporțională cu produc
țiile ce Ie vor realiza și că ni
velul acestora depinde în mod 
hotăritor de menținerea densi
tății optime* de plante' stabilite 
la hectar.

Terminarea neîntirziată a în- 
sămințărilor și executarea la 
timp și de cea mai bună cali
tate a lucrărilor de întreținere 
a culturilor- constituie acum 
obiectivele de prim ordin ale 
activității oamenilor muncii de 
la sate și pentru înfăptuirea lor 
nu trebuie precupețit nici un 
efort spre a se realiza recolte
le sporite prevăzute in acest 
al doilea an al actualului cin
cinal.

Relatări din Județele Călărași, Sate 
Mare, Bacău și Cluj — în pagina a lll-a

T ....

CLUJ : Livrări suplimentare la export
Numeroase colective 

din unități industriale 
ale județului Cluj 
și-au făcut un titlu de 
cinste din a livra in 
mod suplimentar, pro
duse la export. Printre 
acestea. Întreprinderea 
constructoare de 
șini „Unirea" 
Cluj-Napoca a 
diat in acest an 
nerilor externi.

: ma- 
din 

expe- 
parte- 
peste

prevederi, mașini și 
utilaje textile in Va
loare de mai bine de 
20 milioane lei. Între
prinderea chimică Tur
da — 14,3 milioane lei, 
intreprinderile „Elec- 
tromețal" și „Terapia" 
din Cluj-Napoca— 7,4 
milioane și. respectiv. 
4,2 milioane lei. De a- 
Semenea, și-au depășit 
prevederile la export

intreprinderile „Armă
tura". „Tehnofrig" și 
„Farmec" din Cluj- 
Napoca, Combinatul 
metalurgic din Cimpia 
Turzii și altele. între
prinderea chimică din 
Turda și-a onorat sar
cinile la export pe în
treg semestrul intii al 
acestui an. (AI. Mure- 
șan).

IN PAGINA A V-A, RELATĂRI DESFRE

general al Canadei, Edward Schreyer
• Oaspete al constructorilor de pe șantierul Centralei nuclearo-electrice de la 
Cernavoda • La întreprinderea agricolă de stat Murfatlar • Pe litoralul Mării Negre

CALITATEA MUNCII COMUNIȘTILOR
permanent exemplu pentru activitatea tuturor

în ampla cuvintare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 31 martie 
a.c„ ca și intr-unui din documen
tele adoptate — Raportul cu privire 
la efectivul, compoziția și structura 
organizatorică ale partidului Ia data 
de 31 decembrie 1981 — se relevă 
că, în ceea ce privește activitatea de 
primire in partid, creșterea nume
rică înregistrată in cursul anului 
trecut a fost însoțită de importante 
progrese calitative. Acest proces fi
resc, continuu reflectă strădaniile 
in vederea sporirii exigenței față de 
calitățile moral-politice și profesio
nale ale celor ce au solicitat pri
mirea in partid, in condițiile inten
sificării educării partinice, patrioti
ce și revoluționare a comuniștilor, 
ale asigurării unor tot mai puternice 
legături cu masele de oameni ai 
muncii.

Documentul adoptat de plenară 
arată că in anul 1981 au fost primiți 
in partid 141 460 oameni ai muncii ; 
la 31 decembrie 1981, Partidul Co
munist Român cuprindea in rindu
rile sale 3 150 812 membri. Desigur, 
activitatea de întărire a partidului, 
de creștere a rolului său în viața 
societății noastre este armonios 
gată de inseși noile realități ale 
rii, care iși găsesc o puternică re
flectare in structura partidului. în 
cuvintarea rostită la plenara C.C. al

le- 
ță-

PATRIOTISMUL

Grădinile de piatră ale Pietroșiței

u

Pietroșița — o localitate ca multe altele din zona de 
munte a județului Dîmbovița. Pajiști întinse, dar teren 
arabil puțin: o fișie îngustă pe lingă albia Ialomițel. 
Locuitorii sint buni crescători, de animale și, deopo
trivă, muncitori in diferitele unități economice din co
mună sau din împrejurimi, „La noi, oamenii învață 
din copilărie să respecte pămintul — precizează pri
marul comunei, Filofteia 
Voivodeanu. Iar de curind, 
de cind au început să ex
tindă -arabilul» metru cu 
net.ru, eu sudoarea frunții,.
il prețuiesc și mai mult. De cițiva ani, unii dintre 
cetățenii Pietroșiței au devenit și grădinari. Grădinile 
lor se întind peste pietrișul neproductiv, pe fostele 
locuri virane de lingă Ialomița".

Mergem pe malul Ialomiței, străbatem un teren pie
tros și denivelat pină unde urcă uneori apele învolbu
rate primăvara și ne oprim lingă grădinile cu păfnint 
negru, îngrădite cu garduri. Aflăm că aici, cu doi-trei 
ani in urmă erau piatră seacă Și ceva bălării. Acum 
există grădini pe mii de metri pătrați, de pe care anul 
trecut s-au cules primele recolte de cartofi și mor
covi, de fasole, ceapă și alte legume, chiar trifoi și 
sfeclă furajeră.

Cine șl cum au făcut grădinile Pietroșiței? La în
ceput au fost propunerile, inițiativele și, sigur, am
biția sănătoasă a lui Ion și Iosif Arzoiu. Ion Cojocaru, 
Haralambie Dicu, Ilie Banu șl alții, care și-au sufle
cat minecile și au pornit deciși să aducă pămint fertil, 
să facă și pe alții să le urmeze exemplul. Mai intii 
au nivelat gropile cu prundiș, au strins și dat de o 

parte pietroaiele. Apoi peste 
pietriș au așternut un strat 
subțire de rumeguș de 
lemn, iar peste el pămint 
fertil, pe care l-au trans- 

roabele de pe unde s-a găsit.portat cu atelajele și cu
Pămint fertilizat apoi cu gunoi de grajd. Iar exemplul 
bun. experimentul reușit este urmat de alții. In acest 
an, 14 cetățeni, intre care Vasile Mosor, Elena Arsene 
și Vasile Nicolae, au cerut primăriei să le aprobe lo
turi, mai bine zis suprafețe de teren neproductiv pe 
care să-l facă pămiut roditor.

Un exemplu, un indemn pe care îl oferă cu gene
rozitate acești vrednici grădinari concetățenilor, cit Și 
celor din alte localități, unde e nevoie să fie fertilizat 
și cultivat fiecare metru pătrat de pămint.

I

I

I

I
I

C. BORDEIANU

P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
preciza că structura socială a parti
dului oglindește rolul pe care-1 au 
astăzi in producția materială mun
citorii și țăranii, cele două clase 
sociale de bază, intelectualitatea — 
care provine din rindul muncitorilor 
șl țăranilor — ceea ce dă partidu
lui forța și tăria de a-și îndeplini 
misiunea istorică de conducere a în
tregii națiuni pe drumul socialismu
lui și comunismului. „Putem să fim 
mulțumiți cu virsta partidului, cu 
compoziția sa națională, cu structura 
partidului" — arăta secretarul ge
neral al partidului.

Raportul cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatori
că ale partidului, adoptat de ple
nară, redă cifre ce au. incontestabil, 
o semnificație majoră. Bunăoară, 
la sută din cei primiți in partid 
anul precedent sint muncitori 
(ărani ; ponderea membrilor 
partid in totalul populației ce-și 
desfășoară activitatea in sfera pro
ducției materiale a crescut de la 
74,80 la sută, cit era la sfirșitul anu
lui 1980, la 75,03 la sută în prezent : 
din totalul membrilor de partid, 
55,14 la sută provin din rindurile 
clasei muncitoare. Relevant pentru 
continua preocupare ce se manifestă 
in direcția accentuării caracterului < 
revoluționar, de clasă al partidului 
este și faptul că în anul 1981 
au fost primiți în partid peste 100 000 
de muncitori. în aceeași perioadă, 
organizațiile de partid de la sate s-.au 
întărit prin primirea a peste 5 650 
muncitori, tehnicieni, ingineri, eco
nomiști din întreprinderi agricole de 
stat și stațiuni de mașini agricole. 
Totodată, au fost primiți în partid 
21 248 de țărani cooperatori șl cu 
gospodărie individuală, precum și 

Se poate 
că înaltul

86 
in 
si 

de

19 361 de intelectuali, 
afirma, pe drept cuvint, 
titlu de comunist a fost acordat ceior 
mai merituoși oameni ai muncii, ei 
făcind dovada, prin faptele lor. prin 
întreaga lor activitate, prin modul in 
care gindesc și acționează in muncă 
și in viață, că merită această deose
bită cinste.

Rolul tot mai activ al femeilor în 
viața economico-socială a țării se 
regăsește și in creșterea ponderii lor 
in totalul membrilor partidului de la 
28,71 la sută in 1980 la 29,62 la sută 
in 1981, Se acționează cu răspundere 
pentru transpunerea în fapt a indi
cațiilor conducerii partidului privind 
intensificarea muncii politico-orga- 
nizatorice in rindul femeilor, pentru 
ca pină la Congresul al XIII-lea 
ponderea acestora în totalul efecti
vului să ajângă la 34—35 la sută. 
Semnificativ este atit faptul că în 
anul 1981 au fost primite in partid 
65 000 femei, cit și acela că peste 71 
Ia sută dintre membrii de partid pri
miți anul trecut provin din Uniunea 
Tineretului Comunist. Un procent ce 
ilustrează preocuparea deosebită a or
ganelor și organizațiilor de partid 
pentru împrospătarea rîndurilor 
partidului cu forțe tinere, pentru 
asigurarea îmbinării armonioase a 
experienței și maturității comuniști
lor mai in vîrstă cu elanul și entu
ziasmul revoluționar proprii tinere-' 
tul ui.

Partidul Comunist Român cuprinde 
în rindurile sale 20,31 la sută din 
populația majoră și 30,44 la sută din 
populația ocupată in industrie, agri
cultură și in celelalte domenii ale 
vieții economico-sociale, ceea ce 
ilustrează elocvent uriașa sa forță, 
marea sa capacitate organizatorică, 
puternicul prestigiu de care se bucu
ră in cadrul întregii noastre națiuni. 
Să adăugăm fantul că cei peste 
3 150 000 membri de partid acționează 
in 65 219 organizații de bază din uni
tăți economice, științifice, de invăță- 
mint și cultură etc. — și vom avea 
imaginea prezentei comuniștilor pre
tutindeni unde trăiesc și muncesc oa
menii. in toate domeniile și la toate 
locurile de muncă, a influentei pe care 
ei o exercită in mijlocul oamenilor 
muncii. Comuniștii, membri ai unui 
partid de masă, ai unui partid revo
luționar, contribuie în mod activ,

Constantin MORARU
(Continuare in pag. a V-a)

BOTOȘANI : Un nou ansamblu de locuințe
Pe cea mai veche arteră de 

circulație din municipiul Botoșani 
— Calea Națională — au inCeput lu
crările de construcții la un nou 
ansamblu de locuințe. Se vor reali
za aici 635 apartamente, la par
terul cărora urmează a fi amena
jate spații comerciale și unități 
prestatoare de servicii insumind o

suprafață de peste 10 000 m p. tn 
jurul stadionului „1 Mai" se 
crea un parc de agrement. în a- 
celași timp, cele șase ' benzi de 
circulație de pe Calea Națională 
vor fi prelungite spre centrul civic 
al orașului cu încă un kilometru. 
(Silvestri Ailenei).

va

dimensiunea majoră 
a literaturii române

Conținutul și atitu
dinea patriotică sint 
componente esențiale 
ale creației literar-ar- 
tistice dintotdeauna. 
Explicația acestui fe
nomen rezidă în insășl 
condiția națională a 
literaturii, in determi
narea ideilor și senti
mentelor scriitorului 
de către mediul natu
ral și social, de istoria, 
prezentul, 
de viață și 
majore ale 
tății umane 
cesta se naște, se for
mează, gindește și tră
iește. Istoria demon
strează că, prin litera
tura lor, popoarele se 
exprimă și se caracte
rizează. Homer este 
grec, Dante — ita
lian. Shakespeare — 
englez, Goethe — ger
man. Tolstoi — rus, E- 
minescu — român, 
deși nu sint. prin pro
funzimea ideilor și bo
găția sentimentelor pe 
care le transmit ope
rele lor, mai puțin u- 
niversali, puncte de 
reper de neconfundat 
in evoluția spirituală 
a umanității. Aceasta 
dovedește faptul 
perele literare, 
individuale, rod 
nei personalități 
toare, nu se nasc to
tuși din nimic. „Ex ni- 
hilo i ‘ 
anticii 
tiu și 
tr-un 
extins 
specifice 
ne poate 
concluzii 
„Nobila 
hărăzită 
teraturii, 
gură de 
zisă de practică. Li
teratura concepută ca 
pur exercițiu distrac
tiv se soldează cu re
zultate minore, peri
ferice și cu o arie de 
interes foarte restrin- 
să. Se știe că toate 

^cărțile sint scrise pen-

experiența 
interesele 
colectivi- 

în care a-

că o- 
deși 

al u- 
crea-

nihil" avertizau 
i Pereeu, Lucre- 

Epicur, prin- 
aforism care, 

la realitățile 
literaturii, 

conduce la 
revelatoare, 
inutilitate", 

de unii 11- 
este o fi- 

stil. contra-

Printru a fj citite, 
formele convenționale 
ale literaturii, atestate 
de tradiție și uz. orice 
scriitor comunică și 
se comunică, obiecti
vele acestei acțiuni 
puțind fi atinse numai 
in măsura în care me
sajul transmis intră 
in. raporturi de con
vergentă cu psiholo
gia, concepția de viață 
și idealurile destinata
rului, in cazul de față 
— cititorul. Din aceas
tă cauză, condiția ele
mentară a receptării

ÎNSEMNĂRI
de Al. HANȚĂ

ideilor unei opere o 
constituie existența u- 
nei legături organice 

, între psihologia scrii
torului și cea a grupu
lui social căruia i se 
adresează, , eliminarea 
aspectelor accidentale, 
banale, ale,realității și 
îndreptarea eforturi
lor creatoare spre re
prezentarea generali
zată a ceeă ce alcătu
iește esența împreju
rărilor vieții, concreti
zată. prin intermediul 
imaginilor. în senti
mente și atitudini ge
neral umane revela
toare și durabile.

Iubirea • de patrie 
este unul dintre aceste 
sentimente- cu valoare 
universală si de ni
meni contejstată, senti
ment permanent și ge
nerator de atitudini 
care ating prin ardoa
rea lor sublimul, pra
gul suprem al devota
mentului. Indivizii, 
inclusiv cei înzestrați 
cu talent creator, nu 
trăiesc izolați, ci în 
colectivități umane 
structurate istoricește 
asupra cărora și-au

pus amprenta, marcin- 
du-le afectivitatea, a- 
mintirea vie a bucu
riilor și durerilor tre
cutului, faptele de glo
rie care le-au asigurat 
dăinuirea prin veacuri, 
pămîntul. cerul și ape
le care le-au hrănit 
și adăpostit, oamenii 
care au plămădit prin 
truda lor bogățiile ma
teriale și spirituale, 
civilizația pe care au 
preluat-o și o dezvol
tă. De aceea, prezența 
patriei in creația lite
rară universală nu 
este, o manifestare in- 
timplătoare, ci repre
zintă o preocupare 
permanentă. și mereu 
actuală, concretizată 
in opere de mare ecou 
artistic și forță emo
țională. Imaginea care 
ni s-a transmis despre' 
Grecia și Roma anti
că ar fi incompletă și 
chiar imposibil de re
constituit fără înălți
mea ideilor, intensita
tea patimilor și capa
citatea reproducerii 
dominantelor intime 
ale existentei oameni
lor prezente in ooere- 
le Iul Eschil. Sofo- 
cle,' Aristofan, Hora- 
țiu, Virgillu, Cicero, 
Cezar, Ovidiu, așa 
cum realitățile sociale 
ji politice, idealurile de 
descătușare a girCului 
și de promova ■ a 
personalității u lane 
specifice Renașterii și 
umanismului clasic ar 
fi greu de imaginat, in 
toată amploarea lor, 
fără sprijinul r> arilor 
creatori. Din paginile: 
lor. posteritatea a des
prins, acordîndu-le 
dimensiuni hiperboli
ce. figuri de luptători 
pentru apărarea liber
tății și demnității Ce
tății, de oameni devo
rați de dorul de 
din care, • pentru
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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22 de pe Oltef •
22 de mineri din cadrul bazi

nului carbonifer Berbești-Alunu, 
județul Vilcea, ieșiseră din 
schimbul de lucru și se îndrep
tau spre casele lor. Văzind însă 
că la unul din podurile de peste 
Olteț se produsese o defecțiune 
și cărbunele extras de ei nu mai 
putea fi transportat, și-au sufle
cat minecile și s-au apucat, gos
podărește, de treabă.

— Ce-or zice, neică, nevestele 
noastre că intirziem ? Se răceș
te mâncarea pină...

— Nu-i nimic, se încălzește ea 
din nou.

Nici unul din cei 22 n-a plecat 
spre casă pină n-a văzut că pe 
podul refăcut trecea din nou la 
vale rodul muncii lor — cărbu
nele.

Simfonie florală
Horticultorii de pe intregul li

toral românesc au organizat o 
superbă expoziție floricolă in 
Sala sporturilor din Constanța. 
Multe dintre florile expuse 
create sau aclimatizate de 
cialiștii constănțeni după 
de zile de căutări și migală, 
o lalea unică in felul ei, 
seamănă cu un cap de lebădă 
(și chiar așa a fost denumită : 
„cap de lebădă1'), lată flori care 
inch.ipuie diferite păsări, de la 
care au și împrumutat numele, 
lată și conifere pitice, care ajung 
la maturitate și nu trec de un 
metru inălțime.

N-ar fi fost rău ca la o ase
menea „simfonie florală" să fi 
fost invitați, cu creațiile lor, și 
horticultori din alte județe ale 
țării. Cum o face — cu succes 
— Piteștiul cu lalelele lui...

Midi mari 
gospodari
Frumoasă inițiativa copiilor din 

blocul OD2, str, Drumul Tabe
rei 122 din Capitală de a înființa 
o asociație a micilor locatari. Au 
avut loc adunări ale copiilor de 
la fiecare scară și a fost ales cite 
un „comitet", in fruntea căruia, 
ca otice comitet care se respec
tă, se află un președinte. Pen
tru buna gospodărire a blocu
lui au fost numiți responsabili 
cu... responsabilități precise : 
unii pentru curățenia și înfru
musețarea scărilor, unii pentru 
îngrijirea spatiilor verzi, alții 
pentru păstrarea liniștii.

In timpul „dezbaterilor", micii 
locatari au venit cu multe pro
puneri și inițiative — una mai 
frumoasă decit alta — care ar 

'l însușite și de cei mari. 
....... .. acțiuă^ de'anvergură pe 
care și-au prapus-o ; de ziua lor, 

I-'^f Iunie, var- organiza un .spec 
tacol urmat de... surprize: De pe 
acum, viitorii spectatori, părinții, 
sint curioși să afle despre ce-i 
vorba. Dar nimeni nu suflă o 
vorbă. Altfel n-ar mai fi sur
priză !

La locul Iul
In timp ce se afla la postul de 

control Dîrste de la intrarea in 
Brașov, plutonierul de miliție 
Gheorghe Ghencea a observat 
autoturismul „Dacia 1 300** cu nr. 
2-MM-3610 indreptindu-se spre 
Predeal. A tresărit. Autoturismul 
respectiv fusese dat în urmărire. 
A anunțat imediat postul de 
control din Predeal. Dar cel de 
la volan n-a oprit la semnul a- 
gentului de circulație din Pre
deal și a făcut stinga-mprejur, 
îndreptindu-se din nou spre 
Brașov, dar i-au tăiat calea două 
echipaje ale miliției. La volanul 
autoturismului urmărit se afla 
unul dintre cei mai înrăiți hoți, 
de autoturisme, pe nume Gelu 
Dragoș. De reținut că nu numai 
autoturismul pe care-l furase a- 
cum era urmărit, ci însuși cel 
de la volan, întrucit avea de 
executat o pedeapsă de patru 
ani închisoare. Tot pentru fur
turi de autoturisme și conducere 
fără permis. A fost „condus** la 
„locul lui**.

Nota de plată
— Aveți lămii 7
— N-am lămii.
— Dar portocale 7
— Nici portocale.
Dialog frecvent la chioșcul nr.

75 din Suceava intre gestionara 
Eugenia Robciuc și diferiți cum
părători.

Si iată un alt dialog între a- 
ceeași gestionară și echipa de 
control :

— Aveți fructe depreciate 7
— Am șl lămii, am și porto

cale...
— Multe 7
— Multe.
— Si de ce nu le-ați pus in 

vinzare la timp?
— Le-am păstrat pentru niște 

cunoștințe, dar cunoștințele n-au 
mai venit să le ia...

Fapt pentru care gestionara a 
făcut „cunoștință" cu o notă de 
plată. Cam incărcată, dar... bine 
justificată.

Vinovat fără vină
După ce a muncit o viață în

treagă in cinste și omenie. Ma
tei D, iși trăia liniștit și demn 
bătrinețea in Mediaș. Intr-o zi 
s-a pomenit in casă cu un rău
făcător, Adam Varga. Acesta l-a 
amenințat că dacă nu scoate 
imediat două mii de lei. il dă pe 
mina miliției pentru invinuiri 
de care bătrinul habar n-avea. 
înfricoșat, M.D. ii dă banii ce- 
ruți, dar același răufăcător. în
soțit de alți doi indivizi de tea
pa lui, revine peste citeva zile 
și-l obligă pe bătrinul... vinovat 
fără vină să-i mai dea cinci mii 
de lei. Nici de astă dată bătri
nul nu reclamă cazul la miliție, 
fapt care-l determină pe Varga 
să prindă curaj pentru un nou 
șantaj și reușește să mai pună 
mina pe incă cinci mii de lei. In 
sfirșit, bătrinul se hotărăște și 
se duce la miliție. Varga a fost 
prins și condamnat la trei ani 
'închisoare.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii^j
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Pentru asigurarea bunei funcționări

a utilajelor întreprinderii
La secția tubulatură a Șantieru

lui naval Brăila — relata Dumitru 
Staicu, intr-o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — o 
mașină de tras la rece țevi curbe 
stă defectă de mai multi ani. In loc 
ca respectivul utilaj să fie reparat, 
s-a trecut la prelucrarea la cald a 
țevilor, cu ajutorul forjei, pro
cedeu dezavantajos, deoarece se 
consumă combustibil in plus și este 
afectată calitatea aliajului. Autorul 
scrisorii mai relata că in secția 
tubulatură de aproape 4 ani „a în
ceput să se monteze o linie tehno
logică compusă din benzi rulante, 
schelărie, tablouri electrice", care 
nici in prezent nu este terminată, 
muncitorii din secție neavînd con
diții corespunzătoare de lucru.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului și ministrului muncii. 
Cercetările au evidențiat eă în 
bună parte afirmațiile din scrisoa
re corespund realității.

Intr-adevăr, mașina de Îndoit țevi 
cu diametrul de 63—160 mm stă 
nefolosită de 1 an și 4 luni. De ase
menea, linia tehnologică pentru 
prefabricare a tubulaturii navale 
după albume, proiectată de Institu
tul de cercetare științifică si ingi
nerie tehnologică pentru construc
ții navale Galați și executată in 
regie proprie de Șantierul naval 
Brăila, nu a dat rezultate, instala
ția nefiind folosită. Răspunderea 
revine conducerii șantierului naval, 
care, in calitate de constructor și

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al partidului se relata 
că la C.A.P. Ciolănești, județul Te
leorman. există dezordine și indis
ciplină, nu se respectă planul de în- 
sămințări, iar in sectorul zootehnic

Ajutor^ concret^ pentru redresarea
unității

AUTOflPROVIZlONAREA - 
în întrebări și răspunsuri... faptice 

ALBINĂRITUL 
o ocupație tradițională 
cu substanțiale foloase

9 Terenurile necesare și asistența tehnică — acordate gratuit 
• Știți de unde vă puteți procura materiale apicole, utilaje și 
unelte de albinărit, literatură de specialitate ? • De la 14 ani

— membri ai Asociației
Apicultura, îndeletnicire tradi

țională în tara noastră, iși găsește 
mereu mai multi adepți. Fapt intru 
totul explicabil : este o ocupație nu 
numai plăcută și utilă, ci și foarte 
avantajoasă, de mare eficiență eco
nomică — pentru crescătorul de 
albine, pentru stat. O cifră edifica
toare : numai in București și in sec
torul agricol Ilfov, numărul cres
cătorilor de albine s-a mărit In 
răstimpul 1 ianuarie 1981 — 1 
mai 1982 de la 2 800 la peste 
3 370 ; peste 3 000 dintre aceștia 
sint orășeni. Ceea ce demonstrea
ză, o dată mai mult, că apicultura 
este. Intr-adevăr, la indemina ori
cui iși găsește timp și loc să o 
practice.

Cum timpul și-I organizează fie
care, să vedem ce fel de loc este 
necesar organizării unei stupine. 
Cel mai la indemină este o curte 
sau o grădină, unde stupii pot fi 
plasați fără probleme. Dar dacă ci
neva nu dispune de un asemenea 
spațiu și vrea totuși să devină api
cultor ? Membrii Asociației crescă
torilor de albine sint ajutați să ob
țină, in baza unei simple cereri, 
un teren pentru vatra de stupină. 
Terenurile le atribuie unitățile a- 
gricole de stat, inspectoratele sil
vice județene, birourile sau. după 
caz, comitetele executive ale con
siliilor populare comunale, orășe
nești, precum și cooperativele 
agricole de producție. Ele sint 
acordate apicultorilor in folosință 
temporară, fără plată. Pentru obți
nerea lor este necesară recomanda
rea filialelor județene ale Asociației 
crescătorilor de albine, aceasta fiind 
dată acelor membri care au con
tractat cu statul vinzarea a cel 
puțin 5 kg miere pentru fiecare 
familie de albine sau alte produse 
apicole în ecnivalență valorică, 
precum și apicultorilor Începători 
care au pină la 5 familii de albine.

Ce sprijin se mal acordă crescăto
rilor pentru a le ușura practicarea 
albinăritului ? Ne răspunde ing. Mi
hai Decuseară, secretar tehnic al fi
lialei bucureștene a Asociației cres
cătorilor de albine :

— în cele două magazine din 
Capitală — situate în Calea Doro
banților 134 și Calea Rahovei 74 — 
ca și prin magazinele de specialitate 
din celelalte localități, apicultorii 
iși pot cumpăra, in primul rind, 
materialele de care au nevoie : bio- 
stimulatori, substanțe dezinfectan
te. medicamente. Tot de aici iși pot 
procura, la schimb cu ceară, faguri 
artificiali. Apicultorilor începători 
li se asigură in primii trei ani, chiar 
dacă au mai puțin de 5 familii de 
albine, fagurii artificiali necesari 
contra cost.

Tot in aceste magazine, crescăto
rii de albine găsesc o gamă bogată 
de utilaje și unelte de producție : 
stupi și accesorii (rame, corpuri. 

beneficiar, nu a acționat In comun 
cu proiectantul pentru remedierea 
defecțiunilor constatate.

In timpul controlului efectuat îm
preună cu reprezentanți ai Comite
tului județean Brăila al P.C.R. și 
ai conducerii centralei s-au luat 
măsuri de urgentare a reparațiilor 
la mașina de îndoit țevi, care a 
fost repusă in funcțiune. Ținindu-se 
insă seama de gradul avansat de 
uzură al acesteia, s-a stabilit să se 
execute și să se pună in funcțiune, 
prin autodotare, în trimestrul al 
III-lea 1982, o mașină nouă simi
lară. De asemenea, se vor asigura 
efectuarea probelor și punerea in 
funcțiune a ansamblului liniei teh
nologice de prefabricare a tubulatu
rii după albume ; introducerea unor 
perfecționări la instalația de sudare 
semiautomată a planșelor și a sis
temului de antrenare a țevilor de 
către Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru construcții navale Galați ; reali
zarea de către șantierul naval a re
medierilor corespunzătoare, pentru 
fiecare măsură, fixindu-se termene 
concrete de executare. Se mai pre
cizează că pentru neglijentele ma
nifestate au fost discutați în orga
nizația de partid și sancționați 
Alexe Vasiliu, inginerul-șef al 
șantierului naval, și Petre Buleci, 
șeful atelierului proiectare tehno
logică și S.D.V.-uri, iar Ilie Ștăncu- 
lescu, inginer tehnolog la acest ate
lier, a fost sancționat disciplinar.

Rezultatul cercetărilor și măsurile 
stabilite au fost aduse la cunoștin
ța semnatarului scrisorii.

s-au Înregistrat multe mortalități.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

dispus ca scrisoarea să fie dată spre 
rezolvare secretarului de resort al 
C’.C. al P.C.R. și președintelui 
U.N.C.A.P. La fața locului s-au

crescătorilor de albine
podișoare. hrănitoare etc.), cabane, 
centrifuge (extractoare) pentru ex
tragerea mierii, afumătoare. măști 
de protecție, uscătoare de polen și 
multe altele.

Un alt „sortiment" important o- 
ferit de magazinele „Apicola" este 
acela al literaturii de specialitate. 
„Manualul apicultorului", „Albinele 
și noi", „Stupăritul nou" — sint 
doar citeva din titlurile lucrărilor 
care pot îndruma nu numai primii 
pași ai crescătorilor de albine, ci 
și activitatea avansaților. în spri
jinul însușirii noțiunilor necesare 
mai vin și planșele de specialitate, 
intre care cele anatomice sau cea 
privind bolile albinelor, precum și 
revista „Apicultura", care apare lu
nar, Abonamente la revistă sg pot 
face la centrele de aprovizionare șt 
desfacere și la magazinele apicole 
ale filialelor Asociației crescăto
rilor de albine, iar pentru Bucu
rești. la filiala municipală din Ca
lea Dorobanților 134.

— Desigur insă că apicultorilor 
le este necesară și o asistență teh
nică de specialitate. In ce condiții 
și de către cine Ie este acordată ?

— Filiala din municipiul Bucu
rești asigură această asistență, in 
mod gratuit, prin tehnicienii și per
sonalul filialei, cu prioritate mem
brilor asociației și in special cres
cătorilor începători. La acordarea 
asistenței tehnice participă, in 
București și in sectorul agricol Ilfov, 
și membrii comitetelor celor 14 
cercuri apicole care funcționează 
aici (mai funcționează și 3 cercuri 
școlare), ei constituindu-se. de fapt, 
intr-un adevărat „batalion" de ac
tiviști voluntari inimoși.

Practic, pentru obținerea ajutoru
lui solicitat, apicultorii se pot 
adresa președintelui cercului apicol 
din sectorul în care locuiesc sau 
direct filialei municipale, la telefo
nul 79 75 27, zilnic între orele 7—15 
și 17—19. iar sîmbăta intre 7—12.

— Ținind seama de avantaje
le acordate membrilor asociației, 
se pune o întrebare firească : cine 
și cum poate păși în rîndurile aces
teia ?

— Toți apicultorii — indiferent 
de sex șl ocupația de bază — pot 
deveni, după dorință, membri ai 
Asociației crescătorilor de albine 
odată cu împlinirea virstei de 14 
ani. înscrierea fiind absolut volun
tară. Taxa de înscriere este de 10 
lei, iar pentru cei care posedă pină 
la 5 familii de albine, cotizația 
anuală este și ea de 10 lei ; cei 
care cresc mai mult de 5 familii 
de albine plătesc drept cotizație 3 
lei de familie pe an.

Cu alte cuvinte, sint condiții ce 
reprezintă o invitație în plus pen
tru doritori de a deveni membri ai 
asociației.

Marla BABO1AN 

purtat discuții de către un colectiv 
de activiști de partid cu un mare 
număr de oameni ai muncii, eu ca
dre de conducere de la comitetul 
comunal de partid și C.A.P. Ciolă
nești și a rezultat că in bună mă
sură afirmațiile din scrisoare cores
pund realității. In zootehnie, în 
9 luni din anul trecut, din cauza 
unor boli și a lipsei de furaje au 
murit 87 bovine, 144 ovine și 78 por
cine. In raportul de cercetare se 
preciează că în timpul controlului 
au fost luate măsuri de imputare 
a pagubelor respective celor vino- 
vați (vicepreședintele C.A.P., doi 
șefi de fermă, medicul și tehnicia
nul veterinar de circumscripție, in
ginerul-șef al C.A.P. și 4 îngriji
tori). S-a confirmat, de asemenea, 
că președintele C.A.P., inginerul- 
șef și vicepreședintele nu colaborau, 
între ei existînd o atmosferă de 
animozitate.

După ce se afirmă că unitatea nu 
șl-a putut asigura furajele necesare, 
corespunzător numărului de anima
le, în raportul de cercetare se subli
niază că secretariatul Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R. a 
analizat concluziile cercetării și a

Remedierile necesare 
au fost efectuate

Din municipiul Reșița a sosit o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. semnată de 
Viorel Crețu, din Calea Caransebe
șului nr. 1. Autorul arăta că imobi
lul respectiv, terminat in anul 1978, 
a fost dat în folosință cu multe 
defecțiuni, intre care, cu urmări 
mai grave, neexecutarea lucrărilor 
de izolație a terasei, ceea ce a dus 
la infiltrarea în unele apartamente 
a apei provenite din precipitații.

După repetate reclamatii adresate 
la diferite foruri, dar rămase fără 
rezultat, asociația locatarilor a ac
ționat în judecată, în 1982, Oficiul 
de contractare și vinzare a locuin
țelor Caraș-Severin și a obținut 
cîștig de cauză, cei vinovați fiind 
obligați să asigure efectuarea lucră
rilor neterminate la terasa blocului. 
Totuși a continuat să fie mereu 
aminată executarea lucrărilor de 
izolații. Autorul cerea sorijin pentru 
urgentarea rezolvării situației.

Secretarul general al partidului

Este o mașină auto
mată pentru cusături 
decorative și utilitare, 
realizată la nivelul ce
lor mai bune produse 
similare din străinăta
te. Mașina electrică de 
cusut „Sanda" execu
tă numeroase opera
țiuni : cusătură dreap
tă (cu un ac sau cu ac 
dublu) ; cusătură in 
zig-zag ; tiv Invizibil ; 
tiv îngust, mediu și 
lat ; tivirea și. conco
mitent, aplicarea dan
telei ; cusătură cu ra- 
baterea materialului ; 
cusătură paralelă cu 
marginea materialu

DESPRE „PĂSĂRILE" CARE IȘI STRICĂ SINGURE CUIBUL
Cum era și de așteptat, ciclul de anchete publicat în ziarul nostru 

In care, potrivit expresiei unui cititor, „drama dezrădăcinării de pă- 
mintul patriei este înfățișată convingător de chiar cei care, din vina 
lor, au trăit această experiență", a stirnit numeroase ecouri. Numito
rul comun al tuturor scrisorilor primite la redacție ? Articolele pe ast
fel de teme sint considerate necesare pentru că unii oameni, „asemenea 
proverbului care spune că «pasărea iși strică cuibul cu ciocul ei», tre
buie aduși la realitate Și numai adevărul despre cum e piinea printre 
străini poate convinge pe deplin". Corespondenții noștri aduc de regulă 
în prim-planul intervențiilor lor argumente de bun simț, relatează fap
te cunoscute de ei, iau atitudine hotărită impotriva iresponsabilității 
cu care unii se mai aventurează in necunoscut cu o ușurință demnă 
de o cauză mai bună.

Iată, un plic cu ștampila poștei 
din Sibiu conține o scrisoare am
plă, din care reținem :

„Mă numesc Emilian Moga și 
sint mecanizator la Micăsasa, ju
dețul Sibiu. Socotesc absolut înte
meiată ideea publicării unor aseme
nea articole in «Scinteia». M-a im
presionat in mod deosebit cel inti
tulat «Departe de pâmintul patriei, 
trăind drama dezrădăcinării». L-am 
eitit împreună cu tovarășii mei din 
6eeție, împreună l-am comentat. Și 
cu toții am ajuns la concluzia că 
cei care șe mai lasă amăgiți de mi
rajul unei vieți călduțe, intr-o țară 
străină, iși merită pe deplin sufe
rințele îndurate, in care singuri 
s-au azvirlit".

Părerea tranșantă a coresponden
tului sibian are girul celor aproaps 
„20 de ani de muncă pentru piinea 
țării". Optica sa, poate exprimată 
aspru dar drept, este optica milioa
nelor și milioanelor de oameni al 
muncii care se leagă tot mai trai
nic de pămîntul țării tocmai prin 
faptele dăruite țării, prin tot ceea 
ce ei înfăptuiesc pentru țară.

„Acest pămint al nostru il avem 
de la moșii și strămoșii noștri, și 
datoria cea mai înaltă este să-l lă
săm moștenire urmașilor noștri pe 
care să-i creștem in demnitate și 
iubire de țară — ne scrie Adriana 
Andreiaș, domiciliată în București, 
Calea Gri viței 163. Cum îi socotesc 
eu pe cei, puțini, care iși reneagă

hotărît înlocuirea din funcție a 
vicepreședintelui C.A.P. și a conta- 
bilului-șef pentru activitatea econo- 
mico-financiară necorespunzătoare, 
în ce-1 privește pe președintele 
cooperativei, care deținea această 
funcție doar de o jumătate de an. 
el a fost atenționat in legătură cu 
obligația de a desfășura o muncă 
colectivă potrivit prevederilor sta
tutare. în același timp, cooperativa 
a fost ajutată in procurarea nece
sarului de furaje, au fost asigurate 
materialele și meseriașii necesari 
pentru terminarea lucrărilor de mo
dernizare a adăposturilor pentru 
animale ; s-au însămînțat suprafețe 
mai mari cu masă verde pentru fu
raje; a fost organizată o ședință co
mună a comitetului comunal de 
partid, a comitetului de partid din 
C.A.P., consiliului de conducere și a 
comisiei de revizie ale C.A.P., la 
care au participat membri ai bi
roului comitetului județean de 
partid și reprezentanți ai organelor 
agricole județene. Cu acest prilej 
s-a analizat întreaga activitate eco- 
nomico-financiară a cooperativei și 
s-au stabilit măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru redresarea unității.

a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarului de resort 
al C.C. al P.C.R., președintei i Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare.

Din cercetarea efectuată la fața 
locului s-a constatat că cele sesi
zate de asociație sint reale. Ca ur
mare. s-au stabilit măsuri cu ter
mene precise pentru executarea lu
crărilor de remediere — cu priori
tate pentru refacerea izolației la 
terasă. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru întreținerea corespunză
toare a acesteia (unii cetățeni au 
montat în mod necorespunzător an
tenele de televiziune, contribuind 
astfel la degradarea lucrării și in
filtrarea precipitațiilor in aparta
mente). In raportul de cercetare se 
precizează că la stabilirea măsurilor 
respective a participat și delegatul 
asociației de locatari a blocului.

Neculai ROȘCA

propria existență, așa cum se spune 
și in articolul astfel intitulat 7 
Drept niște inși care, oriunde s-ar 

Ecouri la anchetele „Scinteii" consacrate unor oameni 
care au gustat din „piinea" ciștigatâ prin străini

duce, vor fi socotiți numai și nu
mai străini. Străini de casă, de fa
milie, de munca și pămîntul patriei, 
încrederea 7 Cine să le-o acorde ? 
Și, mai ales, de ce ? Că au părăsit 
totul pentru o iluzie ? Pentru ase
menea... bravuri nu te intimpină 
nimeni cu flori. Din articolele pu
blicate pe această temă am ințeles 
că unii cu gîndul pe aiurea speră 
intr-un trai de paradis. Trebuie să 
fii tare slab la minte să crezi că 
in altă parte oamenii trăiesc numai 
într-o bucurie continuă. Greutăți 
au fost și vor fi întotdeauna, pretu
tindeni. Dar, cum zice poetul «O 
luptă-i viața, deci te luptă /Cu dra
goste de ea, cu dor». Noi, prin 
munca noastră, am Învins multe 
neajunsuri, ne construim o viață 
nouă, mai bună pentru toți, cu e- 
fort și încredere. Lașitatea n-a du
rat niciodată nimic bun pentru fe
ricirea oamenilor".

ACTIVITĂȚILE ARTIZANALE, 
sursă de importante venituri 
pentru comunele vrîncene

Am asistat odată la recepționarea 
unui lot de covoare fabricate în 
atelierul din Năruja. o localitate si
tuată în munții Vranceț, Se controla 
„cu acul" fiecare centimetru pătrat 
de țesătură ; produsele urmau „să 
plece" — în țară și la export. Un 
nod în papură s-ar fi găsit mai ușor 
decit o defecțiune in urzeală. De 
față erau și țesătoarele —> mocance 
din Năruja, din Paltin, din Vrin- 
cioaia : lucrul lor „pleca în lume". 
Nu aveau nici o emoție, erau de 
mult obișnuite cu exigențele pieței 
mondiale, iar măsurile de a se în
cadra in cele mai pretențioase ha
remuri de calitate le luaseră de 
mult.

Năruja... O localitate pină nu de 
mult cunoscută doar de etnografi, de 
unii turiști și... cam atit. O locali
tate intrată acum in circuitul eco
nomic larg, cu venituri considera
bile, obținute fără vreo investiție 
deosebită, fără minereuri scumpe, ci 
din valorificarea moștenirii folclo
rice și din hărnicie. Adică intr-un 
domeniu pentru a cărui dezvoltare 
se insistă foarte mult în documen
tele de partid și de stat din ultimii 
ani : industria mică.

Dacă notorietatea covoarelor este 
mai ușor de imaginat, trebuie spus 
că alte ateliere vrîncene pătrund oe 
piața externă cu produse poate mai 
puțin spectaculoase, executate însă 
tot cu talent și maximă conștiincio
zitate. Ne aflam nu de mult la Su
raia, în secția de împletituri din ră
chită a cooperativei agricole de pro
ducție din localitate. Țăranii din 
Suraia și-au durat și ei o „poartă" 
deschisă către lume. In 1962 por
neau la drum eu o avere obștească 
de citeva sute de mii de lei și ctț. 
îndoielile de atunci. Au fost și în
dărătnici ; începuseră arăturile in 
toamnă și pe buza șanțului, pe ca
pra podului se mai adunau cite doi- 
trei așteptînd să treacă zilele, să 
vadă „cum va fi în colectivă", că 
doar cerere de înscriere „făcuseră 
și ei". Producția globală a acelui 
an de început a trecut cu puțin de 
un milion și jumătate de' lei. Asta 
a fost atunci. Anul trecut, averea 
obștească a cooperativei a „sărit" 
peste 17 milioane lei, iar producția 
globală peste 34 milioane lei. Am
bițiile pentru ’82 sint și mai mari : 
producția globală să treacă de 54 mi
lioane lei. Aici trebuie spus că, In 
afara principalei surse a acestei dez
voltări — producția cîmpului și a sec
torului zootehnic — cooperatorii au 
găsit incă un mijloc pentru „săltarea 
averii obștești" : mica industrie. Și în 
1967 au început prelucrarea răchitei. 
Unii sceptici ziceau, pe atunci, că se 

Un ajutor prețios pentru toate 

gospodinele :

Mașina de cusut 
„Sanda"

lui ; coaserea înainte 
și înapoi ; coaserea 
nervurilor ; coaserea 
șnurului ; coaserea 
nasturilor ; butoniere 
(netede sau în relief) ; 
stopat ; vătuit, surfi- 
lat ; broderie ; 16 mo
dele de cusături deco
rative (cu un ac sau 
cu ac dublu), 6 cusă
turi utilitare, elastice 
(cu un ac sau cu ac 
dublu).

Mașina electrică de 
cusut „Sanda" se poa
te procura de la ma
gazinele și raioanele 
specializate ale comer
țului de stat.

Tot la articolul „Renegarea pro
priei existențe in care era vorba 
despre un doctor aventurier, se pro
nunță in scrisoarea sa un alt doc
tor. Este vorba de tovarășul Dia
mant Petrescu, din București, Intra
rea Slobozia, nr. 8. Autorul rinduri- 
lor trimise redacției se arată pe 
drept cuvint indignat de comporta
mentul reprobabil al unui ins care 
„face parte și din una din cele mai 
nobile profesii", condamnind dis
torsiunile din gîndirea oamenilor 
de acest fel care nutresc avantaje 
nemeritate intr-o societate a mun
cii drept răsplătite, potrivit nor
melor eticii și echității socialiste.

Cum ajung acești indivizi la astfel 
de comportament, in flagrantă con
tradicție cu morala promovată de 
societatea noastră 7 „Probabil, iși 
dă tot autorul scrisorii răspunsul, 
șe ajunge pină la asemenea revol
tătoare comportamente numai după 
ce ai pierdut total simțul măsurii, 
respectul pentru om".

„Mă numesc Petrică Chelaru, și 
sint muncitor la cooperativa «Pres
tarea» din Birlad. Eu aș avea totuși 
niște întrebări către cei care au ți
nut morțiș să se realizeze prin alte 
locuri și cind au dat de rău, hai 
înapoi acasă : «Le-a luat cineva 
piinea de la gură ? I-a alungat ci
neva din casă, din țară 7». Se-nțe- 
lege că așa ceva nu se poate petre
ce in România. Tocmai de aceea 
n-o să pot înțelege niciodată cu 
cită ușurință iși strică unii oameni 
viața, cel puțin așa cum relatează 
ei după ce răul s-a produs. Sigur,

vor obține venituri cu nuielile astea 
„cind o face plopul mere și răchita 
micșunele". La început, fiindcă și aici 
a fost un început de drum intr-o 
nouă activitate gindită gospodăreș
te, lucrau 15 oameni și împleteau 
coșuri ; li se mai spune și time, un 
fel de „roabă" a țăranului. Atelie
rul s-a întremat prin ’70 și cei mai 
buni 7 oameni din 30 — atit nu
măra efectivul atunci — au fost 
aleși să „încerce" exportul. S-a 
pășit cu dreptul. Toată ambiția, dar 
și mindria omului de a se ști „ce
rut de lume" a fost pusă in acele 
prime produse din răchită ce aveau 
să treacă hotarele țării.

Anul trecut, numai răchita a adus 
cooperativei venituri de peste 10 mi
lioane lei. „Cind s-au înțeles ros
turile — ne spunea ing. Teodor Bă- 
dilă, președintele cooperativei agri
cole — oamenii au pornit la treabă 
cu nădejde. Scoatem bunuri de mi
lioane de lei din eîmp și ne sporim 
veniturile cu cele din activitățile in
dustriale".

Acum, pentru export lucrează 
vreo 200 de oameni și șînt organi
zate, ca la fabrică, 4 ateliere. în- 
tr-unul din ateliere, din 140 de îm
pletitori, 86 sint tineri, majoritatea 
absolvenți ai școlii din comună. Da, 
la „răchită" s-a deschis și o școală 
de calificare. Seria de acum numără 
70 de cursanți, elevi cu normă de 
producție ; 15 sint din foștii nave
tiști. Se învață matematică, tehno
logia meseriei, desenul tehnic, no
țiunile de protecție a muncii. Note 
se dau și pentru pregătirea practică, 
unul din obiectele de studi, , care 
va cumpăni greu la elibera' j cer
tificatului de atestare in meserie.

Solicitări 7 Nu o dată firme din 
Olanda, Franța, Italia, R.F.G., An
glia și-ap trimis delegați la fața lo
cului. la Suraia, pentru a trata cu 
surăenii ! ce, cum șl cit......O firmă
din Olanda, ne spunea Victor Do- 
garu, responsabilul secției, ne-a ce
rut să contractăm cu ea toată pro
ducția pe care o putem realiza. 
Nu-i drept să-i refuzăm însă pe 
alții. Să producem mai mult, asta, 
da 1 De calitate, avem noi grijă. 
N-am dat și nu vom da nici un lu
cru care să șe abată de la calitate. 
Ținem la firmă, să se știe!" De știuț, 
se știe acest lucru. Vorbesc cerin
țele, contractele, diploma acordată 
cooperativei agricole pentru „Cal 
mai frumos și util articol", prezen
tat cu ocazia participării la cal 
de-al 10-Iea tîrg de mostre de bu
nuri de consum de la București.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

A apârut „Munca de partid* 
nr. 5/1982

Editorialul revistei esta intitulat 
„Ample acțiuni politico-organizato- 
rice in unitățile producătoare de 
materii prime energetice și în cele 
mari consumatoare de energie". Sint 
publicate, de asemenea, articole care 
privesc „încheierea optimă a anului 
de studiu ideologic la orașe" și „în
tregul tineret in atenția organi
zațiilor U.T.C.".

Revista mai publică articolul „A- 
firmarea puternică a rolului orga
nizațiilor de partid în conducerea 
politică a Întregii activități econo
mice și sociale", precum și ancheta 
redacției, care are ca temă consolida
rea unităților agricole mai slab dez
voltate. Dezbaterea organizată la Co
mitetul județean Buzău al P.C.R. 
abordează o serie de aspecte ce pri
vesc realizarea cit mai eficientă a 
conducerii politice a organizațiilor 
de masă și obștești. în numărul de 
față sint inserate rubricile „Din acti
vitatea organizațiilor de masă și ob
ștești", „Stil de lucru dinamic, revo
luționar". „Instruirii — un scop pre
cis, temeinieă pregătire"- OUata in
ternă de partid — vigut asă, bogată 
in conținut", „Propaganda, munca 
politică de masă — forțe dinamiza
toare ale energiilor creatoare ale 
poporului".

eu judec lucrurile după mine : șînt 
născut in România, am o familie 
formată din cinci persoane, am 
o meserie frumoasă, de timplar, pe 
care o practic cu plăcere. Ce să 
caut eu în altă parte ? Cai verzi 
pe pereți 7 Și aș mai avea o vorbă 
pentru unele din fetele noastre : șă 
deschidă mai bine ochii. Nu toți 
flăcăii din Occident sint niște Feți- 
Frumoșl. Fericirea lor o pot aduce 
în primul rind Feții-Frumoși din 
România. Iar ca om al muncii știu 
și cum : prin muncă. Dacă altcine
va cunoaște o altă cale prin care 
se poate ciștiga fericirea, îl rog să 
mă anunțe".

Gînd la gînd cu felul sănătos al 
corespondentului din Birlad de a 
privi asemenea fapte, tovarășul 
Anghel Grigore, domiciliat in Bucu
rești, str- Huedin nr. 4, relatează o 
întîmplare dramatică prin care a 
trecut o fată ce a contractat cu 
ușurință o căsătorie cu un străin. 
Aflat in dificultăți în țara lui, „so
țul" a Încercat, nici mai mult, nici 
mal puțin, decit să-și... vîndă soția 
pentru a ieși dintr-un anume im
pas. „Cum poți face un asemenea 
pas pentru toată viața, așa cum 
socotim noi căsătoria, fără să știi 
nimic despre cel care iți va fi to
varăș la bine ș| la greu, toată via
ța ?“ se întreabă pe bună dreptate 
Anghel Grigore.

Nu-i singura întrebare ce se 
poate pune și in această Împreju
rare. Nu-i singura întrebare ce se 
pqne și in alte scrisori primite la 
redacție și asupra cărora vom stă
rui cu alt prilej. Pină atunci insă, 
un lucru trebuie spus răspicat : 
amatorii de aventuri in necunoscut 
depun ei Înșiși mărturie cit de gre
șit, cit de riscant și absurd este să 
alergi după o iluzie, cit de brutal 
este impactul cu realitatea vieții 
printre străini.

Ilie TANASACHE
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Prășitul - cu participarea tuturor SATU MARE:

locuitorilor comunei !
La Dragalina, intr-o zi însorită de 

început de mai. De cum intri in sat 
îți apare in față imaginea omului 
aplecat cu migală asupra fiecărui pe
tic de pămint din jurul casei, căruia 
el ii dă astăzi o valorificare superi
oară. Grădinile și curțile sint pline 
cu straturi de legume, cu viță de vie 
și pomi. Casele mari și frumos orin- 
duite, bine îngrijite lasă sâ se înțe
leagă de la sine că te afli de fapt in
tr-o comună bogată, cu oameni har
nici și pricepuți. Ne-am îndreptat și 
spre sediul cooperativei agricole din 
sat cu scopul de a vedea in ce măsu
ră acest spirit gospodăresc se regăseș
te și pe marile întinderi fertile, care 
de fapt constituie principala sursă de 
hrană a celor 7 200 locuitori din satul 
Dragalina. Mai precis, cum sint în
treținute culturile. Președintele coo
perativei, Gheorghe Oxaniu, se oferă 
să ne însoțească.

...Ne îndreptăm spre cîmp. mai pre
cis spre terenurile fermei nr. 2. Din 
mersul domol al căluțului ce ne purta 
pe drumurile de lut admirăm două 
splendide lanuri cu griu și orz. Se
mănăturile de primăvară arată fru
mos. dovadă că s-a muncit foarte 
bine. Atit de bine incit dacă nu ar 
trebui făcute și așa-zisele prașile de 
corecție după erbicidare, mai că am 
putea spune că noUa recoltă e de pe 
acum asigurată. Dar așa...

Potrivit programului de desfășurare 
a campaniei de întreținere a cultu
rilor, la ferma nr. 1 trebuie prășite 
manual peste 800 hectare și nu o sin- 
rră dată, ci de două și chiar de trei 

Cum un om nu poate prăși mai 
mtHt de 15—20 ari pe zi, iar perioada 
dintre două prașile nu trebuie să de
pășească trei săptămini. înseamnă că 
numai la această fermă ar fi nevoie 
de cel puțin 200 de oameni pentru 
îngrijirea culturilor. La lucru erau 
doar 25 oameni, care formau de fapt 
singura echipă de cooperatori ai fer
mei. Munceau conștiincios, dar cu 
toată hărnicia lor nu s-au putut an
gaja să lucreze in acord global decit 
40 hectare cu porumb din 335 hec
tare cultivate in fermă, 7 hectare 
sfeclă de zahăr din 45 hectare și 100 
hectare floarea-soarelui din 245 hec
tare. Șeful fermei, Nicolae Dobre, nu 
știe încă cum și cu cine va prăși alte 
200 hectare cultivate cu soia, fasole 
și muștar. La ferma nr. 3 situația 
era cam aceeași : cei 30 de coopera
tori, care alcătuiau singura echipă a 
fermei, nu puteau întreține nici mă
car 25 la sută din suprafețele culti
vate cu plante prășitoare. Chiar și la 
ferma nr. 2, unde lucrează circa 80 
de cooperatoare, pentru jumătate din 
culturile de sfeclă de zahăr și fasole 
nu s-au încheiat încă angajamentele 
pentru a fi lucrate în acord global. 
Fapt este că„pe ansamblul, unității 
doar JuAătare din culturile jârășitoa- 
re vor putea fi lucrate în acest an 
cu forțele proprii ale cooperativei. 
De ce atit de puțin ? „Pentru că la 
cele 3 000 hectare teren arabil, abia 
am reușit să organizăm 4 echioe de 
cooperatori, care totalizează 120 de 
oameni" — ne spune președintele 
cooperativei;

Doar 120 de cooperatori într-un sat 

oare numără o forță activă de aproa
pe 3 500 de oameni 1 Pare incredibil, 
dar nu numai cifrele statistice, ci și 
cele constatate pe teren ne obligă să 
conșemnâm acest adevăr, care nu 
corespunde realității. La consiliul 
popular al comunei se afirmă că a- 
ceasta ar fi întreaga forță de muncă 
rămasă disponibilă pe teritoriul satu
lui. Restul oamenilor — un rest de 
peste 3 200 de persoane — ar fi ocu
pați în totalitate, chipurile, in alte 
sectoare și in alte unități situate in 
sat sau in afara teritoriului comunei. 
Cum era prea „statistic" să fie toc
mai așa, am pornit într-o predocu-

Cum este înțeleasă 
această obligație în 
comuna Dragalina, ju

dețul Călărași
mentare pe citeva străzi lăturalnice 
ale satului. Era in plină amiază. 
Practic, pe lingă fiecare casă se ve
deau cite unul sau doi oameni ocu
pați cu fel și fel de treburi in gos
podăria personală. II întrebăm 
președintele cooperativei dacă 
acești oameni nu ar putea lucra 
moș pe cimp in loc să-și piardă 
bătind un cui în gard. Numai in 
cere, pe trei asemenea străzi, găsim 
vreo 20 de persoane fără o activi
tate serioasă. La taifas in fața 
porții stăteau femei mult mai ti
nere și mai sănătoase decit marea 
majoritate a celor pe care le-am în- 
tîinit la munca cimpului. Am încer
cat să intrăm în vorbă cu uneie dm 
aceste persoane, dar nu a fost chip 
să o scoatem la capăt. Am renunțat 
la investigare pentru că ordinea tre
buie să o facă aici, in primul rând, 
organele comunale de partid și de 
stat. Ele sint cele care trebuie să 
răspundă de aplicarea strictă a legi
lor țării. Iar cînd este vorba de acti
vitatea din agricultură, cea dinții în
datorire economică, socială și morală 
a tuturor bărbaților și femeilor de Ia 
sate este să participe la munca 
cimpului, să ingrijească animalele. 
Dintr-o investigație sumară rezultă că 
cel puțin 200 de oameni din satul 
Dragalina nu au practic nici o ocu
pație. Dar ciți sint ei in realitate — 
și în mod sigur sint mult mai mulți 
— nu știe nimeni, pentru că o ana
liză serioasă in acest sens nu s-a 
făcut. Trebuie făcută acum și in 
funcție de rezultatele ei să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru m- 
cadrarea lor in formațiile de coope
ratori. Așa preveție Legea organiză
rii producției și‘a muncii in agricul
tură — și ca orice lege, ea trebuie 
strict respectată !

Din cele arătate mai sus nu tre
buie să se înțeleagă că organele loca
le nu au făcut chiar nimic pentru a 
suplini deficitul de forță de muncă 
din cooperativa agricolă. S-a stabilit 
ca suprafețele cu prăsitoare ce nu 
pot fi lucrate de membrii coopera-

și in mod deosebit dincolo de 
ce trebuie să se lucreze cu 
deocamdată pierd vremea 
casele lor.
Dragalina există si o altă

cei 
pe

ca- 
lu-

tori să fie repartizate unităților eco
nomice de pe raza comunei. Este 
foarte bine că s-a procedat așa. Dar 
acest sprijin trebuie înțeles numai 
dincolo de ceea ce nu se poate lucra 
cu forța de muncă disponibilă a sa
tului 
ceea 
care 
lingă

La . . . . ..
tegorie de oameni : lucrătorii care 
crează in ture în diferite unități eco
nomice de pe teritoriul comunei sau 
in alte localități. Ei reprezintă aici 
un potențial care ar putea aduce o 
contribuție deosebită la executarea 
lucrărilor, agricole. Problema este de 
a găsi forma organizatorică care să 
fie nu numai legală, ci’ și eficientă 
pentru atragerea lor la lucrările de 
întreținere a culturilor. Fapt este că 
la Dragalina, din citeva sute de ase- 
rAenea persoane, doar 4—5 familii 
s-au angajat să lucreze și in coo
perativa agricolă. Foarte puțini față 
de posibilități și îndeosebi față de 
cerințele mari, existente aici.

Cum notam la începutul acestor 
rânduri, Dragalina impresionează la 
prima vedere prin modul în care oa
menii au știut să-și orinduiască gos
podăriile, să dea rodnicie fiecărei 
bucăți de pămint din bătătura casei. 
Dar acest spirit gospodăresc contras
tează puternic cu modul in care 

pe
toți 
fru- 
ziua mulți din acești oameni nu înțeleg să 
tre- manifeste același spirit gospodăresc 

inalt pentru a ridica la un grad su
perior rodnicia marilor întinderi fer
tile care formează avuția cooperativei 
agricole.

Iosif POP

O interesanta experiență 
în cultivarea legumelor

mai 
sola- 
per- 
a se 

un

Ceea ce vedeți în fotografia de 
mai jos nu sînt, desigur, solarii, dar 
reprezintă tot o modalitate de pro
tejare a culturilor legumicole tim
purii, care se experimentează in 
județul Satu Mare. Iată ce ne-a 
relatat, in legătură cu acest sistem 
de protejare a culturilor timpitrii, 
directorul trustului horticol, ing. 
Nicolge . B.abjci : „în vederea asi
gurării aprovizionării populației pe 
o perioadă cît mai lungă din an cu 
legume proaspete, obținute in con
diții de eficientă economică ridi
cată. trustul horticol a pus la punct 
un sistem de protejare a culturilor 
timpurii direct la sol, cu ajutorul 
unoi folii de polietilenă mult 
subțiri decit cele folosite la 
riilc clasice. Aceste folii sint 
forate la mici distanțe fără 
îndepărta căpăcelele. care au 
rol important pentru reglarea tem
peraturii, Cînd este cald, căpăcelele 
se deschid, ridieîndu-se in sus, 
permîțînd astfel aerisirea și dega
jarea surplusului de căldură acu
mulat ; noaptea, fiind frig, căpăce
lele închid orificiile, păstrînd tem
peratura solului. Experimentul are 
loc pe o suprafață de 20 hectare la 
asociația economică legumicolă 
Satu Mare și in alte asociații din 
județ".

Concret, ce rezultate s-au obținut 
pină acum ? La sfîrșitul lunii mar
tie s-au recoltat primele cantități de 

salață, spanac și ceapă ve"de. care 
au fost semănate și plantate lă în
ceputul aceleiași luni. în locul lor! 
se cultivă. imediat cartofi pe o su
prafață de 3 hectare, din care 2.5 
hectare sint protejate după acest 
sistem. La 6 mai, cultura protejată 
era inaltă de 20 cm și tuberculii e- 
rau de mărimea unei nuci, iar car
tofii din cultura neacoperitâ sco
teau abia frunzulițele din oămînt, 

în comparație cu soîariil'e. siste
mul de protejare a culturilor la 
sol — la fel de sigur — este mult 
mai economic. în timp ce pentru un 
hectar de solar este nevoie de 3 500 
kg de folie, un hectar de teren pro
tejat după sistemul folosit la Satu 
Mare necesită doar... 350 kg folie, a- 
dicâ de zece ori mai puțin. Cheltu
ielile sint mai reduse și datorită 
faptului că nu mai e nevoie să se 
confecționeze și să se monteze sche
letul de susținere a foliilor. în plus, 
foliile subțiri, gospodărite cu grijă, 
pot fi folosite trei ani consecutiv 
pentru acoperirea culturilor.

Așadar, este vorba de o efici
ență economică superioară ce ple
dează convingător pentru extinde
rea acestui sistem, care 
județul Satu Mare, va < 
anul viitor 300 hectare.

aici, in 
cuprinde

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii 
Foto : Martin Sarea

BACAU:

La organizare diferită 
și rezultate diferite

Ca urmare a unor 
lucrări de calitate e- 
xecutate la semănat, 
in majoritatea unită
ților agricole din ju
dețul Bacău, culturile 
de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și po
rumb au răsărit fru
mos. cu o bună den
sitate, La ora actuală 
mecanizatorii si coo
peratorii lucrează in
tens la întreținerea 
lor. Peste tot. cu deo
sebire în consiliile a- 
grdindustriale Fili- 
pești, Hemeiuș, Podu 
Turcului. Sascut și 
Răcăciuni. se munceș
te organizat, fiecare 
știe' ce are de făcut 
și ce retribuție va 
primi, conform noii 
legi, pentru realizarea 
și depășirea produc
ției . planificate. La 
cooperativele agricole 
din Mărgineni. Nico
lae Bălcescu. Răcă
ciuni. ca și in ferme
le întreprinderilor a- 
gricole de stat Sascut. 
Traian si Bacău, am 
observat aceeași amplă 
mobilizare de forte la 
lucrările cimpului.

Terenurile coopera
tivei agricole Letea 
Veche, bunăoară, erau 
pline de oameni si

mașini. Patru cultiva
toare executau prima 
prașilă mecanică la 
sfecla de zahăr. iar 
circa 300 de coopera
tori îndepărtau bu
ruienile și făceau ră- 
ritul plantelor. Aflat 
de față pentru a ve
ghea la calitatea pră- 
șitului. inginerul Cor- 
neliu Bulată ne spu
nea că în acest an 
Cultură de sfeclă de 
zahăr se prezintă bine 
pe întreaga suprafață 
de aproape 200 (hecta
re. De aceea, acum, la 
prima prașilă. oame
nii acordă o mare a- 
tentie păstrării densi
tății și mai ales com
baterii dăunătorilor. 
Si. intr-adevăr, marți, 
în această unitate, pe 
cele aproape 60 de 
hectare pe care trecu
seră. prăsitorii au lă
sat in urma lor pă- 
mintul bine curățat de 
buruieni.

Alături, in fermele 
de la Călugăreni și 
Itești ale trustului 
I.A.S.. mecanizatorii 
executau prima prași
lă la cartofii de toam
nă. Intr-o singură zi 
au fost prășite 350 de 
hectare cu cartofi, iar 
in cooperativele agri

ctuL Munca în echipă întărește 
răspunderea pentru calitate
Și pe ogoarele județului Cluj, la 

ordinea zilei se află întreținerea 
culturilor. Peste 600 de mașini și 
două elicoptere erbicidează cultu
rile păi oase, lucrare ce s-a realizat 
pină acum pe 65 la sută din supra
fața de 71 700 hectare. La direcția 
județeană a agriculturii se apreciază 
că erbicidarea semănăturilor de 
toamnă se va încheia pină la sfir- 
șitul acestei săptămini. Intrucit in 
unele unităti — cum sint cele din 
consiliile. agroindustriale Dej, Că- 
șeiu. Huedin — erbicidarea este în- 
tirziată, au fost luate măsuri de 
sprijinire a acesțora cu formații de 
lucru mecanice.

Întreținerea culturilor prășitoare 
concentrează’ în aceste zile'princi
palele forțe din agricultura jude
țului. La Viișoara, Mociu, Cimpia 
Turzii. Ceanu Mare și în alte uni
tăți mari producătoare de sfeclă de 
zahăr, sute de cooperatori lucrează 
în cimp la prășitul manual, iar for
mațiile de mecanizatori — la pră
șitul mecanic. La Mociu, de exem
plu, din 1 285 hectare cu sfeclă au 
fost prășite mecanic și manual 480 

cole prima prașilă la 
cartofi a fost execu
tată pe aproape 1 500 
de hectare.

Trebuie spus Insă 
că. in județ, mai sint 
unităti in care între
ținerea culturilor nu 
se află încă pe agen
da urgentelor acestor 
zile. In consiliile uni
ce Traian. Dealu Mo
rii și. Moinești ■ nu s-a 
început încă prășitul. 
Umiditatea mare, ca 
si căldurile din ulti
mele zile au favorizat 
creșterea rapidă a bu
ruienilor. existind pe
ricolul ca acestba să 
înăbușe culturile de- 
abia răsărite. Este ab
solut necesar ca spe
cialiștii să urmăreas
că zi de zi starea de 
vegetație a culturilor 
de sfeclă, floarea-soa
relui. porumb etc. și, 
chiar dacă acestea nu 
au ajuns la vremea 
prășitului. să se trea
că de urgență la în
depărtarea buruieni
lor. la curățirea pâ- 
mintului. pentru ca 
plantele să se poată 
dezvolta in bune con
diții.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

hectare, iar la Cimpia Turzii, din 
1 465 hectare s-au realizat 300 de 
hectare. în aceste unități, ca și in 
altele, echipele de cooperatori, spe
cial constituite, au fost instruite CU 
privire la asigurarea densității op
time a plantelor, ia reglementările 
noului sistem de retribuție. Acest 
lucru nu s-a făcut in suficientă mă
sură in unele unități de pe Valea 
Someșului și in.consiliul agroindus
trial Gilău ;i de aceea și o partici
pare mai redusă a cooperatorilor 
la lucrările de intreținere.

Experiența unităților agricole 
fruntașe la executarea lucrărilor de 
întreținere a .culturilor a demon
strat că munca în echipă întărește 
răspunderea cooperatorilor pentru 
efectuarea la timp și de calitate a 
acestor lucrări. Iată de ce este ne
cesar ca peste tot să se acorde o 
atenție mai mare organizării for
mațiilor de muncă, astfel ca lucră
rile de intreținere a sfeclei pe cele 
7 000 de hectare să fie intensificate.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

v
(Urmare din pag. I)
se cheltuiesc sume importante, se iau 
tot timpul probe, se fac cercetări.

Și un amănunt care nu poate fi ne
glijat : la noi in țară agricultura este 
frustrată de 1 780 ha teren arabil. 
„Munții de cenușă" au scos, încet-în- 
cet, acest teren din circuitul agricol 
și djjcă luăm in calcul și riscul per- 
mar de inmlăștinire a terenurilor 
din ju J haldelor — efect normal al 
excesului de umiditate, vom consta
ta că, așa cum spuneam, ecologul și 
agricultorul au și ei suficiente mo
tive să considere cenușa o povară.

Soluții practice, eficiente 
aplicate in alte țări. Toate 
termocentralele din lume care u- 
tilizează cărbunele produc și cenușă. 
Dar să aruncăm o privire și să ve
dem ce înseamnă pentru alte țări ce
nușa de termocentrală.

• Aluminiu din cenușă ? Da, se 
poate. . spun specialiștii americani. 
Cenușa de termocentrală conține 
A1j03 in proporție de 20—25 la sută. 
Printr-o tehnologie pusă la punct in 
Statele Unite se pot extrage pină la 
90 de procente din conținutul de alu
mină al cenușii. Dar cenușa mai con
ține și alte metale : fier, germaniu, 
stronțiu, cobalt, nichel, crom, vana
diu. „Minele" de cenușă își așteaptă 
exploratorii 1
• Autostrăzi din cenușă, o alterna

tivă pentru autostrăzile risipei și ale 
poluării! Să amintim că în Polonia 
cenușa se utilizează de 14 ani. ca în
locuitor de ciment, în proporție de 
20—30 la sută.
• In Franța, din cenușa de termo

centrală produsă intr-un an. trei 
sferturi se consumă in industrie. Din 
aceasta, mai bine de o treime se uti
lizează in tehnica rutieră, al doilea 
consumator important fiind, în ordi
ne. industria cimentului.
• „Cenușa zburătoare" — un ex

celent amendament al solurilor acide, 
susțin unii cercetători din Statele 
Unite. Și. ca o demonstrație, sute de 
hectare de teren ameliorat astfel, in 
Alabama și Wisconsin, s-au acoperit 
cu plante, arbuști și arbori care se 
dezvoltă in condiții foarte bune.

• Cenușa — o sursă de substanțe 
ntile pentru industria chimică ; in 
Cehoslovacia și Statele Unite s-au 
pus la punct tehnologii de mare ran
dament pentru extragerea borului.

• Hidrotehnicienii susțin că ar fi 
printre cei mai vechi și mai consec
venți utilizatori ai cenușii de termo
centrală. Barajul Hungry Horse Mon
tana. inalt de 170 m. la construirea 
căruia s-au folosit apreciabile canti
tăți de cenușă, stă mărturie din 1952. 
I s-au adăugat : barajul Orlik din 
Cehoslovacia. lg care s-a folosit in 
masa betonului cenușă, ca substituent 
de ciment, in proporție .de 20—30 la 
sută, și, in Turcia, barajele Porsuk și 
Goke Kayar.

• „Munții de cenușă" nu mai vi
ciază atmosfera și numai urițesc pei
sajul dacă-i ajuți să producă... ozon. 
Dimpotrivă! In Polonia și U.R.S.S., 
prin fixarea și împădurirea haldelor, 
frumusețea și ozonul izvorăsc din po
luantul de pină mai ieri, iarlpeisajul 
capătă un plus de pitoresc și insolit.

Cercetarea și-a spus cu- 
vintul, practica stă incă in 
expectativă. ExemPlele ar putea 
continua. Să vedem care este insă la 
noi situația cenușii de termocentrală, 

înainte de a arăta ce se face și ce 
s-ar putea face pentru valorificarea 
cenușilor de termocentrală produse in 
tara noastră, să deschidem insă o pa
ranteză. Anul trecut, in Editura teh
nică a apărut o carte care ar putea 

Recuperarea și valorificarea 
resurselor refolosibile

ti socotită drept senzațională. Este 
vorba de „Teoria și practica utilizării 
cenușilor de la centralele termoelec
trice" a profesorului Nicolae'Voina. 
de la Institutul de construcții. Cartea, 
de o inaltă ținută științifică, prezintă 
nu numai ce se intimplă la noi cu 
aceste cenuși, ci și o serie de tehno
logii și rețete practice din lumea în
treagă cu privire la valorificarea lor. 
Nu știm cit de solicitată a fost aceas
tă lucrare de specialiștii din unități 
beneficiare care au datoria să folo
sească cenușa de termocentrală, dar 
cert este că foarte multe firme occi
dentale au solicitat-o. s-au interesat 
de posibilitatea cumpărării unor pro
cedee și tehnologii românești prezen
tate in paginile cărții. Folosind un 
bogat material documentar, avind la 
îndemînă rezultatele pozitive ale cer
cetării in toate domeniile în care ce
nușa poate fi utilizată, lucrarea pro
fesorului Voina se vrea și este o ple
doarie pentru urgentarea și înlesni
rea, de către toți factorii în măsură 
s-o facă, a valorificării complexe și 
eficiente a cenușii de termocentrală, 
pentru cooperafea între specialiștii 
din cercetare. învătămînt și produc
ție In vederea reducerii ciclului cer- 
cetare-aolicare.

Cercetarea noastră a făcut, în toate 
domeniile in care cenușa poate fi fo
losită, pași mari. Există, la ora ac
tuală, 12 stasuri, normative și in
strucțiuni. aprobate de forurile de 
resort. Există și jeste cunoscut „Pro
gramul de valorificare a cenușilor de 
termocentrală pentru cincinalul 1981— 
1985", la care ne-am mai referit. Po
trivit acestui program, au sarcina să 
coopereze pentru valorificarea cenu

șilor : Ministerul Energiei Electrice, 
in calitate de furnizor, Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, Ministerul Construc
țiilor Industriale, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, in calitate de beneficiari. Cit 
de mare a fost efortul lor. reiese din 
cifrele comparative folosite in prima 
parte a anchetei noastre.

Un bun înlocuitor de ma
teriale energointensive, o 
sursă de dezvoltare a bazei 
de materii prime. Est<î totu?i de 
neconceput ca cenușa de termocen
trală să rămină la infinit... o cenu
șăreasă în ansamblul preocupărilor 

pentru lărgirea bazei de materii pri
me. in scopul economisirii unor ma
teriale energointensive, cum ar fi 
cimentul, al reducerii cheltuielilor 
materiale, al scurtării drumului din
tre cercetare și practică.

Dealtfel, aceasta este și dorința cer
cetătorilor și este, la urma urmei, o 
necesitate stringentă a economiei.

— Cercetarea efectuată de ÎNCERC, 
ne spune ing. Romulus Constan- 
tincscu. directorul institutului, se 
află in stadiu de finalizare. Exis
tă o instrucțiune privind folosirea 
cenușii ca adaos la rețetele de be
toane și noi i-am lărgit aria. Am 
calculat că, anual, se pot produce un 
milion metri cubi de beton cu adaos 
de cenușă. în funcție de tipurile de 
betoane, cantitatea de cenușă menită 
să înlocuiască cimentul variază de la 
unu la 20 la sută. La betoanele de 
mărci inferioare se poate utiliza însă 
20 la sută fără probleme. Se pot va
lorifica. la nivelul unui cincinal. 
500 mii tone de cenușă numai in sec
torul ciment-betoane. Se estimează, 
astfel, reducerea consumului de ci
ment. care, așa cum știm, este nu 
numai energointensiv, ci și deficitar, 
și diminuarea considerabilă a con
sumului de combustibil înglobat. Dar 
cenușile pot fi utilizate și chiar se 
utilizează, tot în construcții, ca ter- 
moizolant sau, în mari cantități, pen
tru construcțiile industriale, la reali
zarea unor blocuri cu goluri, care în
locuiesc cărămida ș.a. E adevărat că 
folosirea cenușii presupune anumite 
dotări pe șantiere — construirea unot 
silozuri aparte pentru cenușă, un do
zator — ca să dau doar citeva exem
ple Probabil, de aici — o oarecare 
inerție. Ar trebui să avem însă in 

singe, fiecare, deprinderea de buni 
gospodari, să existe in mintea noas
tră înrădăcinată convingerea că nu 
avem dreptul să folosim un gram de 
material înainte de a ne gindi cum 
putem să facem acest lucru cît mai 
economic, mai avantajos.

— Ceva trebuie făcut cu această 
cenușă, este de părere și directorul 
Institutului de pedologie, ing. Corne- 
liu Răuță. Institutul nostru, îm
preună cu Institutul agronomic din 
Craiova, are un experiment Ia Ișal- 
nița privind fixarea și cultivarea hal
delor. De regulă, cenușile trebuie de
puse pe terenuri de gradul 6 sau, in 
cel mai rău caz, 5, pentru a nu frus
tra agricultura de teren cultivabil. 
Dar cînd nu ai la indemînă teren 
necultivabil îl folosești pe cel care-i 
ai. Experimentul Ișalnița demonstrea
ză că se pot cultiva direct in haldă 
plante tehnice, viță de vie. pomi 
fructiferi și altele, cu bune rezultate, 
în general, producțiile obținute aici 
sint echivalente cu cele de pe teren 
obișnuit, neirigat.

Revenim la Ministerul Energiei 
Electrice. Interlocutorii noștri — di
rectorul direcției tehnice și inginerii 
principali Nicolae Bărbulescu și Ion 
Burlea — au ținut să ne asigure de 
interesul și solicitudinea ministerului 
față de tot ce vizează schimbarea 
soartei cenușilor de termocentrală. 
Sînt prevăzute, pentru viitor, inves
tiții de aproape 500 milioane lei pen
tru dotările tehnice necesare, astfel 
incit tot ce depinde de acest minis
ter, de furnizor, așadar, să răspundă 
cerinței beneficiarilor de a li se li
vra cenușa in condiții cit mai bune, 
atit din punctul de vedere al economi
cității, cit și al calității. Firește, pen
tru asemenea investiții singura justi
ficare posibilă ar fi un interes cres
cut din partea beneficiarilor pentru 
valorificarea cenușilor de termocen
trală.

Am prezentat succint doar citeva 
dintre problemele majore care se ri
dică pe firul valorificării cenușilor 
de termocentrală. Este datoria spe
cialiștilor din unitățile producătoare, 
ca și a celor din unități beneficiare 
să-și concentreze eforturile pentru gă
sirea unor soluții practice imediate, 
in așa fel îneît, an de an. gradul de 
valorificare a cenușii de termocen
trală să fie sporit.

Vom reveni in numerele viitoare 
ale ziarului spre a prezenta unele 
soluții de valorificare și experiențe 
ale unor colective de.la noi pentru 
folosirea acestei resurse, alte păreri 
ale unor specialiști din cercetare 
și ale unor cadre de conducere 
din ministerele menționate mai sus. 
Vom incerca să răspundem unor 
întrebări: De ce intirzie gene
ralizarea experiențelor pozitive, a- 
plicarea în practică a rezulta
telor cercetării? Ce perspective are. 
Ia noi in tară, valorificarea pre
țioasei cenuși de termocentrală atit 
timp ignorată pe nedrept ?

Metale rare din catalizatori uzați
Dezvoltarea vertiginoasă a chi

miei, marile progrese realizate in 
sintezele sale de extremă finețe se 
datoresc, în bună măsură, cataliza
torilor, acelor „martori mijlocitori" 
fără de care efectuarea unor reacții 
chimice ar fi practic imposibilă sau 
foarte lungă.

Țara noastră, cu o industrie chi
mică avansată și cu o dezvoltare 
dintre cele mai dinamice, și-a creat, 
așa cum era și firesc, propria pro
ducție de catalizatori, asigurindu-și 
în momentul de față din producția 
internă aproape jumătate din nece
sar. Sint substanțe scumpe, cu o du
rată de folosință de la citeva lunt 
la maximum 2—3 ani. Deci, periodic, 
ei trebuie inlocuiti, împrospătați.

Problema pe care vrem s-o aducem 
în discuție este tocmai cea a valori
ficării catalizatorilor uzați, a recu
perării substanțelor utile care-i com
pun, îndeosebi metale rare și defici
tare pentru economia noastră, majo
ritatea procurate din import. Este 
vorba de cantități mari, de ordinui 
zecilor și chiar sutelor de tone de 
nichel, cobalt, molibden, crom, care 
costă mii sau zeci de mii de dolari 
tona (de exemplu, nichelul este co
tat la 8 000 dolari/t, molibdenul 
— 47 000 dolari/t, cobaltul — 20 000 
dolari/t, cromul — 8 000 dolari/t, 
etc.) și, de. asemenea, cantități de 
zeci și sute de kilograme de platină, 
argint, rodiu, vanadiu etc., pentru 
care ordinul de mărime al prețurilor 
este același, dar pentru altă unitate 
de măsură : de data aceasta nu mai 
este vorba de tonă, ci de libră (apro
ximativ 0,373 kg).

Problema este deosebit de impor
tantă pentru economia națională și 
este firesc să fie așa, deoarece recu
perarea și valorificarea metalelor 
rare conținute in catalizatorii uzați 
constituie o cale sigură și eficientă 
de diminuare a efortului valutar al 
țării. De aceea, pe bună dreptate, ne 
putem întreba care este in momen
tul de față soarta acestor catalizatori 
uzați și in ce măsură metalele com
ponente sint recuperate și valorifi
cate ?

In primul rind se cuvine relevat 
faptul că această chestiune nu 
a fost lăsată la voia întimplării, ea 
constituindu-se acum ca un capitol 
special al unui program național 
privind cercetarea și producerea ca
talizatorilor. program elaborat de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie. Trecînd in revistă citeva 
din obiectivele acestui program, și 
anume : recuperarea din catalizato
rii uzați pină în anul 1985 a peste 
328 t nichel, 47 t molibden. 58 t co
balt, 466 t crom etc., ale căror pre
țuri pe piața mondială cresc verti

ginos, se poate considera că este o 
acțiune a cărei justificare economică 
se impune de la sine. Dar, în același 
timp, urmărind modul cum se deru
lează acest program, care prevedea 
chiar pentru anul 1981 importante 
sarcini valorice, se constată unele 
inerții și rămineri in urmă.

Pină in momentul de față nu s-a 
recuperat decit un mic procent din 
ceea ce era prevăzut — cu totul izo
lat și sporadic în unele unități ale 
chimiei, altele mulțumindu-se doar 
să colecteze catalizatorii uzați in aș
teptarea tehnologiilor și a instala
țiilor ce urmează să-i prelucreze.

Elaborarea tehnologiilor de recu-

in confruntare 
creatoare cu

cerințele economie^

perare a metalelor rare și "nobile din 
catalizatorii uzați constituie, intr-ade
văr, o etapă importantă a acestei ac
țiuni, pentru realizarea ei fiind antre
nate o serie de institute și centre de 
cercetare aflate pe tot cuprinsul 
țării: București, Ploiești, Cluj-Napoca, 
Iași, Mediaș etc. Analizind rezulta
tele obținute in acest sector putem 
constata că ele sint deosebit de pro
mițătoare, că cercetarea noastră ști
ințifică, acționind cu spirit de răs
pundere și operativitate, a reușit 
elaborarea unor tehnologii eficiente 
și de mare randament pentru a că
ror punere în valoare se pretind in
vestiții reduse la minimum. Enume
răm, printre acestea, realizările 
specialiștilor de la Institutul de chi
mie din Cluj-Napoca. care au reușit 
recuperarea platinei, aurului, rodiu
lui. argintului, paladiului. vanadiului 
și a altor metale rare din anumite 
tipuri de catalizatori, prin tehnologii 
originale acoperite cu brevete de in
venție. De asemenea, cele ale cerce
tătorilor de la Institutul de cerceta
re științifică, inginerie tehnologică 
și proiectări pentru rafinării din 
Ploiești, care au avut în studiu 
anumiți catalizatori din industria 
petrochimică. Valoroase și rentabile 
sint tehnologiile elaborate la Insti
tutul de cercetări și proiectări pen- 
,tru produse anorganice (I.C.P.A.O.) 
din Mediaș, care s-a ocupat de valo
rificarea catalizatorilor specifici chi

miei anorganice. O mențiune spe
cială se cuvine insă cercetăto
rilor de la Institulul de cerce
tări, inginerie tehnologică, pro
iectare și producție pentru in
dustria anorganică și metalurgia 
neferoasă București, unitate cu cele 
mai multe sarcini în domeniul valo
rificării catalizatorilor uzați. Aici 
s-a mers pe ideea — dealtfel cea 
mai judicioasă — a adaptării unei 
tehnologii unice, deci și a unei sin
gure instalații care să prelucreze o 
categorie mare de catalizatori, atit 
cei polimetalici (Mo, Ni, Bi, Co) cit 
și cei bimetalici Mo—Co sau Mo— 
Ni. Nu mai puțin interesantă 
este și tehnologia de valorificare a 
catalizatorilor uzați de tip Ni-Raney 
de la fabricarea vitaminei C (la în
treprinderea de medicamente Bucu
rești) sau rezultați din procesele 
tehnologice ale întreprinderii „Co- 
lorom" Codlea cu care, încă din a- 
cest an, se vor recupera circa 30 t 
nichel — prevăzut a fi utilizat la fa
bricarea oțelurilor aliate.

Deci tehnologii există și încă din
tre cele mai valoroase, altele urmind 
să se definitiveze în unitățile de 
cercetare, in chiar anul aCesta. Tre
buie făcut insă pasul următor, de 
multe ori cel mai anevoios, al reali
zării instalațiilor. Insistăm asupra 
acestui aspect in mod deosebit pen
tru că multe din soluțiile elaborate 
nu au incă definitivat programul de 
asimilare sau sînt lăsate undeva in 
suspensie, de regulă, spre sfirșitui 
cincinalului. Or, fiecare an de intir- 
ziere și amînare înseamnă, implicit, 
a ne obliga la importuri de zeci de 
milioane dolari. Tocmai de aceea, 
caracterul prioritar al acestor inves
tiții — ca dealtfel pentru toată 
gama de materiale recuperabile și 
refolosibile — impune Ministerului 
Industriei Chimice, beneficiarul di
rect al materialelor ce urmează să se 
valorifice, un program ferm de ur
gentare a acestor investiții, de cre
are a celor mai favorabile condiții 
de realizare a lor. în același timp, 
tot ca o măsură de maximă urgență, 
se cere tuturor unităților industriei 
noastre chimice colectarea cu cea 
mai mare grijă, pe categorii și gru
pe de constituent! utili. a întregii 
game de catalizatori uzați. Sînt ac
țiuni care se pot realiza cu eforturi 
nu prea mari, dar cu efecte din
tre cele mal însemnate In planul re
ducerii importului. Un obiectiv care 
merită. într-adevăr. toată strădania, 
deoarece reflectarea sa directă o gă
sim în viața economică și socială, de 
zi cu Zi, a fiecăruia dintre noi.

Vlaicu RADU
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De la Începu* 
tul anului literar 
au trecut peste 
patru luni. Des
tul timp să arun

căm o privire și să 
vedem in ce măsură 
anii literari atît de bo- 
gați. care au cunoscut 
un număr neobișnuit 
de cărți remarcabile in 
toate domeniile și cato 
au intrat in conștiin
ța publicului românesc, 
iși află continuarea la 
același nivel calitativ. 
Am avut prilejul să 
constat cit de intere
sat este cititorul, și, 
spre bucuria noastră, 
nu in ultimul rînd cel 
tinăr. de ceea ce este 
nou, adevărat nou, de 
cartea care reprezintă 
o valoare autentică, in 
întilnirile pe care 
le-am avut recent la 
Arad și in ultimeie 
luni la Ploiești, Rim- 
nicu Vilcea sau Mizil, 
cu oameni de cele mai 
diferite profesii șt 
vîrste. Oameni care 
s-au obișnuit să vadă 
în cuvîntul scris ex
presia adevărului, a 
trudei de a trece al
tora un gînd frumos, 
nobil, rezultatul unei 
profunde și onesLe 
frămîntări interioare. 
Am ascultat odată și. 
trebuie să o spun, cu 
inima strinsă. repro
șurile îndreptățite ale 
oamenilor pentru care 
publicistica literară 
nu-1 sinonimă cu scan
dalul, ci reprezintă o 
adevărată magistra
tură spirituală, dezo
lați de violența lim
bajului, de procesele 
de intenție, de răfu
ielile personale, de 
subînțelesurile ■ culti
vate uneori în publi
cațiile noastre. El, ci
titorul, care ia cu 
bucurie, respect, sfia
lă cartea nouă ro
mânească în mînâ, 
bucuros atunci cind o 
află în librării, care 
participă ore și ore la 
serbări unde literatu
ra și arta iși au locul 
de cinste, cum sint 
cele ale „Scînteii tine
retului" și ale revis
tei ..Flacăra". care 
trăiește bucuria unui 
autograf de la scriito
rul prețuit ca un a- 
devărat eveniment al 
vieții sale, el dorește

altceva, cu totul alt
ceva de la cei ce țin 
un condei în mină. Cei 
ce ne ocupăm de is
torie literară cităm 
mereu exemple de po
lemici ilustre, în care 
s-au confruntat cu 
armele spiritului cele 
mai de seamă perso
nalități ale culturii 
noastre. Din aceste 
Ciocniri au scăpărat 
idei ce au luminat — 
așa cum au mărturi
sit mulți contempo
rani — drumuri in 
artă și au făcut pe 
mulți creatori să în
țeleagă altfel menirea

criticului dreptul la 
selecție. la opinia 
personală, probă cu
rajoasă, întemeiată pe 
rațiunile valorii, ar fi 
o adevărata aberație și 
din acel moment rostul 
său intr-o cultură ar 
înceta. Dar nici nu pu
tem trece nepăsători 
pe lingă atitudinile in 
vădită contradicție cu 
adevărul, cu realitatea 
valorilor artistice șl 
literare.

Este cazul să ne în
trebăm in ce măsu
ră, după ce ..criterii" 
unii critici exclud pur 
și simplu din literatu-

rarhie a valorilor nu
mai pe acest principiu, 
rezultatele nu ar fi 
neapărat concludente, 
ar putea avea chiar 
consecințe negative 
pentru cultura unei 
țări. Dar a înlătura și a 
anihila cu obstinație, cu 
rea credință pe oricine 
nu crede și nu slujeș
te un „crez elitist" al 
culturii, pe cine nu 
profesează o critică ce 
vrea să restrîngă sfe
ra de cuprindere a li
teraturii ce iși propu
ne să adîncească dez
baterea fenomenelor 
sociale și istorice, să

stanță. Acest cli
mat a și făcut ca ori
ce observație cinsti
tă. orice remarcă por
nită din prețuirea 
operei și din dorința 
sinceră ca viitoarele 
lucrări ce vor ieși din 
același condei să nu 
înfățișeze nici o ero
ziune să fie res
pinse și considerate 
un atac personal, o 
jignire, o lovitură. 
Prețuirea șl respectul 
față de autor și de 
operă nu se exprimă 
prin panegirice. ci 
prin discuția la o- 
biect. sinceră. res-

DIALOGUL CRITIC 
un dialog al spiritului obiectiv, 

al atitudinii militante
lor. Dar noi li întoar
cem pe cititori cu de
cenii în urmă, le ofe
rim pilde de altădată 
și, în acest timp, in 
fața ochilor se mai a- 
rată. cîteodată, moduri 
de a discuta care n-au 
nimic comun cu cli
matul vieții noastre 
spirituale de astăzi, cu 
respectul pentru ade
văr și valoare. S-a 
vorbit despre unele 
bilanțuri de la sfîrși- 
tul anului trecut, în
tocmite într-un spirit 
de un partizanat lip
sit de orice urmă de 
obiectivitate șl de 
simț de răspundere, 
atît ale celor ce scriu 
asemenea articole, cit 
și ale celor ce le În
credințează tiparului. 
Să fiu bine înțeles : 
nu pledez pentru 
transformarea criticu
lui într-un copist 
meticulos al cataloa
gelor editoriale. Ase
menea bilanțuri le fac 
editurile, tipărind in 
ziare și reviste anun
țuri publicitare în or
dinea alfabetică a au
torilor sau cronologică 
a aparițiilor. A răpi

Opinii de Valeriu RĂPEANU

ra română scriitori 
care și-au cîștlgat în
dreptățire prin opera 
lor. Abolind orice 
principiu de obiecti
vitate. de selecție ri
guroasă dar cu res
pect pentru ceea ce 
înseamnă literatura, 
am asistat cu stringe- 
re de inimă la igno
rarea sistematică, rău
voitoare a unor nume 
și opere care și-au cu
cerit o notorietate bi
nemeritată în cultu
ra noastră și au con
tribuit la progresul ei. 
Nu sint un adept al 
fetișizării criteriului 
numit succes de pu
blic. Pentru că publi
cul s-a putut înșela 
și se poate înșela une
ori. pentru că o con
junctură para, infra 
sau meta literară poa
te transforma o carte 
oarecare sau chiar 
slabă într-una foarte 
citită, după care se 
prea poate ca ea să ră- 
mînă foarte uitată... 
Dacă am stabili o le-

spună mai mult și cu 
mal mult curaj ce nu 
s-a spus, pe cei care 
vor să afle poeziei pa
triotice de astăzi ex
presii adecvate sensi
bilității noastre ; a e- 
limina din literatu
ră. fie și Prin omi
siune. tot ce isi pro
pune să înnoiască fon
dul ei uman, struc
turile sale apte să cu
prindă mai mult din 
frămîntările secolului 
și anilor noștri mi se 
pare o operație lipsi
tă de glorie și con
damnată eșecului.

Nu sint partizanul 
unei critici călduțe, fă
cută să placă tuturor 
lipsită de coloană ver
tebrală, redactată in 
funcție... de prietenie, 
de interese. Mult prea 
multe sint compli
mentele reciproce, 
prea dese bătăile cu 
flori, prea mult sint 
presărate drumurile 
unor cărți cu peta
lele veștejite prea 
repede ale unor pro
poziții de circutn-

pectuoasă. Prețuirea 
începe din momentul' 
în care știu că pot dis
cuta cu autorul o pro
blemă de maximă im
portantă. fie pe târî* 
mul sociologiei, isto
riei. psihologiei, este
ticii, fie ținînd de fon
dul ei, de construcția 
ei. pe care opera sa 
o pune în lumină prin 
mijloacele specifice 
artei. S-a creat și un 
paradox : nemaidiscu* 
tind fondul operei, 1* 
delle ei (speriați de 
fantoma defunctului 
sociologism), nu se mal 
discută nici specifici
tatea artistică, modali
tățile proprii prin care 
literatura întruchipea
ză substanța de viață. 
Dimpotrivăț se acumu
lează pur și simplu 
epitete. se creează 
postamente, se vehi
culează comparații ha
zardate și lipsite de 
acoperire. Ca să nu 
mai vorbim de tendin
ța unor critici de a 
găsi în unele cărți 
subțiri masive și com
plexe calități, de a in
venta merite acolo 
unde ele nu se găsesc,

de a atribui valoare 
de modernitate unor 
exerciții înscrise in 
curente literare de 
mult apuse. Și intr-un 
caz. și în altul, critica 
renunță la instrumen
tele analitice riguroa
se. la judecata de va
loare obligatorie.

Paralel se manifestă 
citeodată o anumită 
tendință de a demola 
cu orice preț, folosin- 
du-se invective, eti
chetări. Fără îndoială, 
nu tot ceea ce se ti
părește de edituri, tot 
ce se reprezintă pe 
scenele teatrelor, tot 
ce se publică in re
viste stă sub semnul 
perfecțiunii. Departe 
de noi gîndul de a 
spune că nu apar și 
opere discutabile sau 
chiar încercări eșuate, 
pagini lipsite de har. 
A le discuta în mod 
principial, ferm, cu un 
simt de maximă răs- 

1 pundere față de desti
nele culturii noastre 
— iată una din nobi
lele misiuni ale criti
cii. care trebuie să 
spună și nu, să sem
naleze pericolul dru
murilor înfundate, di
recțiile care nu duc 
nici spre maxima în
florire a talentelor, 
nici a literaturii, fe
nomenele de epigo- 
nism și de mediocri
tate. Dar o critică por
nită să distrugă, să de
nigreze persoana, să 
ponegrească autorul va 
fi oricînd contrară o- 
biectivelor constructi
ve ale literaturii ro
mâne. Energia, timpul, 
spațiul consumate în 
asemenea întreprin
deri nu se justifică In 
nici un fel.

Toți cei ce ținem un 
condei în mină avem 
datoria să creăm o 
cultură prin dezbateri 
constructive, prin afir
marea unor puncte de 
vedere principiale, în
drăznețe, creatoare, 
novatoare, și nu prin 
răfuieli personale mă
runte, neprincipiale. 
Conștiințele unei li
teraturi au datoria să 
amintească celor ce 
merg pe aceste căi cu
noscutul adagiu „Prie
teni, nu cîntul acesta".

„CORALA 
IALOMIȚEANĂ"

Printre manifestările de pres
tigiu organizate de Comitetut de 
Cultură și educație socialistă al 
județului Ialomița in cadrul 
etapei de masă a Festivalului 
național „Cintarea României" s-a 
înscris la loc de frunte și cea de 
a treia ediție a „Coralei ialomi
țene", care a atras un număr im
presionant de spectatori in sala 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Slobozia.

Cintecul patriotic, revoluționar 
a fost bogat reprezentat prin 
cele 60 de piese interpretate de 
17 coruri, unele, dintre ele lau
reate ale Festivalului național 
„Cintarea României". Menționăm 
in mod deosebit corul de cameră 
al Casei de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia, coru
rile de la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații. Casa 
orășenească de cultură Țăndărei, 
Întreprinderea de ferite Urziceni 
și căminul cultural Făcăeni. Un 
alt cor cu tradiție și bogată acti
vitate, cel al complexului C.F.R. 
Fetești, a apărut in scenă intr-o 
componență mult îmbunătățită, 
preponderența coriștilor consti- 
tuind-o tineretul, anunțindu-se 
In continuare o formație redu
tabilă.

Au apărut și formații corale 
noi, dintre care s-a remarcat in 
primul rînd corul mixt al cămi
nului cultural Munteni Buzău, 
care prin perseverența și munca 
întregului colectiv și dirijorului 
poate ajunge intr-un scurt timp 
in eșalonul celor mai bune for
mații de acest gen din județ.

Concertul realizat in cadrul 
„Coralei ialomițene" s-a caracte
rizat printr-o abordare reperto
rială tematică și stilistică variată, 
inregistrind in același timp o 
bună omogenitate și o interpre
tare nuanțată. Cu această ocazie 
Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă Ialomița a organizat 
pentru toți iubitorii- de coruri din 
județ o dezbatere metodică vt- 
zind problemele concrete ale 
mișcării corale, acțiune la care 
și-au adus contribuția compozi
torii Ștefan Andronic, Ludovic 
Paceag și Vasile Timiș, prezenți 
la corala.

Analiza repertoriului și a cali
tăților interpretative, cu referiri 
concrete la ceea ce s-a prezen
tat, sfaturile șt îndrumările date 
cu această ocazie sint menite să 
contribuie substanțial la imbună- 
tățirea mișcării corale în perioa
da următoare.

Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

„Reflectarea dimineții"

Frumusețea 
peisajului patriei

Contribufie la o istorie 
a învățămîntului *)

Deși frecvent enun
țată, ideea potrivit că
reia istoria invățămin- 
tului românesc este de 
nelipsit pentru cu
noașterea dezvoltării 
întregii noastre socie
tăți nu și-ă adjudecat 
intotdeauna lucrările 
fundamentale, sinte
zele de referință atît 
de necesare stadiului 
avansat al culturii 
noastre. Cauzele sint, 
desigur, numeroase, 
dar, între acestea, la 
loc de frunte credem 
că se situează tocmai 
insuficienta cunoaș
tere a bogatului fond 
de informații, existent 
adeseori exclusiv la 
nivel de arhivă, cum 
și natura intimă a 
realităților școlii, în 
cuprinsul cărora as- 
bectele socio-cultura- 
le, pedagogice, econo
mice ș.a. coexistă și 
se complinesc într-un 
context de semnifica
ții pe care numai 
ochiul ager al cerce
tării interdisciplinare 
le poate descifra.

Ceea ce au intuit și 
autorii lucrării de față 
cind au conceput cel 
de-al doilea volum 
(primul a apărut în 
1977) al „Istoriei lnvă- 
țămintului din Oltenia" 
ca o imagine cuprin
zătoare a evoluției tu
turor școlilor din cele 
cinci județe așezate în 
dreapta Oltului, pe 
parcursul a șapte de
cenii, respectiv între 
Revoluția de la 1848 și 
Marea Unire din 1918. 
Lucrarea devine astfel 
o cercetare monogra
fică a învățămîntului 
din Oltenia, înfățișat 
în două etape distinc
te și totuși unitare, 
respectiv înainte și 
după anul 1864, anul 
de răscruce al marii 
reforme școlare între
prinse și aplicate sub 
domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza. Unitare, 
întrucît baza ideologi
că a acestei reforme 
se regăsește în progra
mul revoluționarilor 
de la 1848, care, In do-

meniul școlii mai ales, 
începe treptat să fie 
pus în aplicare încă 
înainte de 1860. Dis
tincte, deoarece la 
data proclamării, prin 
actul legislativ de la 
1864, a caracterului 
general obligatoriu și 
gratuit al invățămin- 
tului primar din 
România, un aseme
nea caracter nu fu
sese legiferat decit in 
cîteva țări din lume — 
și acolo mai mult din 
motive de ordin reli
gios.

Valorificînd în cea 
mai mare parte un 
material inedit, de ar
hivă, cartea de față 
ilustrează elocvent

PATRIOTISMUL — DIMENSIUNEA MAJORĂ A LITERATURII ROMÂNE

•) Nicolae Andrei, 
Gh. Părnuță : „Iitoria 
Invdțămintului din Ol
tenia".

saltul înregistrat de 
învățămîntul româ
nesc ca urmare a a- 
plicării acestei legisla
ții. Ca pe întregul cu
prins al României, și 
în Oltenia școlile pri
mare au cunoscut, 
încă din acei ani. b 
substanțială creștere 
numerică, au apărut 
și s-au dezvoltat școli 
secundare — licee și 
gimnazii, școli cu ca
racter practic (invă- 
țămînt profesional și 
tehnic), în care, pe 
lingă băieți, au din 
ce in ce mai mult ac
ces și fetele, în pofi
da greutăților mate
riale de tot felul cu 
care învățămîntul de 
toate gradele a conti
nuat să fie confruntat. 
Iau, de asemenea, naș
tere școli de comerț, 
militare, agricole și 
normale, pensioane sau 
grădinițe de copii, 
apar biblioteci școla
re, forme ale învăță
mîntului pentru adulți, 
asociații profesionale 
ale cadrelor didactice 
și publicații CU profil 
pedagogic — fiecare în 
parte și toate laolaltă 
acțlonind implicit ca 
factori de iradiere 
culturală cu mult din
colo de perimetrul in
stituției ca atare.

In cercetarea și 
ilustrarea acestui pro
ces complex și nu o 
dată contradictoriu, 
autorii, pasionați cer
cetători ai vieții și 
școlii, profesorii Ni
colae Andrei și Gh. 
Pârnuță, manifestă 
deopotrivă atenție atit 
față de amploarea și 
ritmul de ansamblu ale 
mișcării școlare, cit și 
față de elementul de 
detaliu : „portretul"
sub care ni se înfăți
șează unele dintre șco
lile oltene de 
prestigiu, 
amintim 
Craiova 
centru metodic al șco
lilor din întreaga Ol
tenie), Liceul „Traian" 
din Turnu Severin, 
gimnaziile din Craio
va, Tg. Jiu, Caracal, 
Rm. Vilcea ș.a., uma
nizează considerațiile 
inevitabil statistice și 
sensibilizează lectorul 
față de tradiția voca
ției sociale a învăță
mîntului românesc șl 
a slujitorilor săi.

Și cel mal 
iese în evidență 
aspect cind este 
țișată prezenta cadre
lor didactice din Ol- 

‘ tenia la marile eveni
mente ale epocii. Ga
leria învățătorilor șl 
profesorilor eroi, parti
cipant la războiul 
pentru Independență, 
la marea răscoală ță
rănească din 1907, la 
luptele războiului pen
tru întregirea statului 
național este impresio
nantă și ea atestă la 
modul sublim valorile 
patriotismului, ale pu
terii de sacrificiu aso
ciate din și pentru tot
deauna școlii româ
nești de pretutindeni.

„Istoria învățămin- 
tului din Oltenia" 
este o amplă lucrare 
de sinteză, bazată pe 
un bogat material de 

cărei uti- 
deosebită, 

o 
la

intre 
Liceul 

(pe

mare 
care 
din 

atunci,

lesne 
acest 
înfă-

reală 
lmpli- 
a unei 
a în* 
româ-

arhivă, a 
litate este 
constituind 
contribuție
nirea, în Viitor, 
istorii generale 
vățămîntului 
nesc.

Mihal 
IORDANESCU

(Urmare din pag. I)
motiv sau altul, fuseseră exilați, 
nume precum Hector, Demostene. 
Edip, Antigona, Eneas, Mucius Sca- 
evola, Vercingetorix, Ovidiu. Romu
lus, Belizarie etc. acționînd, în pofida 
trecerii timpului, cu o forță mereu 

' vie asupra conștiințelor. Rolland, ca
valerul Bayard, cneazul Igor, regele 
Arthur, Cidul, ca și ceilalți eroi ai 
epopeilor populare scandinave, ger
mane, engleze, poloneze etc„ preluat! 
în încercările culte, în ciuda prezen
ței unor elemente de natură suprana
turală in alcătuirea lor, Întruchipează 
în diversitatea manifestărilor lor și 
idealul de erou luptător, de apărător 
al pămîntului țării, apoteozat și 
proiectat în legendă de admira
ția și recunoștința populară. In 
epoca de afirmare a filozofiei lu
minilor, literatura a constituit prin
cipalul organ de propagare a idea
lurilor de eliberare a omului de sub 
tirania forței și a vechilor dogme, 
popoarele chemînd la scaunul de ju
decată al rațiunii tot ceea ce ee 
opunea înfloririi, emancipării lor. 
Elogiul „dreptului natural" conduce 
direct la afirmarea celui național, 
la strînsa ingemănare a revendică
rilor sociale cu cele naționale. In 
prelungirea acestor inițiative, omu
lui universal, analizat la modul 
conceptual de către clasicism, ro
mantismul, care în esența lui repre
zintă reflexul direct al marii revo
luții franceze, din 1789, materializat 
îh conținutul și formele literaturii, 
îi opune interesul pentru omul na
țional, imaginat în coordonate de 
timp și spațiu bine delimitate și in
tegrat organic în existența poporu
lui, în istoria, tradițiile, prezentul 
și aspirațiile acestuia.

Seninătatea contemplativă este în
locuită cu atitudinile militant-protes- 
tatare, explozia lirismului deschizînd 
cîmp liber de afirmare „poetului 
profet", a cărui strădanie de a mo
biliza energiile naționale în lupta 
pentru unitate, dreptate și libertate 
dă conținut și relief creației sale, o 
transformă intr-un mijloc de promo
vare a conștiinței de sine a popoa
relor. Această trăsătură distinctă a 
romantismului se manifestă cu sen
suri sporite mai ales în literatura 
țărilor în care oprimarea feudală in
ternă s-a conjugat cu lipsa de liber
tate externă, fiind rezultatul puter
nicei resurecții a sentimentului na
țional, a dorinței popoarelor acestor 
țări, aflate in pericol de a-și pierde 
individualitatea specifică, de a-și im
pune prin luptă drepturile lor. De
parte de a limita frumusețea gîn- 
durilor și interesul Universal al me
sajului, fenomenul contribuie la o 
strinsă întrepătrundere intre litera
tură și frămîntările vieții, li impri
mă acesteia atribute distincte, pro
funzimi umane, estetice și miiitant- 
socfale de neconfundat.

Exemplul militant, de școală națio
nală, al romantismului se transmite 
plenar mișcărilor de orientare rea
listă, pentru care ideea de patrie 
devine sinonimă cu cea de popor, 
obiectivul central constituindu-1 de 
această dată negarea răului social șl 
a forțelor care îl reprezintă, promo
varea, în spirit umanist, modem, a

credinței în geniul creator al omu
lui, în posibilitatea deplinei sale e- 
liberări. In același timp, realismul 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
a realităților naționale și sociale, 
determină o aplecare lucidă a litera
turii asupra stărilor prezentului, me
sajul artistic degajînd concluzii cu 
mare putere de înrâurire asupra e- 
nergiilor constructive autohtone. 
Personajul realist reprezintă un timp 
și un loc, concretizând în substanța 
sa semnificații descinse din investi
garea acestora. Contactul strins al 
creatorului realist cu rezultatele ști
inței modeme și cu ideologia avan
sată, materialistă, preluarea tradiți
ilor progresiste, coroborarea lor cu 
năzuințele omului contemporan con
cură la conturarea unei noi viziuni 
asupra dialecticii realităților, trans
formă literatura într-o pirghie a de
venirii. In fond, problema ultimă a 
realismului este una de originalitate, 
condiționată nu numai de modul 
unic, irepetabil, în care artistul 
transformă obiectul inspirației, dar 
și de caracterele particulare, de tră
săturile distincte ale acestuia. înțe
les ca factor) ordonator al existen
ței, acest obiect determină, prin ur
mare, într-un fel sau altul, natura 
atitudinilor și direcția perspectivei 
propuse de operă.

în acest mod, specificul național 
și, în egală măsură, conținutul so
cial și patriotic al literaturii, rezul
tate din investigarea cu prioritate 
a realităților materiale, sociale și 
psihologice autohtone, iși sporesc in
tensitatea și își lărgesc semnificați
ile, asigurînd operelor în ansamblul 
valorilor universale unicitate in di
versitate. Acest statut particular al 
creației literar-artistice rămine va
labil atita vreme cit există națiuni, 
popoare și culturi independente, în 
pofida obiecțiilor pe care le-ar pu
tea aduce adepții imaginii scriitoru
lui văzut doar ca „cetățean al lu
mii", ori ai literaturii divertisment, 
ori de reprezentare a psihologiilor 
dezechilibrate, a cinismului și refu
lării.

Fenomenul rămine cu atît mai va
labil pentru literatura noastră cu cit 
— este un lucra știut — aceasta 
și-a cîștlgat un titlu de glorie din 
servirea, în intreaga ei existență, a 
cauzei înălțării multilaterale a po
porului român printre popoarele ci
vilizate și de 6ine stătătoare ale 
lumii. Biruința scrisului in limba 
națională a fost unul dintre marile 
acte patriotice, cu urmări de durată 
asupra modului de a gîndi relația 
dintre pagina scrisă și efortul gene
ral de ridicare a țării. De la Coresi, 
Ureche. Costin, Varlaam, Cantemir, 
Școala ardeleană, Heliade, Negruzzl, 
Kogălniceanu, Barițiu, Hasdeu, Emi- 
nescu, Caragiale, Maiorescu. Coșbuc, 
Goga, Sadoveanu și Arghezi, pentru 
a nu numi decît pe cîteva dintre 
personalitățile care dau strălucire li
teraturii noastre, cartea românească 
a fost, la modul superior, o „carte 
de învățătură", laudă adusă frumu
seții și bogăției limbii române, ex
primare a dragostei de viață, a do
rinței de mai bine, istorie în imagini 
a luptei pentru afirmarea drepturi
lor noastre istorice? expresie emo- 
țlohant-mobilizatoare a sufletului ro-

mânesc șl a împrejurărilor care, 
prin vreme, i-au dimensionat spe
cificul și i-au ordonat manifestările. 
Această impresionantă moștenire pe 
care o preia și o dezvoltă literatura 
română de astăzi, adăugindu-i noi 
orizonturi și’ moduri de manifestare 
în conformitate cu noile realități i 
materiale șl spirituale apărute in 
viața poporului român, relevă fap
tul că genul literaturii cu tematică 
patriotică se numără printre cele 
mai greu de realizat.

Intr-un domeniu în care s-au afir
mat spiritul înnoitor al lui Cirlova 
și Heliade, sensibilitatea vizionară 
a lui Băicescu și Russo, versul mo- 
bilizator-evocator al lui Alecsandri, 
profunzimile de cuget ale lui Emines- 
cu, cuvîntul acid-demascator al lui 
Caragiale, demnitatea și echilibrul 
cintecelor și baladelor lui Coșbuc, no
tele sarcastic-ironice ale lui Mace- 
donski, militantismul social și națio
nal al lui Goga, meditația asupra con
diției umane din poezia Iui Arghezi, 
tonurile profetice ale lui Iorga, atrac
ția miturilor și a personalităților in
trate in legendă specifică lui Blaga, 
solemnitatea dramatică a prozei lui 
Rebreanu, imaginile epopeice din 
contribuțiile lui Sadoveanu, evocări
le tragice ale lui Zaharia Stancu, 
aprigile confruntări cu exigențele 
timpului din romanele lui Marin 
Preda, atmosfera înfrigurată a naș
terii unei noi lumi din paginile lui 
Eugen Barbu etc., lipsa de talent, 
de sinceritate și dăruire, improvi
zația și incapacitatea de a pătrunde 
în esența lucrurilor, în clocotul rea
lităților contemporane și în dialecti
ca progresului umanității ar fi o 
impietate.

In același timp, ocolirea unei a- 
semenea teme sub pretextul avansat 
de unele comentarii, grăbite să nu 
piardă din vedere ceea ce se întîm- 
plă in ograda altora, potrivit cărora 
orice operă bună, indiferent ce pro
blemă dezvoltă, constituie implicit 
și un act patriotic nu se susține 
decît parțial, argumentul fiind defi
citar in chiar formularea lui.

Este adevărat, încă din veacul tre
cut, Maiorescu demonstra că o idee 
mare nu împrumută automat valoa
re unui text literar alcătuit sub 
semnul lipsei de har și că o cauză 
nobilă slujită cu incompetentă este 
o cauză pierdută. De aceea, spiritul 
general patriotic al marii noastre 
literaturi, al valorilor de importanță 
națională, exprimat și prin scrieri 
direct alimentate de această temă, 
de evenimentele și marile împliniri 
ale istoriei noastre, trecute și pre
zente, s-a impus in primul find și 
indiscutabil prin valoarea artistică 
a operelor, prin faptul că majorita
tea scriitorilor au fost in epoca lor 
șl eminente personalități ale luptei 
social-politice, trăind cu o intensitate 
dramatică ideile pe care le avansau, 
în același timp. în acest domeniu 
exigențele estetice cresc, sentimen
tele și problemele dezbătute anga- 
jînd nu numai sensibilitatea și res
ponsabilitatea autorului, ci. în ega
lă măsură, și interesul, afectivitatea 
colectivității naționale în ansamblul 
ei. Prestigiul marilor modele și do
rința de a interpreta crezurile inti
me, manifestările conștiinței unui 
popor obligă.

Un singur desen 
într-o expoziție de 
pictură. Un desen 
trasat din linii subțiri, 
prelungi, nuanțat mo
dulate. un desen ale 
cărui hașuri fine nun 
in valoare volumele 
unei compoziții atent 
elaborate, atrage aten
ția, încă de la intra
rea în expoziție, asu
pra calităților de ob
servator atent, de a- 
nalist subtil ale lui 
Vasile Chinschi. In 
expoziția pe care pic
torul a deschis-o la 
Galeriile de artă ale 
municipiului Bucu
rești. acest desen ofe
ră una din cheile po
sibile de înțelegere a 
picturii. El relevă nu 
numai procesul de e- 
laborare lentă a lu
crărilor. ci mai ales 
gravitatea cu care a- 
cest artist se apropie 
de fiecare din subiec
tele sale.

Dincolo de armătu
ra solidă a organizării 
compoziționale, dinco
lo de siguranța, de 
cursivitatea desenului, 
această întreagă selec
ție de pictură relevă 
privitorului o seriozi
tate de atitudine, cu 
pondere îh Viziunea 
picturală, o simplitate 
de sinteză autentică.

Acorduri cromatice 
de certă prospețime 
relevă in pictura a- 
cestui artist care s-a 
format sub îndruma
rea maestrului ' Ale
xandru Clucurencu. un 
fior liric, optimist și 
senin, un sens al e- 
chlllbruiui. armoniei 
și discreției.

La o privire super
ficială, după atitea 
secole de exercitare, 
Pictura de inspirație 
realistă pare a fi arta

cea mai deconcertan
tă, ajunsă, după pă
rerea unora, la punc
tul in care totul pare 
să nu mai Poată decit 
să se repete. Și totuși, 
Vasile Chinschi — 
ne-o demonstrează ex
poziția sa — și-a gă
sit un drum al său 
odată cu această ob
stinată căutare a fru
museții în contempla
rea lucrurilor celor 
mai obișnuite, in dez
văluirea vibrației fru-

Expoziția 
Vasile Chinschi

•nusetil reale a lumii 
înconjurătoare. O a- 
testă. de pildă, natu
rile statice în care sînt 
grupate obiecte simple, 
dar situate de fiecare 
dată într-un context 
nou, apte să dezvă
luie. odată cu lumi
noase și inefabile ar
monii de culoare, noi 
zone de poezie.

Frumusețea 'ingenuă 
a unui lujer plăpind, 
armonia triumfătoare, 
a fructelor de o per* 
fectiune geometrică, 
materialitatea unui 
vas de ceramică, stră
lucirea unei cupe de 
metal pe a cărei su
prafață netedă umbre
le sint parcă absorbite 
pentru a lăsa loc unor 
iuminoase armonii 
cromatice au oferit 
pictorului prilejul de 
a exprima fine intui
ții. nuanțate sugestii 
în forme simple și 
învăluitoare în același 
timp.

Lumina domoală 
conținînd elementele

unei modalități de ex
primare proprii tra
duce parcă gustul 
pentru subtilitatea re
lațiilor. pentru finețea 
raporturilor. Formele 
armonioase. concen
trate. a căror articula
re te fac să te. Zi
dești la arhltect„rile 
calme, luminoase., cre
ate de maeștrii olan
dezi ai secolului de 
aur. sint rodul unor 
atente decantări care 
s-au efectuat pe pla
nul mijloacelor prin 
simplificări succesive 
ce sugerează tentația 
surprinderii esenței în 
expresia simplă a ma
terialului.

Echilibrul, delimita
rea în spațiu a volu
melor. articularea și 
cizelarea lor conferă 
naturilor statice create 
de Vasile Chinschi 
sensuri de energie 
pozitivă. Impresia pe 
care ele o lasă privi
torului este de solidi
tate inflexibilă, de a- 
partenență activă in
tre elementele compo
nente ale fiecăreia din 
aceste naturi statice 
capabile. în totalitatea 
lor. să transmită sen
timentul unei genero
zități senină:'

Peisajul a oferit ar
tistului sursa directă, 
tonică a unei emoții 
lirice distilată, purifi
cată apoi în liniștea 
atelierului. El a des
coperit în arcuirea 
molcomă a plaiurilor 
moldave ceva din 
aura de mister si per
manentă a peisajului 
românesc.

Vasile Chinschi nu 
este, in această cate
gorie de lucrări, doar 
un simplu spectator 
în fata priveliștilor 
contemplate, un spec
tator preocupat să 
particularizeze un a- 
numit aspect geogra
fic precis nominaliza- 
bil. Ca si alti colegi 
de generație (ca și 
Ion Grigore. de e- 
xemplu). el știe să afle 
în cadrul peisajelor 
din nordul Moldovei 
aspecte pe jjire are 
puterea să îf,,organi
zeze confo- .^p-unei 

.voințe de art„ si să-și 
afirme, prin aceasta, 
esența dinamică de 
creator.

Alături de naturile 
statice, aceste peisaje 
aduc — în această a 
doua expoziție perso
nală a autorului lor — 
nu numai o articula
re artistică personală, 
coerentă, de sine stă
tătoare. ci si vibrația 
fată de frumusețea 
reală a universului 
cotidian.
Marina PREUTU

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Pași de viață lungă — emisiune 

dedicată pensionarilor
11.35 Film serial „Lumini șl umbre" — 

episodul 9
12,25 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră’
12.35 Forum politico-ideologic. Națiunea • 

și statul național în epoca contem
porană

13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Meserii 

din bazinul minier al Gorjului
16,30 Șah

16,45 Studioul tineretului
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,50 Lumea contemporană și confrun

tările de idei. Curente de idei în 
filozofie

21,15 Flori de cîntec, flori de mal — 
program folcloric

21.30 Viața culturală
22,00 La frontierele cunoașterii — serial 

științific. Episodul 10
22,20 Telejurnal
22.30 Meridianele cîntecului
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

MARAMUREȘ. Sub auspi
ciile Academiei de științe sociale 
si politice si Institutului de traco- 
logie din București, la Baia Mare 
s-ău desfășurat lucrările unui co
locviu de tracologie cu tema „Ci
vilizația mileniilor II si I î.e.n. din 
nord-vestul României. în contextul 
unității etno-culturale traco-geto- 
dacice". La colocviu, găzduit de 
Muzeul județean Maramureș, au 
participat cadre didactice univer
sitare. muzeografi, cercetători în 
domeniul istoriei și arheologiei din 
mal multe centre culturale ale 
tării. (Gh. Susa)

BACĂU Pe9te 10 000 de ar‘ 
tisti amatori din consiliile unice 
agroindustriale Moinesti si He- 
meiuș, reuniți in 75 de formații 
de cintece si dansuri, s-au întrecut 
pe scenele căminelor culturale din 
Sascut si Măgura in cadrul unui 
amplu concurs cultural-educativ și 
artistic județean organizat sub ge
nericul „Țării — conștiința și 
fapta". (Gh. Baltă)

BRAȘOV. »Zi,ele fâ'gărâșene 
ale științei, tehnicii, culturii și ar
tei" se intitulează suita de ma
nifestări ce se vor desfășura în 
acest oraș nînă la 22 mai. Progra
mul cuprinde sesiuni de comuni

cări. mese rotunde, dialoguri cu 
cetățenii, concursuri, simpozioane, 
colocvii, spectacole închinate frun
tașilor în producție, o gală a fil
mului de amatori, o zi a teatrului 
pentru copii etc, Isi dau concursul 
cadre din economia si cultura ju
dețului și din alte localități ale 
țării. (Nicolae Mocanu).

CARAȘ-SEVERIN. u Ca- 
ransebeș, in incinta Muzeului jude
țean de etnografie șl istorie, s-a 
deschis o expoziție de mineralogie 
estetică, aparținind colecționarului 
miner Constantin Gruescu, din Ocna 
de Fier. • Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița găzduiește, 
sub genericul „Pace pentru toți

în cadrul bibliotecii orășenești, cel 
de-al șaptelea salon al cărții so-

copiii lumii", o expoziție a cercului 
de Creație plastică de pe lingă Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
localitate. (Nicolae Cătană).

HUNEDOARA. In cadrul 
„Săptămînii cinematografice", care 
s-a desfășurat în județul Hune
doara, au avut loc gale ale filmu
lui, procese literar-cinematografice, 
concursuri, mese rotunde și alte 
acțiuni cu filmul românesc, apre
ciate de participanți. (Sabin Cerbu).

IAȘI. La Hîrlău s-a deschis,

cial-politice, manifestare înscrisă
în acțiunea de educație patriotică, 
comunistă a cititorilor. Sînt pro
gramate diferite dezbateri, recen
zii. prezentări de cărți, expoziții. 
(Manole Corcaci)

SATU MARE. In C3druI eta- 
pei de masă a Festivalului națio
nal „Cintarea României", timp de 
două zile la Satu Mare s-a des
fășurat o amplă trecere în revistă 
a formațiilor artistice ale elevilor

din licee si ale pionierilor : brigăzi 
artistice, formații de teatru, de 
dansuri populare, moderne și te
matice. montaje literare, recitatori.
(Octav Grumeza)

MUREȘ. Sala festivă a Insti
tutului de medicină și farmacie din 
Tg. Mureș a găzduit cea de-a 4-a 
ediție a „Zilelor muzicale medica
le". manifestare la care și-au dat 
concursul orchestra medicilor și
studenților din localitate și orches
tra medicilor din Capitală, formații 
laureate în primele trei ediții ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Gh. Giurgiu).

COVASNA. 0383 da 
cultură din orașul Covasna s-a des
chis expoziția de pictură in ulei a 
pictorului Sever Pădureanu, din 
județul Brașov. (Păljănos Maria).

IALOMIȚA. Comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă și întreprinderea cinematogra
fică Ialomița, in colaborare cu Ar
hiva națională de filme organizea
ză in aceste zile, la cinematograful 
„Ialomița" din municipiul Slobozia, 
„Primăvara muzicală a filmului 
românesc". Manifestarea se înscrie 
in cadrai acțiunilor desfășurate în 
„Luna culturii ialomițene". (Mihai 
Vișoiu)
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Țin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felici
tare pe care l-am primit cu ocazia sărbătoririi celei de-a 8-a aniversări a 
Revoluției din 25 aprilie.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Cronica
între Agenția română de impre

sariat artistic — A.R.I.A. — si 
Agenția de concerte „Goskoneert" 
din Uniunea Sovietică a fost sem
nat. miercuri, la București, protoco
lul privind schimburile artistice pe 
anii 1983—1984. Documentul, semnat 
de Gheorghe Ravas, director adjunct 
al A.R.I.A.. si B. N. Berezin, direc
tor adjunct ăl „Goskonceiț". stipu
lează lărgirea schimburilor pe bază 
de impresariat în diferite domenii 
ale artei interpretative, in scopul 
unei mai bune cunoașteri a valorilor 
spirituale, a vieții cultural-artistice 
din cele două țări.

★
La București s-a desfășurat 

miercuri simpozionul „Evoluții com
plexe in relația dezarmare-dezvolta- 
re-mediu“, organizat de Comisia Na
țională a Republicii Socialiste Romă-

zilei
nia pentru UNESCO, Consiliul Na
țional pentru protecția mediului în
conjurător. Asociația de drept inter
național și relații internaționale și 
Institutul de cercetări juridice.

Cadre didactice, cercetători și spe
cialiști din diferite domenii de acti
vitate au prezentat comunicări pri
vind preocupările și rezultatele obți
nute în România in domeniul pro
tecției mediului, reflectarea acestei 
problematici în dezvoltarea social- 
economică. contribuția tării noastre 
la realizarea programului UNESCO 
„Omul și biosfera". Totodată, au 
fost abordate aspecte referitoare la 
efectele utilizării armelor asupra me
diului, latura educațională a noii or
dini economice internaționale și fo
losirea noilor surse de energie în re
lație cu protecția mediului ambiant.

(Agerpres)

Consfătuire în domeniul legumicultorii
Consiliul Național al Femeilor, 

împreună cu Comitetul județean Te
leorman al P.C.R.. au organizat, 
miercuri. în județul Teleorman, o 
consfătuire cu caracter de schimb 
de experiență privind activitatea co
mitetelor și comisiilor femeilor pen
tru mobilizarea femeilor la realiza
rea sarcinilor de plan in legumicul
tura pentru anul 1982.

Au participat Teodor Roman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R.. membre 
ale Biroului Executiv al Consiliului 
National al Femeilor, președintele 
si vicepreședintele cu probleme de 
agricul ră ale comitetelor județene 
ale femeilor, specialiști din domeniul 
legumiculturii. activiste ale comite
telor și comisiilor femeilor din ju
dețul Teleorman.

Participantelor le-au fost prezen
tate metodele și experiența comite
tului comunal și ale comisiei femei
lor din C.A.P. Drăgănești-Vlașca

privind stimularea participării fe
meilor la cultivarea legumelor In 
cimp și realizarea sarcinilor de plan- 
De asemenea, au fost înfățișate ex
periența comitetului comunal și a 
comisiei de femei din comuna Bra- 
gadiru în cultivarea legumelor tim
purii în șolarii la gospodăriile popu- 
lației și activitatea femeilor de la 
serele Zimnicea în producerea răsa
dului de legume și cultivarea legu
melor in ferme specializate.

Tovarășa Ana Mureșan, președin
ta Consiliului Național ai Femei
lor, a prezentat sarcinile ce re
vin comitetelor și comisiilor femei
lor în înfăptuirea indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind dez
voltarea legumiculturii. sporirea pro
ducțiilor la hectar, în vederea reali
zării programelor de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială pe 
anul 1982.

(Agerpres)

Tragere excepțională PRONOEXPRES
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Prono- 
expres'de duminică. 18 mai 1982. 
la care se vor atribui autoturis
me „Dacia 1 300“. mari ciștiguri 
în bani (sume variabile și fixe) 
și excursii în U.R.S.S. sau in 
R.D. Germană. Participarea se 
tace pe variante simple, variante

combinate sau combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
șau în cotă de 25 la sută. Bile
tele de 15 lei varianta au drept 
de ciștiguri Ia toate cele opt ex
trageri, care însumează 44 de 
numere.

Simbătă. 15 mai. este ultima 
zi de participare.

PRONOEXPRES
B NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 MAI 1983

Extragerea I : 35 38 32 30 5 12.
Extragerea a Il-a ; 8 33 36 17 26 24,
FOND TOTAL DE CtSTIGUKI : 1 162 397 lei. din care 203 527 lei. RE

PORT LA CATEGORIA 1.

VĂ INIFQI&MĂM despre:
NOUL MERS AL TRENURILOR

Nu despre orarele feroviare scriem aceste rînduri
...Duminică, 23 mai 1982, ora zero, 

va intra in vigoare noul plan de mers 
al trenurilor, valabil pină la 28 mai 
1983. Așadar, peste zece zile. In 
aceste zile s-a tipărit și pus în vîn- 
zare volumul cuprinzind orarul 
trenurilor de călători în peste un mi
lion de exemplare ; acesta poate fi 
procurat, sau consultat, în toate sta
țiile importante și agențiile de voiaj 
C.F.R.

Vom înct ?a, în rîndurile de față, 
•ă abordăm acest apropiat eveniment 
feroviar dintr-un unghi mai puțin 
cunoscut. Aceasta, pornind de la cea 
mai banală constatare : în fiecare 
an, spre sfirșțtul lunii mai, se 
gchimbă mersul trenurilor.

— De ce în mai ? De ce nu de 
Anul nou ?

— Dacă vreți, dintr-un cumul de 
motive, vine răspunsul directorului 
Direcției plan, mers de tren, tovară
șul Mlrcea Negulescu. în primul 
rînd, este vorba de o convenție in
ternațională. Se are in vedere asi
gurarea condițiilor de trecere de la 
ora Europei răsăritene la ora oficială 
de vară și invers, fără modificări in 
circulația trenurilor, ca și crearea 
condițiilor de satisfacere a transpor
tului de călători și marfă in trafic 
internațional. Se mai au în vedere 
indicatorii planificați ai căii ferate, 
parcul de locomotive și vagoane și 
capacitățile stațiilor și secțiilor de 
circulație rămase disponibile după 
asigurarea condițiilor pentru execu
tarea lucrărilor la linie și instalații cu 
restricții de viteză și Închideri (fe
restre) ; totodată, se urmărește valo
rificarea anuală a capacităților noi 
de transport obținute prin investiții, 
datări, echipări și modernizări.

— Ce lucrări de investiții se valo
rifică in condițiile noului mers al 
trenurilor 7

— începînd cu punerea în aplicare 
a noului mers, vom avea : linii du
ble (143,7 km) pe Titu—Tîrgoviște,

Ploiești—Urziceni, Complexul fero
viar București, Ilia—Arad, Bîrlad— 
Iași, Adjud—Comănești, Ciulnița— 
Călărași și Constanța—Năvodari ; li
nii electrificate noi (117,3 km) pe 
Brașov—Teiuș, Pașcani—Suceava și 
Brăila—Galați ; linii echipate cu in
stalații de telecomandă (bloc de linie 
automat și centralizări electrodina- 
mice) pe segmentele Ilia—Arad, Paș
cani—Suceava și Adjud—Comănești.

Ca o completare la suita" de motive 
enumerate de interlocutorul nostru, 
am mai notat, in documentarea efec
tuată la Departamentul căilor ferate, 
că, mai atent decît în alți ani, s-a 
urmărit asigurarea unor legături co
respunzătoare între trenuri in sta- 
țiile-nodiiri din care se ramifică mai 
multe direcții de mers, fără să fie 
afectată sosirea trenurilor la orele de 
program ale întreprinderilor, preeum 
și între autobuze și trenuri, mersul 
autobuzelor fiind corelat in general 
cu mersurile trenurilor.

Pentru asigurarea transportului na
vetiștilor fără trenuri în plus și in 
scopul folosirii raționale a mijloace
lor, combustibilului, energiei electri
ce și a capacității stațiilor și secții
lor de circulație, un număr de 384 
trenuri de persoane fac și oficiul de 
curse muncitorești, pe distante de 
parcurs pe care mersurile acestor 
trenuri sînt corespunzătoare progra
melor de lucru zilnice și pe cele trei 
schimburi ale unităților.

în scopul satisfacerii unor cerințe 
suplimentare de transport, din anu
mite zile, prin atașări de vagoane la 
trenurile în circulație peste compu
nerea lor normală și pentru a se e- 
vita pe cit posibil introducerea in 
circulație de noi trenuri cu consum 
suplimentar de vagoane, locomotive, 
combustibil și energie, unele trenuri 
de călători de pe liniile magistrale 
au fost trasate în graficul de circu
lație la tonaje de 600—900 tone. La 
compunerea trenurilor de călători s-a

VIZITA OFICIALA 1N TARA NOASTRĂ
A GUVERNATORULUI GENERAL AL CANADEI,

EDWARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei, 

Edward Schreyer. Împreună cu 
doamna Schreyer și celelalte persoa
ne oficiale 
miercuri, o 
stanța.

Oaspeții .... ...
Tudor, ministrul turismului și spor
tului, generai-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, precum și de ambasado
rul României la Ottawa, Barbu Po
pescu, și ambasadorul Canadei la 
București. Peter McLaren Roberts.

La aeroportul Mihail Kogălniceanu 
oaspeții au fost întimpinați de Ion 
Stoian. președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean. de reprezentanți ai organe
lor locale de stat.

De la aeroport, coloana de mașini 
S-a îndreptat șpre șantierul Centra
lei nuclearo-electrice de la Cerna
voda. obiectiv ce se construiește jn 
baza acordului dintre România și 
Canada privind folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Aici, 
oaspeții au fost salutați de Cornel 
Mihulecea. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, de 
membri ai conducerii centralei nu
cleare și Trustului de construcții și

canadiene au făcut, 
vizită in județul Con-

au fost însoțiți de Ion

Instalații pentru centrale nuclearo- 
electrice Cernavoda, de numeroși 
constructori, tehnicieni, ingineri și 
specialiști.

Guvernatorul general al Canadei 
este informat că centrala de la Cer
navoda va fi dotată cu 5 grupuri de 
cite 660 MW și că această unitate 
energetică este prima din cele trei 
centrale nucleare care vor fi con
struite oină in 1990, în conformitate 
cu prevederile programului energe
tic al României.

La încheierea vizitei, oaspetele a 
apreciat stadiul lucrărilor și coope
rarea dintre tehnicienii români și 
canadieni si a urat constructorilor de 
la Cernavoda succes deplin in 
zarea acestui mare obiectiv.

Următorul punct înscris în 
rarul vizitei l-a constituit 
Murfatlar. în drum spre această u- 
nitate agricolă, 
mări lucrările 
bună parte a 
de navigație ____
Marea Neagră, vastă investiție afla
tă intr-un stadiu avansat de exe
cuție.

La I.A.S. Murfatlar, unde au fost 
salutați de Octavian Lambru. direc
torul întreprinderii, solii poporului 
canadian au luat cunoștință de reali

reali-
itine- 
I.A.S.

oaspeții au putut ur- 
de construcție pe o 
traseului noii artere 
Canalul Dunăre —

zările viticultorilor care lucrează în 
această renumită podgorie. întinsă 
pe 1 500 ha- Ei au putut aprecia, de 
asemenea, citeva din valoroasele 
soiuri de vin, premiate la numeroa
se concursuri naționale și interna
ționale. vinuri românești cunoscute 
în multe țări 
Canada.

în onoarea 
ai Canadei si 
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Constanta a 
oferit un dejun. în timpul dejunului 
s-a toastat pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre România si 
Canada.

După amiază, vizita a continuat pe 
litoralul Mării Negre, ale cărui fru
moase stațiuni vor găzdui, in apro
piatul sezon estival, circa 2 milioane 
de turiști. Și aici, oaspeții canadieni 
au apreciat preocupările tării noas
tre de a dezvolta și moderniza in
dustria turistică, originalitatea arhi
tecturii construcțiilor.

S-a făcut apoi un scurt popas în 
stațiunea Mamaia.

Miercuri seara, guvernatorul gene
ral al Canadei și persoanele care îl 
însoțesc s-au îndreptat, la bordul 
unui avion, spre Suceava.

(Agerpres)

ale lumii. între care si
guvernatorului general 
a soției sale, președin-
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FOTBAL

Azi, la Vîrșeț: România (B)
La Vlrșeț se dispută astăzi me

ciul revanșă dintre selecționatele 
secunde de fotbal ale României și 
Iugoslaviei.

Din Iotul selecționatei române.fac 
parte, printre 
M. Zamfir. 
Petcu. Nicșa. 
Cimpeanu II.

Jn primul joc. desfășurat dumini
ca trecută la Alba Iulia. fotbaliștii 
români au ciștigat cu scorul de 2—0.

★
După cum s-a anunțat. în cursul 

nopții de miercuri spre ioi (oră 3 
dimineața — ora Bucureștiului), la 
Rosario a avut loc partida de fotbal 
România — Argentina. Amănunte — 
în ziarul nostru de mîine.

★
La Istanbul s-a desfășurat 

miercuri meciul de fotbal, contind 
pentru „Cupa Balcanică", dintre for-

lugoslavîa (B)
mația locală Galatasaray și echipa 
română Steaua București. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate

Campionatele mondiale 
de box

Din viața partidelor
comuniste si muncitorești

• 9

P, C. DIN JAPONIA

alții. Caval. Ducadam, 
Ungureanu. Nicolae, 
Custov. Cirțu. Văetus,

1-1 (1-0).
★

stadionul „1 Mal" din Timi- 
a început ieri competiția in-

Pe 
șoara __  ,
ternatională de fotbal „Trofeul Ti
mișoara". Un meci spectaculos au 
oferit echipele Politehnica din loca
litate si formația iugoslavă Voivo
dina Novi Sad. in care victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—2 
(1—2). după ce oaspeții au avut un 
ștart foarte bun. conducînd cu 2—0 
în minutul 11. în cealaltă partidă 
a zilei. Real Valladolid (Spania) și 
F.C. Bihor Oradea au terminat la 
egalitate : 2—2 (1—2). Turneu] se în
cheie astăzi, 
intilnirile 
Novi Sad 
Timișoara 
18,15).

eînd sînt programate 
F.C. Bihor — Voivodina 
(ora 16,30) și Politehnica 
— Real Valladolid (ora

MUNCHEN 12 (Agerpres). — După 
o zi de pauză, astăzi se reiau in 
,,Olympia Halle" din Munchen între
cerile campionatelor mondiale de 
box pentru amatori, odată cu dis
putarea primei gale semifinale, cea 
de-a doua urmînd să aibă loc vineri, 
în această fază a competiției sint 
prezenți și doi pugiliști români, 
Viorel Ioana, la categoria semiușoa- 
ră, care va întilni astă seară pe cu
banezul Angel Herrera, și Constan
tin Tițoiu. la categoria muscă, pro
gramat să urce treptele ringului vi
neri. avîndu-1 ca adversar pe Mi
chael Collins (S.U.A.).

Pină în prezent, cei mai multi 
boxeri calificați în semifinale apar
țin formațiilor Cubei. S.U.A. (cite 7) 
și U.R.S.S. — 6.

„Cursa păcii"
FRAGA 12 (Agerpres). — Etapa a 

3-a a „Cursei Păcii", disputată pe tra
seul Olomouc-Dubnica a prilejuit a 
doua victorie consecutivă a ținărului 
rutier sovietic Riho Sun, cronometrat 
pe distanța de 185 km cu timpul de 
4h 36’. Printre fruntașii irtfreeerii do 
ieri s-a numărat și ciclistul român 
Mircea Romașcanu, veteranul forma*’ 
ției noastre, care a luptat admirabil 
în această etapă de munte, punîn- 
du-și in valoare calitățile sale de că
țărător, pentru a se situa la finiș pe 
locul 7, la 6 secunde față de invin-

gător. Cu primul pluton au sosit alți 
doi cicliști români, Constantin Pa- 
raschiv și Traian Sirbu,

In clasamentul general individual 
pe primul loc a trecut Riho Sun, 
urmat de Șakhit Zagretdinov 
(U.R.S.S.) la 04". Thomas Barth, 
(R.D.G.) la 05", Constantin Paraschiv 
ocupă locul 12, la 27", Miscea Ro- 
mașcanu locul 15, la 2T2“, și Traian 
Sirbu locul 31, la 6’57". Pe echipe 
conduce U.R.S.S., urmată de R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia, România. Franța etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 4-a : 
Dubnica — Ostrava (161 km).

RUGBI
Miercuri s-a desfășurat etapa a 

20-a a campionatului republican de 
rugbi, în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Steaua București
— Vulcan București 83—0 ; Dinamo
— Universitatea Timișoara 19—6 : 
Grivița roșie — Știința CEMIN 
Baia Mare 12—4; Rulmentul Blrlad
— Gloria P.T.T. Arad 10—16; Farul
Constanța — Sportul studențesc 31— 
6 ; Pohtehnica Iași — C.S.M. Sucea
va -4—14 Sibiu -»•• Ștîi-nța •
Petroșani 3—0, în clasament conduce 
Dinamo, cu 58 puncte, urmată de 
Farul și Steaua, cu cite 53 puncte.

Viitoarea etapă se dispută dumi
nică, 16 mai, eînd sint programate 
două meciuri interesante : Farul — 
Dinamo și Grivița roșie — Steaua.

La Tokio a avut loc recent cea 
de-a 8-a plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ja
ponia. Desfășurată sub conducerea 
tovarășului Sanzo Nosaka, pre
ședintele C.C. al P.C.J., plenara a 
avut înscrise pe ordinea de zi o se
rie de probleme privind activitatea 
partidului, creșterea și întărirea rin- 
durilor sale, mișcarea de masă. Liga 
tineretului democratic, pregătirile 
pentru alegerile parlamentare din 
1983 și situația internațională — teme 
in legătură cu care au fost adoptate 
rezoluții. Cuvintul introductiv și cel 
de încheiere au fost rostite de tova
rășul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. ai P.C.J., iar rapor
tul asupra activității partidului de 
la cea de-a 7-a plenară a Comitetu
lui Central a fost prezentat de tova
rășul Țetsuzo Fuwa. șef al Secreta
riatului Comitetului Central.

Plenara a hotărit în unanimitate 
convocarea celui de-al 16-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ja
ponia pentru data de 2T iulie 1982.

în cuvintul introductiv, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C.J. a ară
tat că partidul este hotărit să întîm- 
pine cel de-aj 16-lea Congres ca „un 
partid puternic, care să ajungă la 
500 000 de membri și cu un organ 
central de presă care să atingă tira
jul de 4 milioane exemplare". „în 
întreaga activitate a partidului, 
acestor două sarcini trebuie să li se 
acorde principala atenție" — a spus 
tovarășul Kenji Miyamoto.

Partidul Comunist din Japonia — 
s-a arătat in continuare — acordă, 
totodată, o atenție deosebită apără
rii standardului de viață al popu
lației, garantării drepturilor demo
cratice. realizării securității si întă
ririi independenței naționale. în acest 
context, P.C.J. urmărește să mobili
zeze Întreaga energie a poporului în 
lupta pentru apărarea păcii, împo
triva armelor nucleare și. în mod 
special, împotriva strategiei așa-zisu- 
lul „război nuclear limitat".

Pornind de la pericolul pe care-1 
reprezintă cursa înarmărilor pentru 
Japonia, ca și pentru întreaga ome
nire, vorbitorul a arătat că în această 
țară a luat o mare amploare lunta 
pentru dezarmare și pace, împotriva 
planurilor de transformare a țării 
intr-un teren de confruntare nuclea
ră. în această situație, chiar și lide
rii Partidului socialist-democratic și 
ăi Partidului Koqneito, care de obicei 
se pronunță pentru cursul spre re- 
înarmare promovat de Partidul libe
ral-democratic, au adoptat o poziție 
critică in legătură cu creșterea ma
sivă a bugetului militar.

în ceea ce-1 privește. Partidul 
Comunist din Japonia — a arătat 
Kenji Miyamoto — cere cu hotărire 
diminuarea bugetului militar cu mai 
mult de un trilion de yeni și o re
ducere a impozitelor cu un trilion de 
yeni, Și Partidul Socialist din Japo-

1 - 5'Wsbt ... a ■).

nia a denunțat extinderea Înarmă
rilor și a cerut reducerea bugetului 
militar.

Ne pronunțăm pentru o i amplă 
mișcare de masă In apărarea păcii, 
a progresului. în ' această direcție 
trebuie să mobilizăm toate eforturile 
noastre in intîmpinarea celei de-a 
60-a aniversări a fondării partidului 
nostru — a arătat Kenji Miyamoto.

La plenară. Comitetul Central a 
hotărit lansarea unei ample campa
nii de strîngere de semnături pe un 
apel care se pronunță împotriva pla- 
nurilor de transformare a Japoniei 
intr-un teren de confruntare nuclea
ră și cere să se acționeze pentru 
pace, dezarmare și înțelegere intre 
popoare. C.C. al P.C.J. are in vedere 
ca această campanie să se desfășoare 
in orașe și sate, in fabrici 
in instituții de cercetări și 
țămînt din întreaga țară.

Dg o largă aprobare s-a _____
Declarația Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J. în care poporul japo
nez este chemat să lupte pentru 
dezarmare și pace. în document se 
menționează că voința unanimă a 
poporului japonez este respectarea 
celor trei principi» care constau 
in angajamentul ca Japonia să nu 
producă, să nu stocheze și să nu ad
mită pe teritoriul său amplasarea de 
arme nucleare. Abaterea de la aceste 
principii — continua declarația — ar 
tiri din nou țara intr-un dezastru 
nuclear, <le data aceasta de zeci de 
mii de ori mai nimicitor decît cel 
de la Hiroshima și Nagasaki din 
1945.

în continuare, declarația subliniază 
că. in calitate de partid politic din 
singura țară din lume care a suferit 
două bombardamente atomice. Parti
dul Comunist din Japonia respinge 
cu hotărire și indignare afirmațiile 
privind „războiul limitat", mențio- 
nînd că, pe fondul intensificării cursei 
înarmărilor, asemenea afirmații pun în 
primejdie întreaga omenire : in actuala 
situație internațiorială orice „război 
limitat" se va extinde imediat in în
treaga lume. Aceasta — arată docu
mentul — și explică amploarea de
monstrațiilor ce s-au desfășurat și 
se desfășoară în Europa, ca și pe 
alte continente, împotriva amplasării 
și dezvoltării de noi tipuri de arme 
nucleare, P.C.J. cete ca toate rache
tele aparținind marilor puteri să fie 
retrase din Asia și Extremul Orient. 
„Partidul Comunist din Japonia -r 
sș arată în încheierea declarației — 
cheamă pe fiecare cetățean al Japo
niei, care se opune transformării 
țării înir-un teren de confruntare 
nucleară, să protesteze cu hotărire 
Împotriva amplasării de rachete nu
cleare in Japonia sau în alte regiuni 
ale Asiei și șă întărească solldarita- 
tea cu țările veșt-europene în lupta 
împotriva amenințării unui război 

se'nuclear". ■ »j

și uzine, 
de invă-

bucurat

vremea

• PETROL DIN RES
TURI MENAJERE. La Ma»- 
chester (Marea Britanie) func
ționează o ștație-pilot cu aju
torul căreia se obține petrol din 
resturi menajere. Procedeul fo
losit nu se bazează nici ne pi- 
roliză. nici pe fermentație — 
tehnicile utilizate îndeobște în 
asemenea cazuri — ci pe reac
ția hidrogenului cu celuloza 
care se găsește în resturile me
najere. In special in hirtie. Pen
tru ca reacția să aibă loc, sint 
necesare anumite condiții : căl
dură. presiune, un catalizator 
mecanic. Din 10 tone de resturi 
menajere se obțin 3.7 tone de 
petrol de calitate. Costul petro
lului obținut prin aplicarea a- 
cestui procedeu este cu 50 la

sută mai mic decît cel al pe
trolului obișnuit.

• DIN NOU DESPRE 
RAVAGIILE TUTUNULUI. 
Potrivit unei anchete a Organi
zației Mondiale a Sănătății. în 
numeroase țări se constată un 
fenomen deosebit de nociv : 
răspîndirea alarmantă a fuma
tului în rindul tinerelor fete în 
vîrstă de 16—18 ani. în Grecia 
54 la sută dintre adolescente 
sint fumătoare, procent care 
întrece pe cel înregistrat in rin» 
durile adolescenților (46 la sută), 
în Franța fumează 43 la sută 
dintre tinerele fete din catego
ria de vîrstă menționată, in 
R.F.G. — 40 la sută, in Uruguay 
— 46 la sută. Ancheta O.M.S. 
avertizează tinerele asunra pri
mejdiilor la care se expun : ac

mai avut în vedere posibilitatea for
mării de garnituri omogene de va
goane, astfel ca una și aceeași gar
nitură să poată fi îndrumată in cursa 
oricărui tren de călători, urmărin- 
du-se o folosire intensivă a vagonu
lui și reducerea volumului de ma
nevră in stațiile care au sarcini de 
formare și îndrumare a trenurilor de 
călători. Parcursul mediu zilnic al 
unui vagon de călători este de peste 
400 km pe zi, jar al unei locomotive 
electrice de peste 500 km pe zi.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
confort, trenurile rapide și accelerate 
vor avea în compunere numai va
goane compartimentate, avindu-se in 
vedere distantele mari parcurse de 
acestea, iar trenurile curse muncito
rești și trenurile de persoane care 
fac oficiul de curse vor avea vagoa
ne necompartimentate, in scopul re
alizării unor capacități mai mari de 
transport.

Ținindu-se seama de traficul intens 
de călători, legat de sezon, stațiuni 
de odihnă și puncte de agrement și 
pentru satisfacerea unor cerințe su
plimentare de transport in diferite 
perioade ale anului, s-au mai pre
văzut unele trenuri care se pot in
troduce, la necesitate, în circulație, 
cum sînt : 43 trenuri din toată țara 
pentru litoral, 31 trenuri 
bători legale și pentru 
copiilor la Năvodari și 
pentru Valea Prahovei, 
alte centre turistice și urbane aflate 
pe liniile magistrale de cale ferată.

De asemenea, pe unele linii cu 
afluență mare de călători, fără să se 
introducă trenuri in plus. în con
textul crizei de energie și combusti
bil, pe de o parte, și sarcina de fo
losire rațională a mijloacelor de 
transport feroviar pe de alta, unele 
trenuri accelerate de pe anumite dis
tanțe s-au prevăzut să circule fără 
regim de rezervare a locurilor in va
goane, de regulă pe ultimele distan
țe de parcuns ale acestora, pină la 
stația finală. Aceste trenuri sînt no
minalizate în mersul trenurilor,

încă o precizare : în întreaga țară 
sînt prevăzute să circule 200 de tre
nuri rapide și accelerate și peste 
2 000 trenuri de persoane și curse 
muncitorești.

POLO
întîlniri ale echipei reprezentative

După încheierea campionatului re
publican. echipa națională de polo 
pe ană a României va participa la 
o serie de competiții internaționale, 
prima dintre acestea fiind tradițio
nalul turn'gu de la Tbilisi, unde vor 
fi prezente puternicele formații ale

U.R.S.S.. Cubei, Spaniei. Olandei și 
R.S.S. Gruzine. Din lotul care va 
face deplasarea fac parte, printre 
alții. Adrian Schervan. Dorin Cos- 
trăș. Sorin Ardeleanu, Vlad Hagiu, 
Cătălin Moiceanu. Llviu Răducanu, 
Iuliu Fejer, Doru Spinu.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 mai. In țară : Vreme răcoroasă, 
Îndeosebi tn jumătatea de nord a țârii. 
Cerul va fi schimbător. Vor eădea ploi 
de scurtă durată, care vor avea și ca
racter de aversă. Vtnt moderat, cu in
tensificări In zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 3 și 
13 grade, Izolat mai coborite în depre
siuni, iar cele maxime intre 14 șl 24 de 
grade. In zonele deluroase din nordul 
țării, Izolat, condițiile vor fi favorabile 
producerii brumei. In București : 
Vreme răcoroasă, cu perul schimbător, 
favorabil aversei de ploaie. Vtnt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 9 și 11 grade, iar cele ma
xime intre 21 și 24 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

De la Loto-Pronosport
La casieriile plătitoare ale 

Administrației de stat Loto- 
Pronosport din întreaga țară se 
prezintă zilnic numeroși nartici- 
panți pentru a intra în posesia 
ciștigurilor obținute. Există 
insă și cazuri — încă destul de 
numeroase — de participant 
care, din diverse motive, nu-și 
ridică premiile cuvenite după 

. luni de zile de la data omologă
rii acestora. Administrația de 
stat Loto-Pronosport le adre
sează și pe această cale invitația 
de a se prezenta cit mai curind 
pentru a-și încasa cîștigurile !

(Urmare din pag. I)

pentru săr- 
transportul 
20 trenuri 
Snagov și

Anica FLORESCU

cidentele cardiovasculare si di
feritele forme de cancer ale 
plămînului sint mult mai răs- 
pindite în rindul femeilor care 
au început șă fumeze de tine
re ; de asemenea, fumătoarele 
adolescente sînt expuse în mult 
mai mare măsură anginei pec
torale și guturaiului.

• DESCHIDEREA
PORTIERELOR DE LA
DISTANȚĂ. Autoturismele
de fabricație franceză încep să 
fie dotate cu un sistem inedit 
de deschidere a portierelor, cla
sicele chei fiind Înlocuite cu un 
dispozitiv de comandă de la 
distantă. funcționind oe bază 
de radiații infrarosii. Dispoziti
vul este asemănător unui breloc 
(vezi imaginea), alimentat de o

prin munca lor, prin forța exemplu
lui personal, la temeinica organizare 
și mobilizare a colectivelor, la uni
rea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii, asigurînd astfel înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a hotăriri- 
lor partidului, respectarea legilor 
țării,

Traducerea neabătută îr> viată a 
documentelor programatice adoptate 
de Congresul al XH-lea. a hotăriri- 
lor Comitetului Central și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu impu
ne ridicarea la un nivel tot mai înalt 
a activității politice și organizatorice 
a tuturor organelor și organizațiilor 
de partid, întărirea permanentă, în 
primul rind calitativă, a rîndurilor 
partidului. în vederea înfăptuirii 
acestui obiectiv fundamental, plena
ra Comitetului Central a indicat 
comitetelor de bartid și birourilor 
organizațiilor de bază din întreprin
deri, instituții și unități agricole să 
situeze și in viitor, pe primul plan, 
calitățile moral-politice și profesio
nale ale celor primiți in partid, să 
asigure acordarea înaltului titlu de 
comunist numai acelor oameni ai 
muncii care, prin întreaga lor acti
vitate, dovedesc că luptă cu hotărire 
pentru transpunerea în viață a poli
ticii partidului și statului nostru, 
militează cu consecventă pentru uti
lizarea rațională a potențialului teh
nic, economisirea materiilor prime, 
combustibililor și energiei, întărirea 
disciplinei tehnologice, creșterea efi
cienței activității economice, a avu
ției naționale, respectarea strictă a 
normelor de conviețuire socială. 
Buna calitate a muncii comuniștilor

se constituie, trebuie să se consti
tuie intr-un permanent îndemn pen
tru activitatea tuturor.

Creșterea continuă a rolului con- 
• ducător al partidului 
cerința unei preocupări __
pentru ridicarea nivelului politico- 
ideologic al tuturor comuniștilor, 
pentru creșterea răspunderii acesto
ra fată de destinele patriei, pentru

evidențiază 
și mai mari

calitative. în acest sens, tovarășul 
Nicolae , Ceaușescu sublinia cu 
toată claritatea la plenară : „Să 
nu uităm nici un moment că parti
dul nostru 
nar, care exprimă 
comunism ale clasei 
poporului intreg — 
întotdeauna receptiv 
nou, să acționeze în

un partid revoluțio- 
năzuințele spre 
muncitoare, ale 
trebuie să fie 
la ceea ce este 
concordanță cu

Calitatea muncii 
comuniștilor

.........................—' . ..........; -7......  -.....-j; . j - .... .... . -

angajarea lor plenară în asigurarea 
progresului economico-social con
tinuu al țării. Acestei cerințe 
îi răspund învățămîntul politico- 
ideologic, în care sînt . cuprinși 
3 009 838 comuniști, respectiv «95,53 
la sută din efectivul partidului, 
precum și alte forme și' modalități 
de pregătire pplitțcA. Șg asigură, 
astfel, atit înțelegerea mai profundă 
a întregii politiei interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru, cit și intensificarea activității 
pentru ca obiectivele acestei politici 
să fie exemplar îndeplinite.

Desigur, activitatea deosebit de 
complexă privind îmbunătățirea 
structurii organizatorice a partidului, 
ridicarea exigenței față de calitatea 
de membru de partid se înscriu in
tr-un proces dialectic, intr-un cadru 
deschis perfecționărilor, prefacerilor

legitățile și cerințele dezvoltării eco- 
nomico-sociale, să organizeze și să 
dinamizeze transformarea și înnoirea 
continuă a societății noastre socia
liste". Cum să se acționeze in acest 
sens ? Documentul adoptat de plena
ră dă răspuns clar la această între
bare. în vederea înfăptuirii neabă
tute a orientărilor conducerii parti
dului privind întărirea muncii de 
primire in partid, plenara Comite
tului Central al P.C.R. din 31 mar
tie a hotărit un complex de măsuri 
politice, organizatorice și educative 
de o deosebită însemnătate, printre 
care : obligativitatea participării se
cretarilor organizațiilor de bază ale 
partidului la adunările organizațiilor 
U.T.C. care discută recomandări pen
tru primirea in partid ; stabilirea ca 
normă. In ceea ce privește munca de

primire In partid, a ascultării, anua
le. in adunările generale ale organi
zațiilor de bază, a unor rapoarte din 
partea comuniștilor care au obligația 
de a se ocupa de noii membri de 
partid, pentru ca aceștia să se inte
greze cit mai rapid în viața și mun
ca organizațiilor respective ; intro
ducerea regulii ca, la începutul fie
cărui an, să se analizeze, pe baza 
unor rapoarte prezentate de secre
tarii organizațiilor de bază, activita
tea desfășurată pentru întărirea ca
litativă și numerică a organizațiilor 
respective ; organizarea, In cursul 
primului semestru al acestui an, de 
către birourile comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid, a 
unor schimburi de experiență in or
ganizațiile de partid cu cele mai bune 
rezultate in munca de primire a unor 
noi membri.

Preocupările din acest an pentru 
ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a activității de primire în 
partid, creșterea exigentei față de 
calitățile profesionale, politice și mo
rale ale celor care solicită să li se 
acorde înaltul titlu de comunist vor 
fi pe deplin eficiente dacă se va 

• acționa cu perseverență și fermitate 
pentru pregătirea multilaterală — po
litică, profesională, culturală, etică — 
a fiecărui comunist, așa incit randa
mentul lui și al tovarășilor săi de 
muncă in indeplinirea sarcinilor care 
revin organizației din care face parte 
să fie cit mai înalt, înscriindu-se in 
efortul unit, al întregului partid, al 
întregului popor pentru propășirea 
patriei și înfăptuirea exemplară a 
mobilizatoarelor obiective stabilite 
de Congresul ai XII-lea al partidului.

baterie de 1.5 volți. Este sufi
cient ca respectivul conducător 
auto să apese pe un buton și

UTINDENI
un receptor montat pe mașină, 
oentru ca portiera să se des
chidă. Cazurile de efracție sînt 
excluse.

• MICROPROCE
SOARELE IN... BUCĂ
TĂRIE. Microprocesoarele con
tinuă să cunoască o răsDindire 
rapidă, cel mai recent domeniu 
în care ele au pătruns fiind cel 
al... bucătăriei. Este vorba de 
un aparat fabricat în Italia și 
destinat bucătăriilor individua
le. Prin introducerea în anarat 
a cantităților respective de făi

nă, ouă. brinză etc. se obține 
in citeva clipe. în funcție de 
programare. sortul de paste 
făinoase dorit : spagheti. fidea, 
tăiței etc.

• Șl BOLILE GENE
TICE CEDEAZĂ... Oameni 
de știință de la Universitatea 
Caroline» de Nord (S.U.A.) au 
obținut rezultate spectaculoase 
în prevenirea dezvoltării așa- 
numitei „buze de iepure" și a 
cerului surii despicat, la ur
mașii unor șoareci predispuși 
la aceste defecte genetice. Cer
cetătorii au acționat asupra 
șoarecilor de experiență cu 
...oxigen. în cea de-a zecea 
sau a unsprezecea zi de sarci
nă, cind începe dezvoltarea ee- 
rului gurii ia embrion, trei gru

pe de șoareci au fost plasate 
in trei încăperi cu regimuri 
diferite de aer : prima grupă a 
respirat aer obișnuit, cea de 
a doua cu 10 la sută mai puțin 
oxigen, iar cea de-a treia — 
dimpotrivă, cu 50 la sută mai 
mult oxigen. în prima grupă au 
fost găsiți normali 63 la sută, în 
cea de-a doua numai 11 la sută, 
în timp ce în grupa a treia, care 
a primit oxigen intr-o proporție 
ridicată — 87 la sută.

• TRANSMITEREA IN
FORMAȚIILOR PRIN FI
BRE DE STICLA.
mediu eterogen, cum este de 
pildă sticla, undele electromag
netice se pot uni. In anumite 
condiții, formînd un gen de 
lentile de focalizare. Această

particularitate a propagării un
delor electromagnetice a fost 
descoperită de mofesorul sovie
tic Andrei Mikaelian și înre
gistrată la Comitetul de stat 
al U.R.S.S. pentru desconeriri 
și invenții ca o mare realizare 
științifică. Pe baza noii desco
periri. soecialiștii in tehnica 
telecomunicațiilor au reușit să 
transmită informații prin fibre 
de sticlă subțiri, al căror coefi
cient util s-a dovedit mult su
perior cablurilor obișnuite. Prin 
noile linii de transmitere a in
formațiilor prin fibra fine de 
sticlă pot fi transmise simultan 
pină la 600 000 de semnale. In
venția prof. Andrei Mikaelian 
își găsește o largă aplicare și in 
alte domenii ale economiei, in 
medicină.
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AMPLE ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA 

ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE Șl PACE

Reuniuni ale F.M.I. și B.I.R.D.
întrevederi ale ministrului român al finanțelor

Participanții la „Marșul 
mondial peniru pace" 
în fața Pentagonului

WASHINGTON 12 (Agerpres) — 
Participanții la „Marșul mondial 
pentru pace" au început, marți, o 
demonstrație în fața sediului Pen
tagonului, cerînd încetarea cursei 
înarmărilor, informează agenția 
A.P. La acest marș, care a pornit 
din California, participă și repre
zentanți ai mișcării pentru pace din 
Japonia.

Luînd cuvîntul în fața unei adu
nări la care au participat medici și 
cadre sanitare din Washington, chi
mistul american George Kristia- 
kowsky, fost consilier științific al 
președintelui Dwight Eisenhower, a 
chemat la înghețarea imediată a 
arsenalelor nucleare, avertizînd asu
pra consecințelor unui război atomic. 
Arătînd că negocierile privind con
trolul și reducerea armamentelor 
nucleare vor dura ani multi, el a 
spus : „Posibilitatea unui război nu
clear, între timp, va fi departe de a 
putea fi considerată neglijabilă. Nu 
putem aștepta negocierile continuînd 
cursa înarmărilor. Trebuie să ne 
salvăm copiii, să ne salvăm nepoții ! 
Trebuie să întreprindem ceva mai 
cu vigoare !“.

„în spiritul înțelepciunii 
umane, utilizarea armelor 

nucleare 
este inadmisibilă"

BONN 12 (Agerpres) — lntr-un 
interviu acordat săptăminalului 
vest-german „Vorwărts", cunoscutul 
om politic suedez, fost prim-minis- 
tru, Olof Palme, președintele Comi
siei independente pentru securitate 
și dezarmare, a scos in evidentă 
faptul că, rațional, in spiritul în
țelepciunii umane, nu este de 
conceput utilizarea armei nucleare, 
intrucit ar conduce la distrugerea 
totală a omenirii. Olof Palme a res
pins categoric valabilitatea afirma
țiilor privind posibilitatea desfășu
rării unui război nuclear „limitat".

Prezențe românești peste hotare
LIMA 12 (Agerpres) — La sediul 

Asociației naționale a scriitorilor și 
artiștilor peruani, din Lima, a avut 
loc prezentarea cărții „Poporul 
român in istorie și cultură", apar- 
ținind prof. univ. Luis Herman Ra
mirez, membru al Academiei perua
ne de limbă spaniolă, in alocuțiu
nile rostite prestigioși oameni de 
cultură peruani, intre care și autorul 
cărții, au evidențiat interesul deose
bit existent in această țară pentru 
cunoașterea istoriei milenare a po
porului român, a culturii și artei 
sale, precum șt a realizărilor re
marcabile ale României contempo
rane. Totodată, vorbitorii au dat o 
inaltă apreciere politicii de pace și 
colaborare cu toate popoarele lumii 
promovată de România socialistă, 
contribuției remarcabile a președin
telui Nicolae Ceaușeseu la cauza 
păcii și înțelegerii in lume.

ROMA 12 (Agerpres). — In suita 
acțiunilor prilejuite de marcarea in 
Italia a centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu, ambasada româ
nă a organizat, în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe și cu 
Academia națională italiană „Dei 
Lincei", o manifestare dedicată vie
ții și activității marelui om politic 
român. Au luat cuvîntul prof. Giu
seppe Montalenti, președintele Aca

Locuitorii orașului Anvers 
se opun noilor rachete 

de croaziera
BRUXELLES 12 (Agerpres). — 

Orașul Anvers a devenit a 65-a 
localitate belgiană care și-a afir
mat opoziția fată de planurile de 
amplasare a unor noi rachete a- 
mericane de croazieră pe teritoriul 
Belgiei — relatează agenția T.A.S.S. 
în declarația adoptată de munici
palitatea din Anvers se cere redu
cerea echilibrată a armelor nuclea
re in Europa.

Apelul oamenilor 
de știință japonezi

TOKIO 12 (Agerpres) — Un nu
măr de 589 de oameni de știință, 
de cultură și reprezentanți ai unor 
cercuri clericale din prefectura Oka
yama au dat publicității o declara- 
ție-apel privind necesitatea activi
zării luptei împotriva pericolului 
unui război nuclear. In declara
ție se subliniază că guvernul japo
nez ar trebui să respecte cele trei 
principii : de a nu importa, de a nu 
produce și de a nu dispune de arme 
nucleare.

Mii de participanți la marșurile păcii au protestat in orașul Nfirnberg 
împotriva planurilor de amplasare a noi rachete nucleare in Europa

demiei naționale italiene, Giuliano 
Caroli, doctor în istorie,profesor la 
Universitatea din Roma, ziaristul 
Alfonso Sterpellone, membru al 
Comitetului național italian pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
precum și ambasadorul țării noas
tre in Italia, Ion Mărgineanu. Vor
bitorii au făcut ample referiri la 
coordonatele politicii noastre exter
nei subliniindu-se, in acest cadru, 
rolul determinant al președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, neobosita sa ac
tivitate pe plan internațional, nu
meroasele acțiuni și inițiative ale 
României pentru democratizarea 
relațiilor internaționale și edificarea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

BERLINUL OCCIDENTAL 12 
(Agerpres) — Cu prilejul centenaru
lui nașterii lui Nicolae Titulescu, la 
consulatul general al României din 
Berlinul occidental a avut loc o con
ferință de presă dedicată acestui 
eveniment.

TOKIO 12 (Agerpres) — La edi
tura niponă „Daigaku Shorin" din 
Tokio a fost editată traducerea in 
limba japoneză a volumului de 
„Povestiri" de Mihail Sadoveanu. 
Autorul traducerii este profesorul 
Atsushi Naomo, de la Universitatea 
din Tokio.

„Escaladarea înarmărilor 
poate avea consecințe 

catastrofale"
VIENA 12 (Agerpres) — Escalada

rea în continuare a cursei înarmă
rilor nucleare poate avea urmări 
catastrofale pentru întreg Pămîntul, 
a declarat directorul general al A- 
genției Internaționale pentru Ener
gia Atomică, Hans Blix. El a re
levat că in lume s-au acumulat 
suficiente arme nucleare pentru a 
se distruge tot ce este viu pe Pă- 
mint.

Un „tramvai al păcii" 
în bazinul Ruhr

BONN 12 (Agerpres). — O am
plă manifestație în favoarea păcii a 
fost organizată recent de mai multe 
organizații de tineret, de femei și 
sindicale în Mulheim, cunoscut cen
tru siderurgic din bazinul Ruhrului. 
Orașul a fost străbătut de mai 
multe ori de un „tramvai al păcii", 
ale cărui vagoane erau drapate cu 
pancarte purtind lozinci care chemau 
la acțiune împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare pe teritoriul 
R.F. Germania.

Simpozion internațional 
pe tema cooperării 
industriale Est-Vest

SOFIA 12 (Agerpres) — La Sofia se 
desfășoară lucrările unui simpozion 
internațional in problemele cooperării 
industriale Est-Vest, relatează agen
ția B.T.A. Luînd cuvîntul, Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a relevât că presiu
nile exercitate de unele cercuri din 
Occident in scopul de a distruge ceea 
ce este pozitiv, ceea ce s-a realizat' 
în perioada destinderii active sînt 
lipsite de perspectivă. Noi — a spus 
vorbitorul — privim cu optimism coo
perarea dintre Est și Vest, optimism 
care se bazează pe legitățile istorice.

Întrevederi privind 
autonomia palestiniană
CAIRO 12 (Agerpres). — Miercuri 

după-amiază au început, la Cairo, 
întrevederile oficiale egipteano-ame- 
ricane privind autonomia palestinia
nă — relatează agenția M.E.N. De
legația egipteană este condusă de 
vicepremierul și ministrul egiptean 
al afacerilor externe, Kamal Hassan 
Aii, iar cea americană de Richard 
Fairbanks, trimisul special al S.U.A. 
la negocierile privind autonomia pa
lestiniană, precizează agenția egip
teană.

HELSINKI 12 (Agerpres). — La 
Helsinki se desfășoară lucrările Co
mitetului interimar al Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) și ale 
Comitetului comun de dezvoltare al 
F.M.I. și Băncii Internaționale de 
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). 
Ele au fost precedate de reuniunea 
„Grupului interguvernamental al ce
lor 24", reprezentînd țările in curs de 
dezvoltare membre ale F.M.I. Româ

— profund neliniștite 
de politica dobinzilor înalte

Țările în curs de dezvoltare

Comunicatul reuniunii
HELSINKI 12 (Agerpres). — Co

municatul dat publicității la înche
ierea reuniunii „grupului celor 24“ gl 
țărilor in curs de dezvoltare membre 
ale Fondului Monetar Internațional, 
desfășurată la Helsinki, exprimă 
„profunda neliniște" a țărilor in 
curs de dezvoltare față de „politica 
severă deflaționistă" practicată de 
țările occidentale industrializate în 
ultimii ani, apreciind că aceasta a 
contribuit la agravarea problemelor 
economiei mondiale. Practicarea 
unor dobînzi bancare exagerat de 
înalte, persistența deficitelor buge
tare mari ale țărilor industrializate, 
practicile protecționiste — se arată 
în comunicat — au contribuit la

Măsuri preconizate de țările O.E.C.D. 
în vederea opririi recesiunii economice

PARIS 12 (Agerpres) — în cadrai 
reuniunii ministeriale anuale a Or
ganizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.), care 
a avut loc la Paris, participanții. re
prezentînd cele 24 de țări industria
lizate membre ale acostui organism, 
au convenit să dea prioritate acțiu
nilor m.enite să ducă la scăderea rit
mului inflației ca mijloc de oprire a 
actualei recesiuni economice mondi
ale — informează agenția Associated 
Press. în comunicatul reuniunii se 
subliniază, totodată, că sporirea defi
citelor bugetare și a ratei dobinzilor 
trebuie să fie oprită pentru a încura
ja relansarea economică. Documen

'AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONVORBIRI INTERCOMUNI- 
TARE IN CIPRU. O nouă rundă a 
convorbirilor consacrate rezolvării 
problemei cipriote a avut loc la 
Nicosia intre reprezentanții comu
nităților greco-cipriotă și turco-ci- 
priotă. După cum precizează agen
ția C.N.A., șefii celor două dele
gații. Andreas Mavrommatis și 
Urnit Qnan, au analizat aspecte ale 
libertății de deplasare și de stabili
re și dreptul la proprietate. S-a 
convenit asupra anumitor puncte 
ale subiectelor discutate.

DEMISII DIN GUVERNUL O- 
LANDEZ. Criza care plana de mai 
multă vreme asupra coaliției gu
vernamentale olandeze de centru- 
stinga s-a materializat miercuri 
prin demisia celor șase miniștri re- 
prezentind Partidul Muncii (socia
list), relatează agențiile Reuter și 
Franțe Presse. Demisia a survenit 
in urma unor puternice divergen
te intre miniștrii socialiști și cei 
creștin-democfati asupra unor pro
bleme bugetare. 

TINERII - PRINCIPALELE VICTIME
I există în prezent peste 274 000 de șomeri, cu 23 000 mai mulți in compa

rație cuJanul trecut. Din totalul persoanelor lipsite de posibilitatea de a-și 
Igăsi de lucru conform pregătirii lor, peste 100 000 sint tineri intre 15-25 

ani. Din 35 000 de elevi care vor absolvi în acest an cursurile diferitelor 
școli, aproximativ 20 000 vor spori armata șomerilor.

nia este reprezentată de o delegație 
condusă de ministrul finanțelor, Pe
tre Gigea.

Ministrul român a avut întîlniri cu 
Wang Bingqian, ministrul de finan
țe al R.P. Chineze, cu Gavra Po- 
povici, adjunct al secretarului pentru 
finanțe al R.S.F.I., cu Radovan Ma- 
kiei, președintele. Băncii Naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, precum și cu re
prezentanți ai F.M.I. și B.I.R.D.

„grupului celor 24"
creșterea datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare importatoare 
de petrol și la sporirea deficitelor 
balanțelor lor de plăți, care au atins 
100 miliarde dolari în 1982, față de 
38 miliarde dolari in 1978, precum și 
la frinarea eforturilor acestor țări 
pentru a-și asigura progresul econo
mic și social.

în ce privește resursele F.M.I., ță
rile in curs de dezvoltare cer spo
rirea substanțială a cotei părți și 
lărgirea accesului lor la resursele 
acestei instituții. De asemenea, ele 
solicită creșterea cu cel puțin 5 la 
sută, in termeni reali, a programe
lor de împrumuturi ale Băncii Mon
diale.

tul arată că în cursul anului viitor 
se va înregistra o redresare modera
tă a economiilor statelor capitaliste, 
dar acest proces nu va fi suficient 
pentru a contribui la scăderea numă
rului șomerilor care ar putea să 
ajungă la 31 milioane la sfîrșitul 
anului viitor pe ansamblul țărilor 
membre ale O.E.C.D. Țările din Eu
ropa occidentală și Japonia — Se a- 
rată in comunicat — și-au manifes
tat îngrijorarea față de menținerea 
de către S.U.A. a unei rate înalte a 
dobinzilor și a unui important defi
cit bugetar, care se răsfring asupra 
economiilor acestor state.

ÎNTREVEDERI CHINO-TURCE. 
Șeful statului turc, Kenan Evren, 
l-a primit la Ankara, pe He Ying, 
trimis special al guvernului chinez, 
aflat in capitala Turciei intr-o vi
zită la invitația guvernului acestei 
țări. După cum relatează agenția 
China Nouă, cu acest prilej a avut 
loc o convorbire privitoare la rela
țiile bilaterale. Lui Kenan Evren 
i-a. fost adresată invitația, din. par
tea parlamentului și a Guvernului 
R. P. Chineze, de a face o vizită 
la Beijing, invitația fiind acceptată.

MINIȘTRII AGRICULTURII AI 
„CELOR ZECE" și-au întrerupt lu
crările reuniunii lor, la Bruxelles, 
datorită existenței unor dezacorduri 
în ce privește preturile agricole 
pentru perioada 1982—1983. Excep- 
tind Marea . Britanie, statele mem
bre au anunțat că sint dispuse să 
accepte propunerea de compromis 
a Comisiei vest-europene privind 
majorarea cu 10,5 la sută a aces
tor prețuri.

ALE ȘOMAJULUI. In Danemarca

Evoluția conflictului anglo-argentinian
® La Buenos Aires și Londra, declarații in favoarea continuării 

dialogului
© Noi demersuri ale secretarului general al O.N.U. pentru so

luționarea pașnică a diferendului
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Autoritățile militare argentiniene au 
arătat, într-un comunicat oficial dat 
publicității la Buenos Aires, că nici 
un vas civil sau militar aparținînd 
Argentinei nu se află în strâmtoarea 
care separă cele două principale 
insule ale Arhipelagului Malvine 
(Falkland) și că. in ultimele două 
zile, nu au fost semnalate atacuri 
ale forțelor britanice in zonă — 
transmite agenția France Presse. 
Guvernatorul militar argentinian al 
Malvinelor, generalul Mario Benja
min Menendez, a precizat că singu
rul incident din ultimele zile intre 
forțele aflate in conflict a survenit 
duminică, in Atlanticul de sud, cind 
tiruri de pe nave britanice aflate în 
zonă au doborît un elicopter argen
tinian de tip „Puma", care se în
drepta spre vasul de pescuit argen
tinian „Narwal". Acesta fusese ava
riat duminică dimineața, in cursul 
unui atac britanic declanșat de la 
bordul a două elicoptere care ope
rau in zonă — precizează agenția de 
presă oficială a statului argentinian 
— TELAM.

Din Buenos Aires s-a mai anunțat 
că Junta militară de guvernămint — 
din care fac parte comandanții șefi 
ai armatei, marinei și aviației — a 
luat, miercuri, în studiu un raport 
privind evoluția conflictului anglo- 
argentinian in problema Malvinelor, 
în vederea adoptării deciziilor ce se 
impun in continuare.

Miercuri, purtătorul, de cuvint al 
Ministerului Relațiilor Externe ar
gentinian, Hernan Massini Ezcurra, 
a declarat presei : „Noi vom conti
nua să dialogăm". „Atit timp cit 
dialogul va exista, vor exista și spe
ranțe de a se ajunge la un acord 
onorabil intre părțile aflate în con
flict".

LONDRA 12 (Agerpres) — Minis
trul de externe al Angliei. Francis 
Pym, a declarat — după o întrunire a 
„cabinetului de război", prezidată de 
primul ministru — că ultimele propu
neri privind conflictul din Arhipe
lagul Falkland (Malvine), prezen
tate de Argentina prin interme

ÎNMÎNAREA PREMIILOR HERDER PE 1982. La Viena a avut loc, 
în prezența președintelui Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, solemnitatea lu
minării premiilor „Gottfried von Herder" pe anul 1982. Distincția a fost 
acordată, in acest an, poetei românce Ana Blandiana pentru remarcabila sa 
activitate literară, precum și unor reprezentanți ai vieții culturale și știin
țifice din alte țări. Inminind prestigiosul premiu, rectorul Universității din 
Viena, prof. dr. Richard Plaschka, a evidențiat deosebita însemnătate a 
întăririi continue — și pe calea științei și culturii — a legăturilor de prie
tenie dintre popoarele europene, îndeosebi in actualele momente in care 
pacea este periclitată de o neobișnuită acumulare de arme de distrugere 
in masă pe continentul nostru. La festivitate au participat dr. Herta Firn- 
berg, ministru federal pentru știință și cercetare, reprezentanți ai vieții 
politice, economice, culturale și științifice austriece.

DELEGAȚIE DE VETERANI RO
MÂNI IN FRANȚA. La invitația 
Uniunii franceze a asociațiilor 
luptătorilor și victimelor de război 
(U.F.A.C.), o delegație a Comitetu
lui foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului din 
țara noastră, condusă de general- 
locotenent (r) Neagu Andrei, pre
ședintele comitetului, a participat, 
la Paris, la întâlnirea internaționa
lă a foștilor luptători, desfășurată 
sub semnul intensificării. luptei 
pentru dezarmare și pace. Delega
ția a participat, de asemenea, la 
manifestarea organizată in Franța 
cu prilejul Zilei Victoriei.

RELUAREA LUPTELOR IN LI
BAN. Luptele au fost reluate 
miercuri în orașul Tripoli, din nor
dul Libanului, intre părțile rivale 
in conflictul libanez, la numai 12 
ore după noul acord de încetare a 
focului, relatează agenția M.E.N. Pe 
de altă parte. Comitetul de coor
donare a nordului iși continuă reu
niunile in cursul cărora sint exa
minate mijloacele de a se pune 
capăt luptelor de la Tripoli, adaugă 
agenția. 

diul secretarului general al O.N.U., 
conțin „unele șanse de progres" — 
relatează agenția Reuter.

Pym a spus insă că mai rămin 
de rezolvat multe probleme difi
cile. De la Ministerul Apărării, de 
la Londra, s-a comunicat că vre
mea rea din sudul Atlanticului a Îm
piedicat forța expediționară britanică 
să se angajeze in vreo acțiune mili
tară. în sfirșit, parlamentul britanic 
a anunțat că joi va ține o nouă se
siune de urgență — a 5-a — pentru 
examinarea conflictului din Falkland 
(Malvine).

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres) 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, continuă, la 
sediul O.N.U. din New York, nego
cierile separate cu reprezentanții Ar
gentinei și Marii Britanii în vederea 
soluționării pașnice a conflictului pri
vind Arhipelagul Malvinelor (Falk
land) — anunță U.P.I. Cuellar a de
clarat, miercuri, presei că au conti
nuat să se înregistreze progrese. Ară- 
tind că tratativele se află intr-o „eta
pă foarte delicată", cind este nevoie 
de precauție, el a spus : „Cred că tre
buie să mai lucrăm cel puțin cîteva 
zile. Sper să putem încheia demersul 
nostru pină la sfirșitul săptăminii".

Continuă luptele in Salvador
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). — 

Forțele Frontului Farabundo Marți 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
din Salvador iși continuă acțiunile 
pe intreg teritoriul tării împotriva 
trupelor regimului — transmite agen
ția France Presse. Ele au atacat, 
intre altele, patrule ale forțelor ar
mate salvadoriene care suprave
gheau șoseaua San Vincente-Tecoluca, 
in partea de est a țării, CS-' Anunțat 
oficial la San Salvador, s . preci
zat, de asemenea, că forțeleyf’.M.L.N. 
au atacat, in cursul unei Operațiuni 
de anvergură, orașul San Vicente, 
lovind simultan, in mai multe punc- 
te-cheie, localitatea.

Înțelegere de colaborare 
ÎNTRE RADIOTELEVIZIUNEA 
ROMANA si TELEVIZIUNEA CE
HOSLOVACA. La Praga a fost sem
nată, la 1J. mai, de către Cornel 
Pânzaru, ambasadorul României in 
R.S, Cehoslovacă, și Jan Zelenka, 
directorul general al Televiziunii 
cehoslovace, înțelegerea de colabo
rare dintre RadioteleVlziunea româ
nă și Televiziunea cehoslovacă.

RELUAREA CURSELOR AERIENE 
BAGDAD-CAIRO. Compania ae
riană a Irakului și-a reluat cursele 
regulate între Bagdad și Cairo, 
suspendate in noiembrie 1978 —
informează agenția M.E.N.

fost ales președinte al 
Național al partidului, 
de secretar politic al 

pe care o deținuse pină 
Flaminio. Piccoli, a fost

ALEGERE. în cadrul lucrărilor 
Consiliului Național al Partidului 
Demqcrat-Creștin. italian, Flaminio 
Piccoli a 
Consiliului 
In funcția 
partidului, 
in prezent ______T____ •
ales — cum ș-a anunțat — Ciriaco 
de Mita in cadrul recentului con
gres al democrației-creștlne.

J

Probleme stringente ale „lumii a treia“ și necesitatea 
edificării noii ordini economice internaționale

Nici o națiune nu mai poate spe
ra să rămînă prosperă atit timp cit 
•ărăcia se extinde in lume. Este o 
opinie pe deplin confirmată de ac
tuala criză economică mondială, ea 
însăși strins legată de îmbogățirea 
unor state pe seama altora. Dar, 
privite in perspectivă, lucrurile se 
prezintă mult mai sumbru. Un sem
nal de alarmă în acest sens îl con
stituie studiul F.A.O. intitulat „A- 
GRICULTURA IN ANUL 2000" ale 
cărui previziuni conduc la concluzia 
eă „omenirea avansează pe dibuite, 
elătinindu-se in mod periculos", spre 
un și mai mare grad de sărăcie, 
dacă nu vor interveni unele schim
bări -radicale în structurile actuale.

Cantitatea de aproape un miliard 
și jumătate tone de cereale, cite se 
produc anual în lume, se arată in 
studiul amintit, ar fi mai mult decit 
suficientă pentru a asigura 3 000 de 
calorii pe zi fiecărui locuitor al pla
netei, dacă recolta globală s-ar dis
tribui echitabil. în realitate însă, 
situația alimentară mondială devine 
tot mai preocupantă. După recoltele 
slabe înregistrate in ultimii ani in 
țările sărace, alte zeci de milioane 
de oameni s-au adăugat jumătății 
de miliard care suferă de subnutri
ție cronică. Mulți dintre ei vor pie
ri din lipsă de alimente. De cealaltă 
parte a liniei de demarcație dintre 
„Nord" și „Sud" se află țările bo
gate, care gem sub greutatea surplu
surilor de cereale. Pentru a nu lăsa 
prețurile să scadă, sînt stocați munți 
de alimente. Numeroși economiști 
din țările capitaliste dezvoltate afir
mă că surplusurile agricole ar putea 
să ajute la construirea de punți in
tre bogați și săraci. Dar în practică 
se procedează altfel : cea mai mare 
parte a -stocurilor sînt oferite dreot 
hrană mai degrabă animalelor decit 
oamenilor. Cele o sută de mii de 
vaci californiene consumă mai mul
te cereale decit 1,7 milioane de a- 
fricani !

Și mai Îngrijorătoare este însă 
adincirea continuă a decalajului 
dintre producție și consumul de ali
mente in lumea țărilor in curs de 

dezvoltare. Datorită acestui fapt, im
porturile de cereale ale țărilor ră
mase in urmă s-au dublat in dece
niul trecut. Sporirea cu peste 20 la 
sută, în medie pe an, a prețurilor la 
produsele agricole a adăugat multe 
miliarde de dolari la factura lor ali
mentară. Se apreciază că, pentru 
multe țări sărace — apăsate de po
vara creșterii preturilor la petrol, a 
datoriilor externe și. îndeosebi, a do
binzilor la împrumuturile contracta
te — o nouă criză alimentară, de 
proporțiile celei de la începutul de
ceniului trecut, ar fi insuportabilă.

Cum s-ar putea evita impasul ali
mentar ? Studiul F.A.O., care se re

• Un acut impas alimentar pe glob • Ravagiile crizei energetice
• Soluția ? Regîndirea relațiilor economice interstatale !

feră Ia 90 din cele peste 130 de țări 
in curs de dezvoltare, prezintă citeva 
propuneri îndrăznețe. El conchide 
că, in condițiile unui efort susținut 
și de amploare, producția agricolă a 
țărilor în curs de dezvoltare poate 
să crească cu 3,8 la sută pe an in 
perioada 1980—2000, cea de cereale 
— cu 3,2 la sută și șeptelul — cu 
4,7 la sută. Pentru realizarea obiec
tivelor amintite care, după studiul 
F.A.O., n-ar duce la eradicarea foa
metei, ci numai la restringerea sim
țitoare a ariei ei de răspîndire, ță
rile sărace ar trebui să-și dubleze 
investițiile în agricultură, iar statele 
bogate să-și tripleze ajutorul. Banii 
constituie însă o problemă dintre 
cele mai spinoase, deoarece săracii 
nu-i au, iar bogății nu sînt dispuși 
să-i pună la dispoziție. Dar, chiar 
dacă ar exista fondurile necesare, 
ar rămine alte obstacole de depășit, 
dintre care cel mai redutabil se 
pare a fi energia.

Tehnicile care permit astăzi spo
rirea productivității muncii în agri
cultură sînt mari consumatoare de 
energie clasică, neregenerabilă. S-a 
calculat că, dacă sistemul agroali- 

mentar al țărilor care asigură 90 la 
sută din importurile de griu și ce
reale furajere ale „lumii a treia" ar 
fi extins la toate statele, ar absorbi, 
el singur, întreaga cantitate de e- 
nergiș ce se consumă pe plan mon
dial. Soluția ar fi găsirea, prin efor
turi comune, a unor surse noi, rege
nerabile de energie. Dar. într-o lurne 
egoistă, cum este cea in care trăim, 
e greu, dacă nu imposibil, să convingi 
prin argumente morale, chiar dacă 
anual mor de foame în țările sărace 
circa 30 milioane de oameni, cifră 
aproape egală cu aceea a victimelor 
celui de-al doilea război mondial.

Există însă și alte argumente, din 

care cele mai multe converg spre 
concluzia că problemele de azi ale 
unei țări sau alteia vor fi proble
mele de miine ale întregii umani
tăți. Iar pentru a ne da mai bine 
seama de acest fapt trebuie avut in 
vedere că ceea ce înseamnă criză 
energetică pentru bogați nu înseam
nă și pentru săraci. Consumul anu
al de petrol al celor 92 de țări in 
curs de dezvoltare importatoare de 
țiței este de 600 milioane tone, ceea 
ce înseamnă doar 20 la sută din 
consumul mondial și nici trei pă
trimi din cel al unei singure țări — 
S.U.A.

Pentru mai bine de un miliard de 
oameni, care trăiesc în țările ră
mase in urmă, adevărata criză ener
getică nu constă in penuria de pe
trol, ci de lemn de foc. Jumătate 
din lemnul tăiat în lume servește 
la pregătirea hranei și încălzitul lo
cuințelor in regiunile vitregite ale 
planetei. Datorită presiunilor pe 
care le exercită sporul demografic 
asupra patrimoniului silvic, prețul 
lemnului de foc crește mai repede 
decit cel al petrolului. La Niamey 

' (Niger), în inima Sahelului devastat 

de secetă, o familie de muncitori 
manuali cheltuiește un sfert din ve
nitul ei pentru procurarea lemnului 
de foc. La Ouagadougou (Volta Su
perioară), proporția este de 20—30 
la sută.

Lemnul a devenit o marfă din ce 
in ce mai rară și mai scumpă in 
toate zonele semiaride din Asia, A- 
frica și America Latină, dar locui
torii lor nu-și dau încă seama de 
adevăratul preț al combustibilului 
pe care îl folosesc. Caravanele care 
îl transportă contribuie, in fapt, la 
accelerarea distrugerii fertilității 
solului, la creșterea frecvenței și 
amploarei inundațiilor, la înaintarea 

mai rapidă a deșertului. S-a calcu
lat, de pildă, că in Amazonia, ploile 
„spală" anual de pe un hectar un 
kilogram de sol, cind acesta este 
acoperit cu arbori, iar cind lipsesc 
arborii, de pe aceeași suprafață se 
pierd 34 tone de pămint — adică de 
34 000 de ori mai mult.

Visul de odinioară al specialiștilor 
de a inlocui lemnul de foc cu gazul 
lampant s-a spulberat după 1973 și 
odată cu el și speranța de a atenua 
într-un viitor apropiat gravele con
secințe ale distrugerii patrimoniului 
silvic al țărilor subdezvoltate. Căci, 
deși toate țările în cauză au pus in 
aplicare ample programe de reim- 
pădurire, ele s-au lovit încă de la 
început de numeroase obstacole, din
tre care pe primul plan s-a si
tuat insuficienta mijloacelor finan
ciare, In aceste condiții, specia
liștii F.A.O. apreciază că 40 la sută 
din pădurile care existau in 1978 în 
țările in curs de dezvoltare vor fi 
tăiate pină în anul 2000. După ace
iași specialiști, aceasta înseamnă că 
in următoarele două decenii toate 
pădurile accesibile din țările „lumii 
a treia" vor fi doborîte !

Consecințele crizei lemnului de foc 
nu se opresc insă la poalele munți
lor despăduriți, nici la frontierele 
țărilor in care sint situați. Defrișă
rile masive din Asia, Africa și A- 
meriea Latină se situează in centrul 
problemei fundamentale a echilibru
lui ecologic in lume. Se știe că un 
rol esențial al pădurilor este acela 
de a absorbi din atmosferă bioxidul 
de carbon (CO2), emanat in urma ac
tivităților marilor orașe, și a reda 
oxigenul vital. Calcule aproximative 
arată că anual sint degajate in at
mosferă 12—14 miliarde tone de CO2, 
din care două treimi sint absorbite 
de păduri. Prin tăierea pădurilor 
scade capacitatea de absorbție și 
crește procentul de CO2 in atmosfe
ră, antrenînd o încălzire a climei pe 
glob. Specialiștii au calculat că este 
suficientă o creștere de 2—4 grade 
pentru a se topi calotele polare și 
ridica astfel nivelul oceanelor pînă 
la 30 de metri, ceea ce ar duce la 
înecarea unei mari părți din centrele 
populate ale globului. Or, dacă moa
re Calcutta, moare și New Yorkul 
sau Amsterdamul. Apele nu aleg.

Așa cum criza lemnului de foc și 
a altor surse de energie obligă spe
cialiștii să regindească raporturile 
dintre om și mediul său ambiant, 
tot așa sărăcia pune din ce in ce 
mai acut in fața factorilor politici 
și de decizie problema regindirii re
lațiilor economice dintre state. Iar 
înlocuirea vechilor raporturi ine
chitabile. care duc la extinderea să
răciei in lume, cu altele noi. echi
tabile și democratice, cu o nouă or
dine economică internațională, ca
pabilă să favorizeze progresul tutu
ror popoarelor, ar fi in interesul 
întregii omeniri. Iată de ce Româ
nia socialistă, președintele ei, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, subliniază 
în permanență necesitatea de a se 
trece cit mai curind de la vorbe la 
fapte, de a se acționa atit timp cit 
nu este prea tirziu pentru a se 
curma această evoluție primejdioasă, 
pentru a se edifica o lume mai 
dreaptă, mai bună.

Gh. CERCELESCU

Remediu garantai
„De ce cad atit de des avioanele 

de vinătoare și bombardament ame
ricane «F-16»?". In decursul ultimi
lor ani s-au dat diverse răspunsuri 
la această întrebare. De pildă, s-a 
spus că in goana după profituri fir
ma producătoare (a'vind „strinse" 
legături cu Pentagonul, contractul a 
fost acceptat ușor) a creat un apa
rat care prezintă, la fel ca avioa
nele „F-15", unele defecțiuni de 
concepție, motoarele uzindu-se prea 
repede. Iată insă că un specialist 
civil din cadrul Ministerului Apără
rii a împărtășit agenției France 
Presse secretul : de vină pentru 
numeroasele accidente de pină acum 
ale avioanelor „F-16" ar fi sistemul 
electronic de comandă a zborului. 
Adică — a explicat specialistul — 
avionul nu mai poate "fi controlat 
timp de două secunde cind se în
trerupe alimentarea electrică prin
cipală a sistemului de comandă, 
pentru a se pune in funcțiune ge
neratorul de rezervă. Desigur, două 
secunde înseamnă foarte puțin — a 
continuat el — dar la viteze super
sonice cele două secunde înseamnă 
o diferență intre supraviețuire și- 
eternitate.

Aceste remarci au fost făcute, zi
lele trecute, cind s-a prăbușit încă 
un avion „F-16" — cel de-al 17-lea 
accident de acest fel din 1979, anul 
introducerii aparatului in dotarea 
armatei americane. Și un singur 
avion de acest tip a costat in jur 
de 18 milioane dolari.

Specialiștii vor mai dezbate, pro
babil încă multă vreme, problema 
cauzelor care determină prăbușirea 
respectivelor avioane, ca și alte ac
cidente fatale provocate în timp de 
pace de diversele arme, tot mai 
sofisticate, care zi de zi îngroașă ar
senalele statelor. Opinia publică 
insă consideră că este momentul să 
se treacă la aplicarea in viață a sin
gurului remediu garantat, care să 
pună definitiv capăt tuturor acci
dentelor de acest fel. Și anume 
dezarmarea.

In mod sigur pe această cale nu 
numai că vor fi salvate multe, foarte 
multe vieți omenești — închipui
ți- vă, doar, ce ar insemna un ase
menea accident dacă avionul res
pectiv ar avea arme nucleare la 
bord — dar se vor ușura substanțial 
poverile uriașelor cheltuieli pe care 
le inghite cursa înarmărilor. Date 
elocvente privind consecințele ex
trem de negative ale cursei înar
mărilor și necesitatea imperioasă a 
înfăptuirii dezarmării a oferit, re
cent. reprezentantul Republicii Peru 
în Comitetul pentru dezarmare de 
la Geneva. El a subliniat :
• in fiecare an se cheltuiește pen

tru inarmări aproximativ 6 la sută 
din totalul resurselor omenirii ;
• circa 50 milioane de persoa

ne, între care 20 la sută din totalul 
inginerilor și oamenilor de știință 
din lume, sint angajate direct sau 
indirect in producerea de arme ți 
servicii militare ;
• circa 6 la sută din producția 

anuală de petrol este folosită in 
scopuri militare ;

® pe glob, cantitatea de cupru, 
nichel și platină utilizată pentru in
armări depășește consumul tuturor 
statelor Africii, Asiei și America 
Latine ;
• renunțarea la fabricarea a 200 

rachete intercontinentale ar econo
misi peste 10 000 tone aluminiu, 
2 500 tone crom, 150 tone titan, 24 
tone barlliu, 890 000 tone oțel și 2,4 
milioane tone ciment.

O concluzie se impune : cu cit 
mai mare va fi numărul armelor — 
indiferent de tip — ce vor fi scoase 
din arsenalele statelor, cu atit mai 
ridicat va fi numărul vieților sal
vate, cu atit mai importante vor fi 
resursele materiale și de forțe uma
ne ce vor putea fi puse în slujba 
omului, a vieții pe Pămint I

N. PLOPEANU
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