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Acțiuni concrete pentru înfăptuirea programului energetic

ACCELERAREA CONSTRUCȚIEI DE CENTRALE 
ELECTRICE PE BAZĂ DE CĂRBUNE

- o sarcină de mare răspundere a proiectanților, producătorilor de utilaje și constructorilor
Așa cum se arată în hotărîrea Plenarei C.C. al 

P.C.R. cu privire la realizarea programului ener
getic, pornind de la orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al parti
dului, in actualul cincinal creșterea producției de 
energie electrică se va asigura prin sporirea cu 
precădere a puterii instalate in termocentralele 
care funcționează pe bază de cărbuhe. precum și 
in centrale hidroenergetice.

Care este stadiul proiectării termocentralelor 7 
Ce măsuri se întreprind pe șantiere pentru acce
lerarea ritmului dc construcție al noilor investi
ții 7 Ce probleme trebuie soluționate in între
prinderile furnizoare de utilaje și echipamente 
energetice 7 Iată citeva întrebări la care ne-am 
propus să găsim răspunsuri la «Tribuna econo
mică a „Scînteii"», la care au participat tovarășii :

Mihail Nistor, din direcția de investiții-construc- 
ții a Ministerului Energiei Electrice. Romeo Vîr- 
golici, lnginer-șef la întreprinderea „Vulcan" din 
Cafpitală, Virgil Atanasiu, șef de proiect la In
stitutul de cercetări și inginerie tehnologică 
pentru echipamente energetice și mașini de ri
dicat, loan Grobnic și Florin Tudose, ingineri in 
cadrul trustului „Energomontaj".

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Congresului Mondial Evreiesc

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă, delegația Congresu
lui Mondial Evreiesc, condusă de Ed

gar Bronfman, președintele congresu
lui, care face o vizită in tara noastră.

La primire au luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Ion Roșianu, președintele Departa
mentului cultelor.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Caso științei și tehnicii pentru tineret din Cimpina Foto : S. Cristian

0 LUCRARE DE MARE INȘEMNĂȚAȚE PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEHNIA

Redacția : Îmbunătățirea structurii 
surselor de energie prin creșterea 
mai accentuată a puterii instalate in 
centralele pe cărbune constituie o di
recție prioritară a dezvoltării energe
ticii in următorii ani. Ce schimbări 
esențiale sint prevăzute in acest sens 
in cincinalul actual ?

. 'hail Nistor : în actualul cinci
nal, producția de energie electrică 
urmează să sporească de la peste 70 
miliarde kWh, în anul 1981, la 82,5 
miliarde kWh, în anul 1985, ceea ce 
reprezintă o creștere de aproape 18 
la sută. Așa cum se subliniază in 
hotărirea plenarei C.C. al P.C.R., 
acest spor de producție se va realiza 
prin intensificarea realizării de cen
trale electrice pe cărbuni, valorifica
rea în continuare a potențialului hi
droenergetic al țării, introducerea in 
balanța energetică a noi resurse 
de energie in paralel cu diminuarea 
folosirii hidrocarburilor. Concret, în 
perioada 1981—1985 se va instala o 
putere nouă de 7 920 MW. din care 
5 420 MW, adică 68 la sută, in ter
mocentrale funcționînd pe cărbune, 
șisturi și resurse refolosibile. Sînt 
condiții ca pină la finele acestui an 
să fie puse in funcțiune grupuri cu 
o putere de peste 1 300 MW în cen
tralele termoelectrice pe 
De menționat că toate 
termoelectrice noi se vor realiza ca 
centrale de termoficare pentru a 
produce, combinat, energie electrică 
și termică.

Redacția : Care este stadiul asigu
rării proiectelor și al realizării proto
tipurilor cazonelor energetice indus- • 
triale ?

Virgil Atanasiu t Trebuie precizat 
din capul locului că realizarea unei 
puteri instalate de 5 420 MW m cen
trale termoelectrice pe cărbune, șis
turi și resurse refolosibile constituie 
o sarcină de o amploare deosebită. 
Institutul nostru a realizat proiectele 
pentru întreaga familie de cazane 
energetice necesare tipurilor de ter
mocentrale care se vor construi în 
actualul cincinal. Astfel, intr-un timp 
relativ scurt, am reușit să asigurăm 
partea de concepție pentru cazanele 
de 1 035 tone, 525 tone, 420 tone și 
120 tone, care echipează grupurile 
de 330 MW, 150—125 MW, 50 MW și, 
respectiv, 12 MW. Ideea de bază ur
mărită în proiectare a fost stabilirea 
soluțiilor pentru funcționarea in re
gim optim a cazanelor fără adaos de 
păcură, utilizînd cărbunii indigeni, 
cu puteri calorice medii sau interi
oare. Principala problemă pe care 
trebuie să o soluționăm in mofcen-

tul de față constituie omologareao
tuturor acestor categorii de cazane.

Romeo Virgolici : Asimilarea în- 
tr-un timp extrem de scurt a fabri-. 
cației întregii game de cazane ener-

iectarea nu ar fi tipizat fabricația 
lor. Tocmai astfel s-au putut execu
ta, in paralel, toate tipurile de ca
zane solicitate de beneficiari. Volu
mul de activitate legat de livrarea

Preocupări, idei și propuneri 
formulate de specialiști la
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getice industriale pentru termocen
tralele pe bază de cărbune a impus 
dezvoltarea unor capacități de pro
ducție corespunzătoare, specializarea 
unor secții și ateliere in cadrul în
treprinderii - „Vulcan". Menționez 
faptul că nu ar fi fost posibil să 
realizăm într-o perioadă record pro
totipurile acestor cazane dacă pro-

cazanelor energetice industriale este 
deosebit de complex. Bunăoară, ca
zanul de 1 035 tone înglobează 13 mii 
tone utilaje, la realizarea lui contri
buind numeroși furnizori. Iată de ce 
consider "a deosebit de important 
pentru îndeplinirea exemplară a pro
gramului de construcție a noilor ter
mocentrale — care au o putere insta-

lată Însumată deosebit de mare — să 
se acorde intreaga atenție coordonă
rii fabricației, asigurării bazei ma
teriale necesare. Spun aceasta, de
oarece o serie de materiale și furni
turi — în special țevi, aparatură 
electrică și de automatizare — tre
buie asimilate intr-un timp scurt in 
țară.

Redacția : Ați amintit de necesita
tea omologării cazanelor. Este cu
noscut că la termocentralele Turceni 
și Rovinari s-au făcut o serie de îm
bunătățiri constructive la unele gru
puri energetice. Ce concluzie au des
prins proiectanții și furnizorii de u- 
tilaje din experiența de la Rovinari 
și Turceni ?

Romeo Virgolici î Modificările fă
cute la grupurile 6 Rovinari și 4 
Turceni au avut în vedere scăderea 
accentuată a consumului de păcură 
și atingerea unor parametri constanți 
în funcționarea cazanelor, in condi-

Opinii consemnate de 
Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag. a III-a)

Strîngerea și depozitarea 
a primei recolte de

Asigurarea unor cantități Îndestu
lătoare de furaje și de cea mai bună 
calitate constituie principala condi
ție de care depinde sporirea efec
tivelor de animale și creșterea pro
ducției zootehnice. La recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
analizîndu-se pe larg modul în care 
se înfăptuiesc programele de dez
voltare a zootehniei, au fost puse în 
evidență măsurile ce se întreprind 
și trebuie să se întreprindă, în con
tinuare, pentru asigurarea bazei fu
rajere, pe calea valorificării eficiente 
a pășunilor și fînețelor, a aplicării 
în practică a prevederilor Legii pri
vind organizarea producției și folo
sirii raționale a resurselor de nu
trețuri. în aceste zile, cînd re
coltarea și depozitarea furajelor se 
află in curs de desfășurare, este ab
solut necesar ca pretutindeni. în fie
care unitate agricolă, să se acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
aplicarea măsurilor stabilite. Potri
vit programului întocmit de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. pentru luna mai s-a pre
văzut ca furajele cultivate să fie 
strînse de pe 651 500 hectare, cea 
mai mare parte din acestea urmînd 
să fie conservate pentru iarnă. Cum 
se desfășoară această acțiune și ce 
trebuie întreprins 
din această 
tare, să se 
de furaje 7

Obținerea

ranția că producția zootehnică se va 
menține la un nivel ridicat in timpul 
iernii.

Păstrarea substanțelor nutritive 
in furaje impune folosirea celei mai 
potrivite metode de conservare a 
acestora. De fapt, acesta este moti
vul principal al deciziei organelor 
de specialitate de a se produce și 
păstra pentru iarnă, din cantitățile

Cea mai mare atenție tre
buie acordată însilozârii, 
conservării întregii canti*  
tați de plante furajere re
coltate în această primă

vară

neîntîrziată
furaje
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cărbune, 
centralele

Despre Patrie 
scriem versurile cele mai alese 
pe care să le scandeze în limpezii zori 
valurile Mării și Dunării.

Despre Patrie 
cintăm cintece înfrățite 
izvorîte din aceeași străbună gură de rai 
ca Oltul și Mureșul.

pentru ca. încă 
primă etapă de recol- 

asigure cantități sporite
Despre Patrie 
vorbim numai cu mina pe inimă, 
folosind cuvinte rotunde, rotunde 
asemenea adevărului.

Despre Patrie 
rostim frazele cele mai frumoase, 
superbe ca înseși priveliștile sale 
scăldate-n celestul albastru 

de Voronef,

Despre Patrie 
depunem zilnic mărturie 
cu brațele suflecate, 
gata mereu a-nălța ctitorii 
demne de marele Meșter-zidar...

Despre Patrie

Elena Greculesl Republica (pictura)

I
de Radu SELEJAN

I

I
I
I
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I POP Simion

(Continuare 
în pag. a IV-a)

bărbătește, 
co- 

aplicind în

o confirmă 
medicale : 

aramă...
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Obținerea unor cantități îndestu
lătoare de nutrețuri impune, in pri
mul rind. intensificarea lucrărilor 
de recoltare, ceea ce presupune uti
lizarea eficientă, la întreaga capa
citate. a tuturor utilajelor mecanice 
aflate la dispoziția unităților agri
cole. Pînă la 21 mai au fost recol
tate furajele de pe o suprafață to
tală de peste 287 100 hectare, lucră
rile fiind mai avansate in întreprin
derile agricole de stat din județele 
Dolj, Teleorman. Constanta. Olt și 
in cooperativele agricole din jude
țele Giurgiu, Călărași, Dolj, Argeș, 
Constanța, Tulcea, Prahova și al
tele. în zona de sud a țării, lucră
rile trebuie intensificate îndeosebi 
In cooperativele agricole din jude
țul Ialomița, unde furajele au fost 
recoltate doar de pe 34 la sută din 
suprafața prevăzută In programul 
lunii mai. iar in vestul tării — in 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județele Arad și Timiș.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. toate resursele de masă ver
de pe care le oferă această primă
vară bogată in furaje trebuie să fie 
adunate fără intîrziere și transfor
mate în fîn sau insilozate. în acest 
scop, este indicat ca animalele să fie 
scoase la pășunat pe suprafețele ce 
nu pot fi recoltate, in păduri, pe 
aliniamente, in oricare alte locuri 
unde există verdeață. Cu cit vor fi 
mai mari cantitățile de furaje care 
se vor recolta si conserva in această 
perioadă, cu atit va fi mal mare ga-

de lucemă. trifoi el alte plante fu
rajere care se recoltează acum, can
tități cit mal mari da fîn. De timpul 
frumos și temperatura ridicată din 
această perioadă trebuie să se bene
ficieze 'din plin pentru uscarea ma
sei verzi, urmărindu-se realizarea 
unui fin de cea mai bună calitate. 
Iată de ce. începind din luna mai șl 
pînă la toamnă, trebuie desfășurată 
o amplă acțiune pentru asigurarea 
unor cantități cit mai mari de fîn. 
în același timp, cantități importante 
de masă verde — in funcție de na
tura acestora și evoluția timpului — 
vor trebui conservate sub formă de 
Iuraje însilozate.

Oricare ar fi metodele de con
servare a furajelor, esențială este 
respectarea Întocmai a elementelor 
tehnologiei stabilite. Cadrele de con
ducere și specialiștii din unități nu

trebuie să admită ca finul să sa 
scuture in timpul uscării lui în 
brazde. De asemenea, la însilozara 
este necesară reducerea procentului 
de umiditate din furajele verzi prin 
amestecarea acestora cu paie și alte 
furaje uscate. Este o operație care 
impune o maximă responsabilitate 
din partea celor care conduc și 
efectuează însilozarea.

După primul cosit trebuie să se 
facă o analiză exigentă a rezultate
lor obținute, îndeosebi în ce pri
vește randamentul suprafețelor cul
tivate cu plante furajere, pentru a 
se putea stabili cele mai eficiente 
măsuri in vederea creșterii in conti
nuare a producției de masă verde. 
Cu deosebire, conducerile unităților 
agricole au datoria ca. imediat după 
prima coasă, să asigure fertilizarea 
cu îngrășăminte naturale și chimice 
a terenurilor cultivate cu trifoliene, 
iar în perimetrele irigate să se ia 
măsuri pentru udarea abundentă a 
culturilor. Procedind astfel, viitoa
rea cultură de furaje va putea să 
sporească mult.

Campania de recoltare și conserva
re a furajelor este In plină desfășu
rare. în scopul sporirii producției 
zootehnice, această acțiune de mare 
însemnătate economică trebuie să 
preocupe în cea mai mare mă
sură organele județene de partid, 
organizațiile de partid de la sate, 
direcțiile agricole județene, condu
cerile și specialiștii din consiliile 
agroindustriale și unitățile agricole. 
Lor le revine îndatorirea de mare 
răspundere de a asigura in fiecare 
județ, în fiecare unitate agricolă 
realizarea pe sortimente a cantități
lor de furaje prevăzute în progra
mul de dezvoltare a zootehniei, ne
cesare pentru consumul curent și, 
mai ales, pentru perioada de iarnă.

Sensul înalt al cercetării
științifice

A căuta, pentru a găsi mai mult
decît ți-ai propus

O femeie de 25 de ani, mamă a doi copii, supravie
țuiește la opt stopuri cardiace după care, o spectacu
loasă operafie cardiovasculară o repune pe fosta bol
navă in circuitul viu al vieții. Personajul acestei odi- 
sei : Ana Prundaru, din Albești, Cimpulung de Argeș. 
Locul acțiunii medicale : Spitalul Fundeni, clinica de 
chirurgie cardiovasculară condusă de prof. dr. docent 
Pop D. Popa. Cum știrea e de natură să tulbure, prin 
neobișnuitul ei, deopotrivă pe specialiști ori neinițiați, 
am dorit să aflăm amănunte.

Un diagnostic de dificultate maximă a adus-o pe pa
cientă aici : boală mitrală, boală trlcuspidiană, cu pre
dominanța stenozei, insuficiență aortică minoră și in
suficiență cardiocirculatorie. A fost tratată de colec
tivul conf. Radian Petrescu de la Fundeni, care a apre
ciat, împreună cu prof. dr. docent Pop D. Popa, ca 
ultimă șansă, transferul la clinica de chirurgie cardio-

vasculară și operarea bolnavei. In răstimpul celor trei 
zile de pregătire pentru operație, bolnava a făcut 7 
(șapte) stopuri cardiace, toate remise cu succes in sec
ția de terapie intensivă condusă de dr. Teodora Pe- 
trilă-Tulbure. Cel de-al optulea stop cardiac l-a făcut 
in ziua de 5 mai, în timp ce era transportată spre sala 
de operație. Este resuscitată (masaj extern de fibri- 
lare, intubație etc.) și apoi operată de echipa de me
dici : prof. dr. docent Pop D. Popa, conf. dr. Iile Pa- 
velescu, dr. N. Mircea Birsan, dr. Anton Belcev (anes
tezie). Operația, In timpul căreia i s-a implantat o 
valvă și i s-a făcut plastic la cealaltă (valva tricuspi- 
dă), a durat patru ore. Evoluția stării de sănătate a 
pacientei : foarte bună. Două raționamente l-au con
dus pe profesorul chirurg : pe de o parte, pacienta 
este prea tinără ca să nu aibă resurse să supraviețu
iască și, pe de altă parte, pacienta este prea tinără, 
adică la începutul vieții în plenitudine, ca să nu fie 
salvată ! Atitudine decurgind dintr-o înaltă răspundere 
științifică și un fierbinte umanism. „Românul are șap
te vieți in pieptu-i de aramă", spune o zicală tradi
țională. Reușita profesorului Pop D. Popa 
și o surclasează, cu argumentele practicii 
Românul are... opt vieți in pieptu-i de

întreprinderea si- 
biană „Independența" 
nu mai trebuie pre
zentată. Ea este cu
noscută în țară și pes
te hotare. Un lucru 
insă demn de semna
lat : colectivul de la 
„Independența" este, 
ca vîrstă, adolescent 
aproape, tinerii repre- 
zentind un mare pro
cent. O majoritate e- 
ducată de cei vîrstnici, 
de comuniștii cu ex
periență în spiritul 
disciplinei muncito
rești, al dragostei față 
de meseria aleasă, în 
spiritul responsabili
tății. Așa cum subli
nia secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
la aniversarea a 60 de 
ani de la crearea Uni
unii Tineretului Co
munist și a 25 de ani 
de la înființarea Uni
unii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România, „Generația 
tinără de azi trăiește 
în societatea socialistă 
și are alte condiții de 
viață și muncă, dar și 
altă misiune istorică. 
Romantismul revolu
ționar, spiritul de sa
crificiu trebuie să se 
manifeste într-o for
mă nouă, corespunză
tor condițiilor in care 
tineretul trăiește și lși 
desfășoară astăzi acti
vitatea". Șl tinerii de 
la „Independența", a- 
semenea tuturor tine
rilor din România so
cialistă, se comportă, 
muncesc și trăiesc cu

conștiința de ctitori ai 
unui ev nou.

Așadar, iată-ne la 
„Independența" discu- 
tind despre TINERE
ȚE : „Cum acționează 
tinerii de aici să tra
ducă in viață prețioa
sele îndemnuri părin
tești date de secreta
rul general al partidu-

ce si cu cit știu" Ti
nerii noștri sînt pa
sionați pentru meseria 
ce și-au ales-o“... A- 
ceștia sînt tinerii uzi
nei, oameni de nădej
de, care, preluînd șta
feta muncii, se for
mează în spiritul unei 
înalte conștiințe mun
citorești.

ta ca astăzi. Ni s-a 
cerut să ajutăm la re
construcția industriei 
românești și am zis 
prezent. Asimilam noi
le utilaje pentru Hu
nedoara și Copșa Mică 
din mers. Duminica 
plecam la țară, să re
parăm unelte agricole. 
Întărind alianța dintre

Spiritul revoluționar modelează 
portretul tinerei generații

La „Independența“-Sibiu, cu vîrstnicl și tineri 
despre schimbul de miine

lui cu prilejul Jubileu
lui U.T.C. ?“. Am pri
mit mai multe răspun
suri. Iată-le în esența 
lor :

„Tinerii noștri sînt 
entuziaști"... „Tinerii 
noștri sint dornici de 
afirmare"... „Tinerii 
noștri iubesc foarte 
mult adevărul și luptă 
pentru a-1 scoate la 
lumină"... „Tinerii noș
tri sînt îndrăgostiți de 
nou".......Tinerii noștri
au idei și țin la ele și 
sint mîhniți cînd nu 
le pot, din cine știe ce 
pricini, materializa
imediat"............ Tinerii
noștri sînt studioși, 
mereu nemulțumiți cu

...Carol Hetea lu
crează în această uzi
nă de mai bine de 36 
de ani. Și tot cam de 
tot atîta vreme este și 
membru de partid și 
„activist de partid", 
cum îi place să spună, 
îl îndemnăm să ne 
vorbească despre pro
pria-! tinerețe. „Nu 
se prea potrivește ti
nerețea mea cu a ti
nerilor de azi. De mul
te ori uitam cite nopți 
trecuseră de cînd n-am 
dormit într-un pat, cu 
capul pe o pernă ade
vărată. Că «Indepen
dența», cum s-a numit 
uzina noastră după 
naționalizare, nu ară-

clasa muncitoare șl ță
rănime. Astăzi, tinerii 
noștri au tot ce le tre
buie : și casă, și masă, 
și loc de muncă, și 
club, și bibliotecă, și 
teatru.. Și mai au ei 
și dragostea noastră 
toată. Firește, mai sînt 
și greutăți. Dar avem 
puterea să Ie Învin
gem, ca să nu mai a- 
daug că sînt greutăți 
Incomparabil mai ușor 
de învins".

Familia Dumitru lu
crează, cum s-ar zice, 
cu mic cu mare la „In
dependența". Uzina 
este a doua lor casă. 
Tata, mama și Nico
lae. Fiul cel mic, încă

la școală, abia așteap
tă să intre alături de 
ai lui pe poarta între
prinderii. Nicolae Du
mitru are 22 de ani. A 
terminat liceul indus
trial al uzinei și, de 
patru ani, lucrează la 
„Independența", la sec
ția Mecanică III, lao
laltă cu părinții. A 
avut cîteva succese în 
muncă și satisfacții 
care i-au crescut pres
tigiul in fața mai 
vîrstnicilor săi tova
răși de specialitate. 
„Fiindcă nu-i ușor să 
te impui în meseria 
de electrician pentru 
mașini și aparate e- 
lectrice. Aici sînt ași 
în profesie. în stare să 
repare o defecțiune cu 
ochii închiși. Noi, ti
nerii, sîntem conștient! 
■că reprezentăm o for
ță. Desigur, îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-au în
suflețit, ne-au mobili
zat în și mai 
măsură 
îndeplini 
sarcinile, 
fim insă 
tivi față 
noastre lipsuri. Spiri
tul revoluționar ni 
l-am format in uzină. 
Muncind 
învățînd de la 
muniști, 
practică ceea ce învă
țasem la liceu, am do
vedit că sîntem in sta
re să facem față ne
cesităților producției, 
că avem chemare pen-

mare 
pentru a ne 

cu cinste 
Va trebui să 
mai comba- 
de propriile

O 
anii 
bile ___ ____ _
nale : perfecționarea automobilelor, 
avioanele intercontinentale folosite 
la scara planetei, dezvoltarea televi
ziunii in culori, folosirea energiei nu
cleare în centrale nucleare electrice 
etc. Dar e tot atît de adevărat că 
cele mal Importante progrese reali
zate între timp în 
erau greu, dacă nu 
văzut lâ acea dată, 
electronicii, ieșirea 
cosmic, debarcarea 
rachetelor și a navelor spațiale, ra
diațiile laser, datele noi din biologia 
moleculară și rezultatele obținute 
prin inginerie genetică, explozia in
formatică și încă 
multe altele, 
erau, la acea dată, 
absolut neprevi
zibile.

Privind înapoi, 
nu ne putem ab
ține de a constata 
al științei, revoluția __________
trială au fost determinate mai ales 
de aceste ultime realizări. Un plani
ficator expert in știința și teh
nica anilor • 1950, elaborând la acea 
dată un plan riguros fundamentat 
pentru o perioadă a trei deefenii. ar 
rămine probabil azi consternat de 
decalajul dintre ceea ce a prevăzut 
în mod rezonabil că se va realiza 
pînă în anii ’80 și ceea ce s-a realizat 
efectiv. Ceea ce nu vrea să demon
streze inutilitatea prognozelor de 
perspectivă, ci doar rolul și locul pe 
care trebuie să-l lăsăm în cercetarea 
științifică șl imprevizibilului.

Cercetarea științifică lși propune 
să rezolve probleme. Ridicate de ști
ința Însăși, de practică, de necesități 
economice sau sociale. Lucruri care 
nu se înțeleg sau care nu se știu 
face.

Există probleme rezolvate de alții, 
in alte țări. Soluția se știe, dar nu se 
cunoaște calea obținerii ei. Ea tre
buie găsită, ceea ce nu e totdeauna 
ușor. Azi, mai mult ca oricjnd, re
zultatele științei nu sînt accesibile 
tuturor, sînt chiar ținute cu strășni
cie spre folosul celor ce le-au desco
perit E meritoriu să găsești, pentru 
tine, pentru țara ta. soluția unei pro
bleme rezolvate de alții. Șl nu o dată 
e foarte necesar. Dar nu trebuie să 
uităm că făcînd numai acest gen de 
cercetare decalajul intre noi și cei 
care descoperă mereu lucruri noi 
poate crește. Cu toate consecințele 
științifice, economice și sociale ce ar 
rezulta din această răminere in urmă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, afirma recent că î „Nu

prognoză științifică făcută in 
1950 ar fi putut da ca previzi- 
multe rezultate azi aproape ba-

știință și tehnică 
imposibil de pre- 
Progresele micro- 
omului în spațiul 
pe Lună, tehnica

Opinii de prof. dr. docent
Victor MERCEA

că marele progres 
tehnico-indus-

cătrebuie să uităm nici un moment 
dezvoltarea tuturor sectoarelor, a tu
turor ramurilor de activitate nu 
poate realiza decit pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane... Nu trebuie 
să uităm că pe plan mondial există 
o puternică întrecere în ce privește 
știința, pentru ocuparea unui loc cit 
mai înaintat in realizarea unor des
coperiri, a unor tehnologii avansate. 
Răminerea in urmă in domeniul știin
ței și tehnicii înseamnă condamnarea 
la o răminere în urmă generală".

Există cercetări care aduc, prin 
rezolvare, ceva nou, neștiut pînă a- 
tunci. Uneori noul nu e prea departe 
de ceea ce se știe, e o variaptă, un 
caz deosebit al soluției bine cunos

cute. Dar există 
noutăți care prin 
apariția lor sta
bilesc noi cone
xiuni, deschid noi 
perspective, sînt 
bogate în con

secințe nebănuite. Problemele care 
duc la astfel de soluții sînt pa 
bună dreptate numite „probleme- 
cheie". Rezolvarea lor marchează un 
progres substanțial. Toate cuceririle 
revoluționare amintite mai înainte 
pleacă de la rezolvarea unor astfel 
de problemă-cheie : descoperirile din 
fizica corpului solid, din tehnica ra
chetelor, realizarea mașinilor de 
calcul tot mai perfecționate, desco
perirea pompajului atomic, descope
rirea codului genetic și a acizilor nu
cleici etc.

Soluțiile noi aduc celui ce Ie-a gă
sit ceva ce nu are nimeni. Prin a- 
ceasta se obține un avans care, dacă 
e folosit cu pricepere și la timp, 
poate crea progresul substanțial al 
societății in care s-a obținut rezulta
tul. Istoria contemporană arată cu 
prisosință măsură in care cuceririle 
științei de avangardă au ajutat unor 
țări, mari sau mici, să treacă pe pri
mele locuri in lista țărilor dezvoltate.

Evident, nu se pot cerceta numai 
probleme-cheie. Dar cred că s-ar 
face o greșeală dacă, in stabilirea 
unor programe de cercetare, ele ar 
fi sistematic ocolite.

Și totuși... De ce sint uneori oco
lite problemele noi, dar mal ales 
problemele-cheie 7

La noi. cercetarea se face — șl e 
firesc să fie așa — cu adresă pre
cisă. Beneficiarul din industrie, eco
nomie. agricultură etc., are nevoie de 
rezultate aplicabile. Ca să accepte 
cercetarea, trebuie să-i demonstrezi 
că ea duce in mod cert la un rezul
tat. O țintă a cercetării care a mai 
fost realizată de cineva dincolo de

se

(Continuare In pag. a V-a)
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„Cel ce luptă pentru nou, pentru progres

nu caută în viață drumurile bătătorite"
Este o după-amiază frumoasă de 

primăvară cum numai în munții 
Semenicului se poate lntîlni. Cu 
chipul ei tulburător in priviri am 
intrat în uriașa hală de fabricație 
a motoarelor navale a întreprinde
rii de construcții de mașini din Re
șița. în biroul maiștrilor, în fața 
noastră, un bărbat intre două vîr- 
ste, taciturn — după prima noastră 
părere calm, așteptind întrebările, 
cu atenția concentrată parcă din
colo, în hală, unde o echipă de 
muncitori trebăluia la un motor 
mare cît o casă cu două etaje. 
„Trebuie scos din starea asta“ — 
mi-am spus temător pentru soarta 
interviului. Si formulez prima în
trebare aparent cu totul în afara 
mediului în care ne aflăm :

— Vă place Marea ?
Inginerul-șef cu problemele fa

bricației de motoare navale și com- 
presoare, loan Tudora, dovedește 
că știe să zimbeascâ.

— îmi place. Dar nu așa cum 
place tuturora — soare, nisip, nopți 
cu lună legănate pe valuri, briză, 
odihnă... Nu. Marea este frumoasă 
altfel...

— Cum ar putea fi frumoasă și 
altfel 7

— Punîndu-ți probleme dificile.
— Interesant I Cum a intrat Ma

rea în viața dumneavoastră 7
— Nu numai în viața mea. ci în 

viața tuturor celor care lucrăm aici. 
A intrat în anul 1975. Si nu a intrat 
pe furiș, ci cu o forță pe care aș 
asemui-o cu forța unui uragan de 
gradul 12.

— V-ați Însușit limbajul marină

am pășit pe plăcile de bronz care 
marchează fabricația primelor 100 
de motoare și, din sută în sută, de 
motoare, pînă la numărul 2 000. A- 
colo se oprește cronica în bronz.

— Nu a mai fost loc în hală pen
tru continuarea „cronicii". Dar mo
toarele se construiesc în continuare, 
din ce în ce mai perfecționate.

— Să ne întoarcem la motoarele 
navale, la încrederea investită de 
partid în experiența dv.

— La încrederea învestită de

interesați — minți ca ale maistru
lui Ion Costa, șefului de atelier 
Frăncisc Apro sau ale inginerilor 
Iosif Gurămare, pionier în motoa
re, Gheorghe Megheleș și ale mun
citorilor care te-au crescut în res
pectul față ‘de disciplina de produc
ție. în spiritul căutărilor tenace de 
soluții ingenioase. Lucrul nou cere 
metode cu totul noi, gîndire sprin
tenă proaspătă, novatoare. Știți ce 
este plafonarea 7

— Ce este plafonarea 7

CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

resc...
— Este un limbaj sintetic și ex

primă extraordinar de mult în cîte- 
va cuvinte. Flota noastră comercia
lă si de pescuit oceanic a fost do
tată cu numeroase nave de diferite 
tonaje, nave moderne, construite, 
în cea mai mare parte, în șantie
rele noastre navale. Dezvoltarea 
impetuoasă a construcțiilor navale 
și a transportului maritim a fost 
admirabil concepută de partidul 
nostru comunist, de secretarul său 
general, ținind seama de armonioa
sa arhitectură a economiei socia
liste românești, în plin avînt, de 
racordarea ei temeinică la circui
tul mondial de valori. Dar nu to
tul s-a putut face în tară, dintru 
început, în echiparea flotei. Iată, 
motoarele de pildă. Nu am avut o 
tradiție. Trebuia s-o creăm, ușurînd 
efortul valutar, reducînd la zero 
dependenta de constructorii externi 
de motoare navale. I-a revenit Re- 
șiței sarcina să construiască motoa
re navale. într-o bogată gamă de 
tipodimensiuni, repede și bine.

' — V-ați speriat 7 • Se nășteau, 
deodată, probleme noi...

— Să nu dramatizăm ! Reșite- 
nll sînt oameni calmi, așezați, chib
zuit!. Le plac problemele noi, cele 
care le pun priceperea la încerca
re. Și apoi, era vorba de încre
derea pe care partidul o avea în 
noi. în capacitatea noastră de con
structori de mașini.. Contribuisem 
la modernizarea transportului fero
viar, asimilînd și construind mo
toare și boghiuri pentru locomoti
vele diesel electrice.

— în hala dieselelor. din prag.

partid se răspunde muncitorește, 
cu fapte. Aveam deci experiența 
motorului diesel de mare putere. 
Trebuia să-l concepem acum pen
tru Mare și Ocean. Ne-am pus un 
milion de întrebări de natură teh
nică. studiind și Marea si Oceanul, 
pentru prima oară. Fiecare între
bare tehnică a fost izvor de între
bări și mai complicate, întrebări a- 
dresate conștiinței fiecăruia dintre 
noi.
i — O întrebare de acest fel. Vă 
rugăm...

’—In,, fața unei dificultăți „tehni
ce cu totul neobișnuite -ai impresia 
că te lovești, ca de un perete de 
oțel, de neputință și-ți spui : „Ce 
am făcut oină acum 7 Cum de am 
crezut că știu meserie 7 Trebuie să 
o reinvăț !“ Descoperi, a nu știu 
cîta oară, că nu poți să fii atotștiu
tor. că munca înseamnă, în primul 
rînd. efort colectiv de creație, și 
așa mai departe. Și, atunci, se con
centrează — nu atit in ajutorul tău. 
cit in al izbînzii de care toți sînt

— Să faci mereu același lucru, 
pur și simplu pentru că e fără 
bătaie de cap, uitînd că progresul 
înseamnă efort. Fiecare om are In 
el plafonarea dacă se mulțumește 
cu puțin în meserie, în viată, bătă
torind drumurile orizontale croite 
de alțit înaintea Iui. Nu-m! plac 
drumurile orizontale. Asta am în
vățat-o de la muncitorii Reșiței, 
din clipa în care mi-a.u pus șuble- 
ruî în „mîpă. Reșița, de cind exists 
ea.’ înseamnă drum în Sus; „defri
șări" in tehnică, piscuri mereu a- 
tinse .-simpisu depășite. Btintre ră
cește. piscuri» este și motorul naval 
romanesc, o nouă calitate a muncii 
noastre.

— Cum ați reușit 7
— Este o chestiune destul da 

complicată, dar atît de vie și atit 
de profund omenească. incit 
nu o poți explica in cîteva 
cuvinte. Reușita o poți sin
tetiza însă numind-o : conștiință 
comunistă în acțiune, tn 1977. pri
mul motor naval de 8 000 de cai

putdre era gata. Țin minte, ca a- 
cum, acel sfirșit de februarie, cînd 
și-a făcut auzit glasul puternic 
motorul, în hala asta. Dar cită tru
dă, cită zăpăceală — acesta-i 
cuvîntul — din cauza emoției ! Par
că ne amețise nerăbdarea. Ne-am 
zis : „Ia să ne astîmpărăm și să o 
•luăm metodic !“. Și am luat-o me
todic. rezolvînd totul repede și pre
cis. Tensiunea dispăruse. I-am dat 
drumul apoi, și nu s-a mai oprit. 
A echipat cargoul de mărfuri ge
nerale „Oituz". Sînt cinei ani de a- 
tunci. Timp pe care eu și cei ce 
muncim aici îl măsurăm în cai 
putere. Au urmat motoarele de 
20 000, de 30 000 ca! putere. Acum, 
în iunie, vom realiza o jumătate 
de milion de cai putere construit! 
la Reșița pentru Mare și Ocean. 
Acoperim tot necesarul de tipodi
mensiuni de motoare navale pen
tru necesitățile țării, creînd și dis
ponibilități pentru export.

— înțeleg că drumul este bine 
netezit.

— Credeți 7 Gindeam. cu puțin 
timp în urmă, să ne apucăm de con
strucția motorului de 40 000 de cai 
putere. Dar a trebuit să ne recon
siderăm proiectele. Pe plan mon
dial a intervenit acut criza de e- 
nergie. Din mers, constructorii de 
motoare navale — și nu sînt foarte 
multi în lume — au trecut la reali
zarea motoarelor cu combustibil 
redus. Asta înseamnă reducerea 
puterii motoarelor, în schimb creș
terea lor calitativă. „Tăind" 3—4 
noduri din viteza navei obții un 
consum de combustibil redus la 
jumătate. Anul viitor este anul im
punerii acestor motoare cu consum 
redus, dovedind capacitatea indus
triei noastre de a răspunde prompt 
solicitării imperioase a Noului teh
nic și științific, demonstrînd forța 
ei de creație.

— Forța ei de creație este forța 
oamenilor...

— Și mobilitatea ei. si deschide
rea permanentă spre Nou sînt tot 
ale oamenilor, ale constructorilor de 
mașini. Ceea ce, pe plan etic, se 
numește dăruire comunistă., pasiu
ne profesională, simț al datoriei în
deplinite exemplar, cu grija obți
nerii calității superioare, simț al 
responsabilității muncitorești, simț 
al viitorului.

— Cum se .ascute acest „simț al 
viitorului" 7

— După mine, marea calitate a 
constructorilor de mașini — in 
fond, a tuturor comuniștilor, oa
menii care visează cu ochii deschiși 

’ viitorul și lucrează la modelarea 
luj cu un ceas mai devreme — 
esțe inconfdrtu! pe care ei înșiși 
șitl -creează prin necontenitele in- 

jtr^bări’ pe care și Îs ridică. Pentru 
a obține noua calitate, pentru a ti 
competitivi. Ei bine, revenind la 
prima dumneavoastră întrebare — 
dacă-mi place Marea, mie și tova
rășilor mei de muncă da. Marea 
ne place prin prisma acestor ne- 
sfîrșite întrebări, care ne duc la stă- 
pinirea el deplină.

Dionlsle ȘINCAN
Foto : Constantin Bumbu

/------------------
Stăteam, nu de mult, 

pe malul unui lac 
alături de un vechi 

prieten, un inginer agro
nom, dintr-un județ li
mitrof Capitalei. Era in
tr-o duminică. Cum cu o 
zi înainte plouase bine, 
tovarășul meu de pescuit 
tmi vorbea pe-ndelete. 
acolo și nu in cîmp. cum 
îi place lui e-o facă, des
pre munca oamenilor ace
lui sat. C-au semănat nu 
știu cite sute de hectare 
cu sfeclă’ și cu floarea- 
soarelui, că la porumb au 
început, dar încă-i prea 
rece pămintul. că au încă 
de primit îngrășăminte, că 
nu-i totdeauna mulțumit 
de cum se lucrează. Adică, 
îmi punea deschis. în fe
lul lui, polemic, proble
mele cu care se lupta zi 
de zi, de parcă eu aș fi fost 
în stare să 1 le rezolv. N-o 
făcea pentru a-mi demon
stra cit de grea, și de im
portantă. !n același timp, 
e munca unui agronom și 
nici pentru că ar fi fost 
convins că l-aș putea ajuta.

Nu. O făcea pentru că e 
un om neastîmpărat in 
permanenta lui curiozitate 
de a afla și a pricepe tot 
ce e nou în-domeniul res
pectiv — de la tehnologii 
la organizarea producției 
și a muncii, de la rezulta
tele cercetării științifice la 
eficienta aplicării lor în 
producție. Acest fel de a 
fi l-a făcut, am fost și sînt 
convins de asta, să ceară și 
să plece un an la o spe
cializare într-o tară occi
dentală. experiență de via
tă despre care mi-a vorbit 
de multe ori.

Acum tăcea si eu l-am 
privit cu coada ochiului 
bănuindu-1 preocupat, cum 
ar fi fost firesc, de plutele 
unditelor sale.. Dar el tă
cea cercetînd zarea de din
colo de baltă. în care era 
așezat satul lui. De unde 
începea lumea pentru el, 
cum îmi spusese altădată. 
Era aproape de amiază și 
in liniștea de piatră din 
jur de-abia dacă se au
zeau clopotele unei bise
rici. După un timp începu 
iar : „Știi, cit am fost aco
lo, numai duminica să nu 
fi venit. Peste săptămină 
munceam, mă mal gîn- 
deam la cel de-acasă, dar 
nu prea aveam timp, iar 
seara picam de oboseală. 
Duminica, insă...". Și prie
tenul meu oftă Intr-un a- 
nume fel Incit, pe moment. 
Îmi venise să rid. „pi. cum 

! era duminica acolo 7" l-am 
întrebat, că lui Ii place să 
fie întrebat. „Duminica era 
ziua mea de plins. Să nu 
rizi de mine, dar in cel 40 
de ani, ■ ctți am eu, n-am 
plîns, la un loc, cit am 
plins Intr-un an trăit in 
străinătate...". „Chiar așa?" 
„Chiar, mi-a răspuns el. 
urmărind cu privirea st cu 
simțurile Încordate, proba
bil, plutele unditelor, sin
gurele «pete» de pe cerul

răsturnat tn ochiul imens 
care era acel lac. Cit am 
stat acolo, fermierul, 
fel om cumsecade, 
civilizat, prietenos 
nu m-a întrebat

alt- 
adică 
chiar, 
odată 

dacă mă doare ceva, dacă
am nevoie de ceva, dacă 
mă interesează ceva, dacă 
vreau să mă duc undeva. 
Nu. Cînd întrebam îmi răs
pundea foarte concis, de 
parcă și vorbele l-ar fi 
costat bani. Și doar eram 
parteneri de contract 1 
Cînd era vorba de muncă 
spunea cu o seară înainte: 
mîine facem cutare si cu
tare lucru, dar n-a venit 
odată cu mine în cimp sau 
la adăposturile animalelor.

asemenea zile, de multe 
ori. veneau musafiri. Dar 
eu eram un străin. Chiar 
dacă nu l-am supărat cu 
nimic, chiar dacă munceam 
de cădeam în cap. cum se 
spune, eu tot eu eram pen
tru el. Cind vedeam că 
vin oaspeții, plecam la film 
sau in vreo excursie, prin 
apropiere. îmi dăduse o 
mașină să mă folosesc de 
ea... Mă întorceam tirziu, 
ca să nu fiu umilit. Știi, 
avea o terasă frumoasă, a- 
coperită cu boltă de tran- 

■ dafiri și o singură poartă.
Dacă ajungeam devreme 
trebuia să parchez mașina 
pe aproape și musafirii, 
mai ales la Început. îl In»

„Cea mai bună piine

e cea de pe masa ta,

cea mai frumoasă tară

e țara in care

te-ai născut“

■

timpul, l-am răspuns la 
fel de fel de întrebări. Și 
cite nu întreabă un copil. 
La sosirea familiei am 
vrut să mă retrag, dar 
Fred, așa il chema pe co
pil. a cerut voie mamei să 
mă invite la masă. Eram 
stingherit, ce mai. mă sim
țeam de-a dreptul penibil. 
Or fl crezind, îmi ziceam, 
că eu l-am învățat. «Desi
gur. a încuviințat, mama. 
John rămîne cu noi. desi
gur...». Cred că dacă invi
tația ar li-venit din partea 
tatălui, găseam un motiv 
ca să nu rămin. Dar așa... 
Am închinat cu stăpînul . 
casei un pahar șl mi s-a 
părut că prezența mea 
nu-1 deranjează, ba dimpo
trivă. La un moment dat. 
Fred, care sorbea din supa 
degresată anume pentru 
el, îl întreabă pe tatăl său, 
se pare. împotriva obiceiu
lui de a se vorbi Ia masă: 
«Tu știi care e cea mai 
bună și mai bună niine 
din lume 7» «Da ! Pîinea 
pe care o ai în față — a 
răspuns patronul fără ezi
tare, 
nind 
ta tea 
furie
zi-ți de mincare...». «Bine, 
voi minca. Dar care-i cea 
mai frumoasă și mai fru
moasă țară din lume 7» în
treabă iar băiatul, cu în
drăzneala pe care o au de 
obicei copiii în prezenta 
musafirilor. «America, de
sigur. Dar ce ai. Fred, 
azi 7» — îl dojeni gazda.

dar surprins, rămî- 
cu lingura la jumă- 
distanței dintre far- 
și gură. Te rog. ve-

să-mi arate.Adică așa.
să-mi 6pună. Avea ajutoa
re. El trecea în control, și 
de obicei nu-i plăcea să 
fie văzut c-o face. Era. in 
schimb, foarte receptiv la 
cerințele producției... Și la 
ale familiei...". își aprinse 
o țigară și dădu drum fu
mului In așa fel încît mie 
să mi se pară că ăsta era 
motivul pentru care i se 
umeziseră ochii. „Lasă, ii 
zic. si mie mi se întimplă. 
și tot la fel fac. Cum e cu 
duminica, de ce plîngeai 
duminica 7". „Pentru că 
duminica aveam timp. îmi 
făceam de mîncare. im! 
spălam rufele, mă spălam 
și eu ca lumea. Și mă gîn- 
deam. La cîte nu se gîn- 
deste un om singur 7

trebau pe patron cine sint. 
Și cum eu salutam și mă 
grăbeam să dispar, nu l-am 
auzit niciodată ce le răs
pundea. Nici nu mă inte
resa. Ce le putea spune, a- 
devărat, despre mine, ca să 

înjosească mai mult 
pre- 

nimă-
mă 
decit că nu m-a 
zentat niciodată 
nui ?...". „Bine, la masă nu 
te-a invitat, dar nici așa, 
la un pahar de whisky, 
ca-nlre bărbați 7". „Așa 
da. Avea un bar in care 
n-am intrat, nu voiam să 
intru decit cînd îl vedeam 
pe el acolo. Să vadă ce și 
cit beau. Cînd pleca el, 
plecam șl eu... Aproape de 
sfîrșit m-a invitat și la 
masă, dintr-o întimplare. 
Era duminică, bineînțeles. 
Unul dintre cei patru co
pii. un băietei de șase ani. 
frumos și deștept și foarte 
prietenos, se îmbolnăvise 
de creion în chiar acea di- 
mineatăi Cum servitoarele

upă ce am primit scri
sori de acasă, de la 
ai mei, de la prie

teni, de la tine, citeam 
scrisorile și mă mai astîm- __ __ __  ___  _______77_
pătam. Uneori. Alteori 1? erau libere, iar papii f;<mi 
citeam și le retiteam si 
simțeam fum mi se upcă 
ufr 'nod In gît. Șl gata — 
plîngeam pur și simplu. De 
dor de-acasă. De ciudă pe 
mine, de singurătate... Da.
Să 6tai aproape un an sub 
același acoperiș cu o gazdă 
ca a mea și să nu fii invi
tat la masă intr-o dumi
nică sau intr-o sărbătoare, 
de-o onomastică, nu-i pu
țin lucru. Mai ales că in

fn loc să răspuryp, 
Fred s-a întors £ fi 
mine și mi-a spus, cu 

un fel de dezmierdare în 
glas : «John, ai vrut să mă 
păcălești 7».

Simțeam că sint cerce
tat de privirile celor de la 
masă. Mă pregăteam să 
mă explic, dar n-a mai 
fost nevoie. «Deci asta 
era ?! — a intervenit fer
mierul rîzlnd. Voi ați făcut 
și politică ?!... Nu. Fred ! 
John nu te-a păcălit. Cea 
mai bună pline e pîinea 
de pe masa ta. Și cea mai 
frumoasă tară e tara în 
care te-al născut. Așa-i 
pentru toți oamenii ca 
mine șl ca John... Acum te 
rog să măninci».

Cu o săptămină Înainte 
de plecarea spTe tară n-am 
mai putut dormi. Simțeam 
cum mă lasă puterile fizi
ce. Dar sufletul, domnule, 
sufletul..."

...Era aproape de amiază, 
cum spuneam, și noi nu 
prinseserăm încă nimic. 
Am Scos undițele pe mal. 
am străbătut izlazul' pe 

. care erarp, călcin^. pesteli ei nu puteau lipsi de la
un, eveniment .m-am -■ po- ... ,v 
menit, pentru prima dată, iarba verde si crudă pînă 
la ușa camerei cu «parte
nerul meu de contract». Era 
bine dispus, ca de obicei. 
După clteva întrebări de 
complezență m-a rugat, 
dacă nu cumva aveam un 
program anume, să 
cu băiatul. Și-am 
că mie. mi-s dragi 
Am vorbit cu el. să

rămîn 
rămas, 
copiii, 
treacă

am ajuns la marginea 
cimpiei. De-acolo începea 
împărăția griului. Deși mă 
simțeam fericit că sint 
acolo, lingă vechiul meu 
prieten, nu știam ce să-i 
spun. De fapt, ce i-aș fi 
putut spune 7

Alexandru BRAD

CITITORII AU CUVÎNTUL pe marginea unor anchete publicate în „Scînteia"
Numeroși cititori ai ziarului 

nostru au ținut să-și exprime 
punctul de vedere privind fap
tele Înfățișate în ancheta 
„Minciuna nu moare de bă- 
trinețe", publicată în numărul 
din 25 aprilie a.c. (fapte săvîr- 
șite de loan Teodosiu). Astfel, 
în scrisoarea sa, O. Nicolae, din 
Hunedoara, se arată pe bună 
dreptate indignat de practicile 
reprobabile ale unor adepți ai 
diverselor culte ori secte reli
gioase care „în vorbe propagă 
smerenia, dar în fapte înșeală 
pe capete". Cum ar zice un 
clasic al literaturii noastre, 
„una spun și alta fumează !“. 
Aceeași flagrantă discrepanță 
retine și atenția cititorului 
C. Teofii, din Cluj-Napoca. 
„Din cite cunosc eu — afirmă 
semnatarul scrisorii trimise re
dacției — sînt incă unii care, 
în loc să muncească cinstit, in
tră în cîte-o sectă religioasă 
și, «ca aleși ai domnului», îi 
păcălesc pe naivi, fac afaceri 
oneroase pe spinarea lor. Oa
menii corecți. care trăiesc din 
munca • lor. nu pot decit să 
dezaprobe asemenea apucături 
de înșelăciune și îmbogățire 
ilicită și bine face presa că le 
dezvăluie, că previne astfel fi
rile slabe să nu cadă în plasa 
acestor speculanți de senti
mente religioase".

O altă semnificativă fațetă a 
problemei puse in dezbatere 
este relevată in scrisoarea ci
titorului A. Covaci, din Me
diaș :

„Articolul publicat a stîrnit, 
cum era și firesc, interesul o- 
piniei publice. Multi au înțeles 
astfel un adevăr — nu întot
deauna rostit cu suficientă tă
rie și fermitate — că «minciu
na are picioare scurte» și e 
bine să fie demascată impos
tura. ca și instigatorii la ca
lomnie și denigrare. Am apre
ciat, și vă rog șă credeți că 
toți cei cu care am discutat au 
ajuns la aceeași concluzie, că 
articolul nune punctul pe i în- 
tr-o problemă deosebit de spi
noasă și supărătoare, și anu
me amestecul insolent și insi
dios al unor cercuri și organi
zații cultice din străinătate in 
treburile interne ale cultelor 
noastre. Toată lumea ne cu
noaște ospitalitatea si se bucu

ră de ea. cu atit mal mult cu 
cit prin alte părți, se pare, a- 
ceasta este o marfă rară și 
scumpă. La noi. din fericire, 
spre cinstea și onoarea po
porului nostru, ea se găsește 
în casa oricui ii bați la ușă ; 
că este creștin ori nu. afli o- 
menie și ospitalitate, care nu 
se cumpără ori se vinde cu 
bani, ci se oferă cu generozi
tate și plăcere, din suflet.

Am simțit nevoia să vă scriu 
despre această trăsătură de 
caracter a românului pentru a 

Opinii în legătură 
cu articolul 

„Minciuna nu moare 
de bătrînețe“

sublinia că tocmai pentru a- 
ceasta ni se cade mai mult 
respect și stimă din partea 
unor străini. Nu pentru că am 
avea nevoie de aprecierile lor, 
ci fie și numai pentru faptul 
că așa cum nici lor nu le pla
ce, nici nouă nu ne place să 
primim sfaturi șl lecții de la 
alții, lecții și sfaturi care nu 
au nimic comun cu preocupă
rile noastre spirituale. Destule 
rele și necazuri ni se trag de 
la amestecul interesat al unor 
cetățeni străini, veniți la noi 
ca «emisari» ori «reprezen
tanți» ai unor cercuri ostile de 
aiurea. Recent, un caz supără
tor : Consiliul popular al mu
nicipiului Mediaș a trebuit să 
pună în vedere unui oarecare 
Tom Strong — venit în ca
litate de «turist» —• să pără

deoarece 
activități 
statului...

sească localitatea 
acesta desfășura 
contrare legilor

Strong se oprise Ia Me
diaș. unde, nici mal mult, nici 
mai puțin, voia să se substi
tuie conducerii cultului, pen
tru a o face pe misionarul. 
Parcă ar fi fost in cine știe ce 
junglă, trimis să evanghelizeze 
triburile sălbatice de acolo !... 
Se Înșeală cei care-și trimit la 
noi «misionarii libertății reli
gioase și de conștiință» cu sar
cini mai puțin sfințite și care, 
așa cum arătați in articolul 
publicat, țintesc scopuri «mult 
mai laice și practice», pone- 

grindu-ne țara cu tot felul de 
inepții la posturi de radio și 
In ziare. Sînt rușinoase și ne- 
permise asemenea practici, 
care nu au nimic comun cu 
dogmele religioase".

Iată, tn continuare, scrisoa
rea lui I. Săraru, din Bucu
rești, din care reproducem :

„Stimată redacție, ca român 
și credincios baptist vreau să 
vă comunic că sint de acord cu 
unele concluzii ce se degajă 
din articolul pe care l-ați pu
blicat pe 25.04 a.c., despre «a- 
vocații libertății de conștiință 
prinși în flagrant delict». Cu
noșteam și eu cîte ceva despre 
cele afirmate de redactorul 
dv., dar nu aveam o imagine 
completă și nu înțelegeam de 
ce a dat dihonia în unii cre
dincioși care nu mai au astim- 
păr pînă ambițiile deșarte nu 
le sint satisfăcute. Goana după 
plimbări in străinătate, pe ba

nii comunităților baptiste, au 
tulburat frățietatea de așa na
tură că aproape nu-ți mai 
vine să mai crezi că mai sînt 
credincioși.

Unii, ca Pavel Niculescu. 
Aurel Popescu, Radu Câpușan, 
Iosif Țon, au agitat apele tul
buri ale contestării autorității 
conducerii Uniunii baptiste, 
neezitînd să se înscrie și la re
morca indivizilor plătiți să de
nigreze țara și să creeze arti
ficial o stare de încordare la. 
noi. Așa au procedat aceștia 
cind au făcut mare tărăboi la 
postul de radio «Europa libe
ră» că ar fi fost arestați cei . 
cinci mari pastori din Bucu
rești pentru credința lor. Iosif 
Ton ii plîngea pe aceștia cu 
lacrimi de crocodil și împroșca 
cu noroi țara. Adevărul îl știe 
orice baptist : nimeni nu s-a 
gîndit la arestarea celor în 
cauză ; totul a fost o parodie. 
Iar dacă totuși a fost ceva, 
este vorba despre un control 
financiar- care le-a fotografiat 
necinstea. Autoritatea de stat 
a arătat acestor pseudoluptă- 
tori pentru credință că nu sint 
chiar așa de cinstiți în fapte 
cum vor să arate în vorbe... 
Iosif Ton "a declarat personal 
ca. într-o singură lună, a în
casat de la frățietatea din ța
ră 85 000 lei și ne-a arătat cu
poanele mandatelor pentru a 
se justifica. Ce-o fi făcut cu 
atîta bănet nimeni nu poate 
ști.

Vă scriu toate acestea cu du
rere în suflet și obidă, dar și 
cu dorința de a curăța casa 
noastră de uscăciuni și a arăta 
că «minciuna nu moare de bă- 
trinețe», titlul articolului dv., 
chiar dacă i se administrează 
stimulente exotice, din străi
nătate. Cind ești prins cu o- 
caua mică nu te mal da drept 
profet al adevărului, că nu te 
mai crede nimeni".

De bună seamă, cititorii noș
tri au dreptate, iar rindurile 
lor au darul de a deschide o- 
chii unor naivi înșelați de a- 
cești „profeți ai adevărului" 
care vor să le întunece min
țile și să-i îndrepte pe căi 
contrare intereselor lor de oa
meni ai acestui timp și ai a- 
cestei țări.

In ultimele două săptămîni, redacției noastre l-au fost 
adresate un mare număr de scrisori pe marginea anchetei 
SE POATE INTRA IN PROFESIE PE POARTA DIN 
DOS ? — apărută In zilele de 5 și 7 mai a.c. In scrisori 
sint comentate faptele înfățișate In articol, semnatarii lor 
spunindu-și cuvîntul în legătură cu încălcările normelor 
legale șl morale de care au luat cunoștință. O parte dintre 
ele solicită rezolvarea unor situații personale — în ches
tiuni legate de tematica articolului nostru. Un mare număr 
de scrisori relevă insă noi fațete ale cazurilor concrete 
pe care le-am dezbătut, precum și în legătură cu alte 
situații. Vom întreprinde verificarea unora dintre ele. iar 
altele le Vom trimite organelor competente.

tată ce ne scrie cititorul nos
tru Dumitru Ion, din bd. L. Să- 
lăjan 35. Timișoara : „Trăim 
într-o societate călăuzită de 
principiile eticii și echității 
socialiste, milităm permanent 
pentru transpunerea și respec
tarea lor în viața de zi cu zi și 
cred că nu-i este permis nimă
nui să facă rabat de la aceste 
norme. Cu atit mai mult cind, 
uneori, încălcarea lor vine din 
partea unor membri ai socie
tății învestiți de aceasta cu în
crederea de a veghea la res
pectarea lor, la promovarea e- 
ticii si echității socialiste". 
După ce relevă o situație per
sonală, pe care o vom aduce 
la cunoștința organelor în 
drept. semnatarul încheie : 
„Articolul nu spune nimic 
despre ce s-a intimplat cu 
doctoranzii. Probabil că sînt 
bine merci I Deci, să aștep
tăm să obțină titlul de-doctor 
si vom constata atunci că 
«strategia relațiilor» s-a îm
bunătățit substanțial sau că 
rolul radioului în dezvoltarea 
cunoașterii s-a schimbat ra
dical. Iar studenții, viitorii 
absolvenți ai A.S.E,. vor cu
noaște perfect limba france
ză : pînă și faptul că SAIN 
este sinonim cu SAINT...".

Un grup de studenți de 
la Universitatea București 
subliniază : „Societatea noas
tră are norme foarte lim
pezi — atît norme legale, cît 
și norme morale și nimeni nu 
se poate prevala de necunoaș
terea lor. Cu atît mai grave 
sint abaterile cind ele aparțin 

/ unor cadre care, prin natura 
funcției lor, trebuie să fie pri
mul exemplu pentru cei din 
jur. Oare cum de avea A. Bon- 
drea curajul să privească în 
ochii absolvenților pe care îi 
îndemna să se prezinte la pos
turile in care fuseseră repar
tizați, unii la sute de kilometri 
de soț și copil și care nu ce
reau decit să se respecte legea 
Si erau refuzați, în vreme ce 

propriii săi copii Ișl făceau loc 
In viață prin ilegalități 7. Sin- 
tem siguri insă că. In con

„Nimănui nu-i este permis 
să încalce prevederile legii, 
normele eticii și echității 

socialiste"
tinuare. legea va ti respecta
tă !“.

Lectorul universitar Lazoo 
Roman, de la Facultatea de 
științe economice a Universi
tății din Timișoara, ne scrie : 
„Am citit cu deosebit Interes 
articolul «Se poate intra in 
profesie pe poarta din dos ?» 
și. ca unul care am participat 
la acel colocviu de admitere 
la doctorantura, vă mărturi
sesc că l-am așteptat de mul
tă vreme. Am simțit. In mod 
direct, cum a fost organizat 
si cum s-a desfășurat acest 
colocviu și am fost convins 
că rezultatele lui nu puteau 
fi decit cele care sînt acum 
cunoscute.

Lucrez, de 12 ani. la Fa
cultatea de științe economice 
a Universității din Timișoara, 
in calitate de lector, și pre
dau disciplina de Relații eco
nomice internaționale. Am e- 
laborat si tipărit două ediții 
ale acestui curs. în anii 1979 
și 1981. Lucrez la redactarea 
unui nou curs de Relații eco
nomice internaționale, elabo
rat în colaborare cu cadre di
dactice din alte trei centre 

universitare. Am publicat ar
ticole si studii pe probleme 
din domeniul relațiilor econo
mice internaționale. Iată Cîte
va motive pentru care mă 
simt mihnlt de modul în Care 
s-a desfășurat colocviul și, 
evident, de rezultatele aces
tuia.

Avlnd In vedere faptul că 
acel colocviu . de admitere la 
doctorantura s-a organizat și 
desfășurat intr-un cadru care 
a Dermis intrarea unor candi
dat! pe poarta din dos. cer 
anularea rezultatelor si orga
nizarea unui nou colocviu, in 
fata unei noi comisii, consti

tuită pe criterii sănătoase. 
Cred că ar fi o măsură dreap
tă. în spiritul eticii si echită
ții socialiste".

Din mulțimea scrisorilor pri
mite pe marginea articolului 
nostru — si pe care, din ra
țiuni de spațiu tipografic, nu 
le putem reproduce — am ales, 
ca încheiere, pe cea semnată 
de Eugeniu Pițigoi, din Cîm- 
pulung. Argeș, str. I.C. Frimu, 
bl. D.3, sc. F, ap. 4 : „Vă scriu 
aceste rinduri în legătură cu 
articolele apărute in ziarul 
«Scînteia» sub titlul Se poate 
intra in profesie pe poarta din 
dos ?

încep cu răspunsul : NU I 
Un nu împlinit in viata de zi 
cu zi de toti cei care au cre
zul de a tace totul ca prin 
munca și priceperea lor — prin 
sudoarea mîfnilor sau a frunții, 
avind de la 7 ani la 17 ani de 
școală, fiind simplu muncitor 
sau director, răspunzind in 
fața societății numai de sine 
sau de o colectivitate pe c'are-o 
conduce — să contribuie la mai 
buna organizare a acesteia, la 
înflorirea și bunăstarea ei.

Eu am cunoscut multi oa
meni care, împlinindu-și rolul. 

pentru munca, strădania șl e- 
fortul lor psihic și material au/ 
primit această calitate de dt 
lot in științe. Cunosc de aW,x» 
menea și mai multi oameni 
care, fără a primi această ca
litate. sint și ei într-un fel 
„doctori" in ceea ce fac. Și 
unii șt alții se bucură în ochii 
mei de aceeași stimă, de res
pect pentru tot' ce au dat so
cietății ca răspuns la ceea ce 
au primit de la ea.

Am un prieten inginer, la 
Baia Mare. Lucrează de 24 de 
ani în mină. De 20 de ani a- 
proape este director la una din 
minele maramureșene. Are un 
colectiv de muncă formidabil 
pe care nu l-ar da pe tot au
rul. argintul, plumbul și zin
cul ce-1 scot ei. Datorită aces
tui colectiv și. poate, cel mal 
mult, prietenului meu, mina 
mai funcționează și azi după 
ce un timp era gata-gata să 
fie abandonată. Metoda ini
țiată de el și apoi funda
mentată de institutul de cer
cetări miniere a trezit mina la 
o nouă Viată ce i-a mărit pro
ducția aproape de două ori. Și 
totuși, prietenul meu nu e doc
tor in științe, ci numai în me
serie. Viața minei și a ortaci-, 
lor lui ii ia mai mult de 12 ore 
din zi, inclusiv duminica și 
sărbătorile legale.

Mai am un prieten, doctor 
inginer la o fermă lingă Giur
giu. Cu ani in urmă, cind am 
fost la el. mi-am pierdut unul 
din pantofi în scurtul drum de 
cîteva sute de metri de la șo
seaua asfaltată pînă la sediul 
fermei. Acum doi ani. cind am 
fost la el. mi s-a părut la în
ceput că am ajuns in alt loc. 
Las la o parte asfaltul și cu
rățenia din curtea fermei, dar 
cind am ajuns la culturile de 
legume din cimp ara făcut o- 
chii mari. Roșiile de un kilo
gram. niște vinete cit un cap 
de om și niște ardei uriași nu 
erau o raritate.

Aceștia sînt doctorii pe ca
re-i cunosc și-i apreciez, nu 
numai eu. ci și ceilalți oameni 
cu care vin ei in contact. Din 
păcate, mai te lovești în viață 
și de doctori făcuti așa cam 
cum vor să fie Bondrea A. și 
Fănită C. Dar aceștia nu 
reprezintă nici pe departe 
marea masă a acelor adevărați 
oameni de știință care-șl pun 
mintea la contribuție și-si 
jertfesc frumoșii ani ai tine
reții în laboratoarele și la me
sele de cercetare pentru binele
țării și al poporului nostru".
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ÎN AGRICULTURĂ Bătălia pentru recolta acestui an
impune muncă plină de răspundere, fără răgaz!

La schela de extracție Videle
BUZĂU: întreaga zi-lumină la întreținerea culturilor

Zilele călduroase din această săp- 
tămină au fost zile-record pe ogoa
rele buzoiene. întrucît plantarea le
gumelor se apropie de final, toate 
forțele satelor au fost mobilizate la 
Întreținerea culturilor. Vineri seara 
a-a terminat prima prașilă manuală 
la sfecla de zahăr, iar prașila a doua 
însuma 6 648 hectare, in timp ce 
prașila Intii mecanică fusese efec
tuată pe 6 200 hectare din cele 13 000 
hectare cultivate. La floarea-soare
lui, din cele 24 500 hectare, au fost 
prășite mecanic 23 229 hectare, iar 
19 670 hectare manual. întreținerea 
porumbului — cultură de bază in 
județul Buzău — se află acum în 
centrul atenției. Pe cele 78 100 hec
tare s-au aplicat primele două pra- 
șile (mecanică — 30 954 hectare și 
manuală — 15 395 hectare). în ce 
privește Întreținerea culturilor de 
sfeclă furajeră, lucrările s-au termi
nat pe toate cele 2 428 hectare.

„Faptul că in această primăvară 
am înregistrat cea mai scurtă cam
panie de insămințări — ne spune 
Gheorghe Drăgoi, director adjunct 
al direcției agricole județene — ne-a 
determinat să fim constanți și in ce 
privește ritmul lucrărilor de între
ținere. Adică, să muncim repede și 
bine. în fiecare unitate agricolă, in 
cadrul echipelor care asigură între
ținerea culturilor, s-au constituit 
grupuri de 5—8 oameni, care com
pletează golurile din culturi. Vrem 
să asigurăm densitatea stabilită pe 
fiecare metru patrat, fiindcă din ex
periența anilor trecuți am învățat 
că orice gol în cultură se soldează 
cu goluri in hambare**.

Ne-am convins de acest lucru și 
în raidul efectuat prin citeva uni
tăți. La C.A.P. Merei, spre exem
plu, consemnăm o largă mobilizare

de forțe, cite 100—120 de coopera
tori la fiecare fermă. Președintele 
unității, ing. Vasile Ghiță. aleargă 
de la o tarla la alta, supraveghind 
calitatea lucrărilor de întreținere la 
sfecla de zahăr, porumb și fertiliza
rea fazială la floarea-soarelui. Pe o 
solă cu porumb a C.A.P. Căldărăști 
se lucra cu o sapă 
distrugerea crustei, 
porumbul să răsară 
form. Alături, peste 
prășeau pentru a doua oară sfecla 
de zahăr și efectuau răritul, asigu- 
rind densitatea optimă la hectar. A- 
ceeași organizare bună și la coope
rativele agricole Pogoanele și Scu- 
telnici, unde, paralel cu finalizarea 
lucrărilor de întreținere, se trecuse 
la semănarea porumbului siloz pe 
terenurile eliberate de răpită șl se
cară furajeră. Pe tarlaua Bălănești 
a C.A.P. Rușețu, peste o sută de 
cooperatori prășeau ultimele 70 hec
tare cultivate cu floarea-soarelui. 
„Deși terenul este uscat, buruienile 
au crescut mai repede decît floarea- 
soarelui — ne precizează Lazăr Do- 
bre, șeful unei echipe. Muncim de 
zor să le distrugem, fiindcă, așa cum 
știm din bătrini, o prașilă dată la 
timp face cit o ploaie. Totodată, 
am luat măsuri pentru completarea 
golurilor din culturi**.

Deși era ora 19,30, pe Gheorghe 
Manta, președintele C.A.P. Mihăi- 
lești, nu l-am găsit la birou, ci în 
cimp, alături de cooperatori, cu sa
pa în mină. „în acest an. -vrem să 
demonstrăm că și unitatea noastră 
se poate situa printre cele fruntașe**.

Aceasta este de fapt și ambiția tu
turor lucrătorilor de pe ogoarele bu- 
zoiene, care acționează zi-lumină la 
întreținerea culturilor. (Stelian Chl- 
per, corespondentul „Scinteii**).

rotativă pentru 
spre a ajuta 

repede și uni- 
200 de țărani

munca se desfășoară in ritm sus
ținut. în ziua de 20 mai se plantau 
ultimele suprafețe cu tomate, andei 
lung și gogoșari. De asemenea, s-a 
încheiat prășitul manual și mecanic 
pe 50 hectare cultivate cu tomate 
timpurii. Fiind vorba de prășit, se 
cuvine să menționăm aici o acțiune 
cu adevărat gospodărească : unita
tea folosește la prășit și tracțiunea 
animală. Cu prășitorile tractate de 
cei 60 de cai ai unității au fost pră
șite 30 hectare de culturi. Așadar, o 
cale de mărire a ritmului lucrărilor 
și de economisire a carburanților. 
De asemenea, s-a executat rebilona- 
rea pe 50 
cidarea pe 
s-a aplicat 
hectare cu 
condusă de
că, peste 50 de oameni plantau ro
șii, după ce, In prealabil, pe rigole 
fusese dirijată apa. Am reținut grija 
pentru plantarea fiecărei palme de 
pămînt, cultura întinzîndu-se pînă 
în apropierea șoselei naționale. Tot
odată, culturile sînt irigate intens.

Unitatea dispune de forța de 
muncă necesară. „In acest an, ne 
spune directorul unității, inginerul 
Dumitra Afrăsinei, numeroși cetă
țeni au optat pentru munca in le
gumicultura. Unii s-au reîntors în 
satele lor, alții, chiar dacă continuă 
să locuiască in oraș, s-au convins 
că și în agricultură pot obține ve
nituri importante și vin să mun-

hectare cu cartofi, erbi- 
600 hectare cu mazăre și 
primul tratament pe 275 
fasole. La ferma nr. 12, 
tehniciană Mita Tănăsui-

IALOMIȚA

RRĂILA După cum se lucrează in grădini,

se anunță o recoltă bogată de legume
Asociația economică de stat șl co

operatistă legumicolă „1 Mai" Brăila 
dispune de 2 427 hectare și este una 
dintre cele mai mari unități de acest 
tip din țară. Asociația are solele 
dispuse în zona preorășenească a 
Brăilei și, din acest motiv, se con
stituie ca o sursă de bază in apro
vizionarea municipiului cu legume.

Iată, așadar, cîteva importante mo
tive care ne-au determinat să între
prindem un raid pe 
unități. Principalul 
vestigației : ritmul 
Crărilor.

Demn de relevat
faptul că, în cele cinci ferme pe care 
le-am văzut din totalul celor 14,

solele acestei 
obiectiv al 
și calitatea

in- 
lu-

este, mai întii,

ceașcă la noi. Dispunem de 
crători permanenți, numărul 
ra ridicîndu-se In perioadele 
la 2 500“. Este de relevat_ ...
această primăvară lucrările au fost 
executate la timp, iar calitatea lor a 
fost superioară. Pînă in prezent s-au 
livrat pe piață 63 tone spanac. 
300 000 legături de ceapă și alte 
300 000 de usturoi, 250 000 bucăți de 
salată și alte legume. Acum se re
coltează și se livrează zilnic cîte 10 
tone de spanac, 8 tone ceapă verde, 
3 tone de 
lată.

Culturile 
stadiul lor 
bun. Iată, 
nr. 11 condusă de tehnicianul Vale- 
riu Bulgara, lă 5—6 iunie se va putea 
Începe recoltarea cartofilor de pe 
cele 250 hectare. Semnificativ este 
și faptul că asociația a realizat pînă 
in prezent 30 milioane fire de răsad 
pentru propriile nevoi, ca și pentru 
unitățile asociate. Ele vor fi plantate 
in cultura a doua.

Așadar, la asociația economică de 
stat și cooperatistă legumicolă „1 
Mai**  Brăila — unitate care in acest 
an are un plan de producție de pes
te 26 000 tone legume (reprezentind 
circa 20 la sută din planul județu
lui) — bătălia pentru o recoltă su
perioară celei din anul 1981, a în
ceput sub bune auspicii. (Corneliu 
Ifrim, corespondentul „Scinteii").

300 lu- 
acesto- 
de virf 
că în

usturoi, 60 000 bucăți sa-

promit o recoltă bogată, 
de vegetație fiind foarte 
spre exemplu, la ferma

£ de lucru și la primărie,

Mecanizatorii și cooperatorii 
județul Ialomița execută lucrările de 
întreținere a culturilor pe cele a- 
proape 200 000 hectare insămînțate in 
această primăvară cu plante prăsi
toare. Pretutindeni se muncește de 
la ivirea zorilor și pînă la lăsarea 
întunericului. Mecanizatorii prășesc 
mecanic, iar cooperatorii manual. în 
fiecare formație găsești, laolaltă cu 
ceilalți cooperatori, președinți și mem
bri ai consiliilor de conducere, per
sonal TESA, ingineri, tehnicieni și 
brigadieri. Sfecla de zahăr a fost 
prășită manual și mecanic pe cele a- 
proape 16 000 hectare, iar în multe 
unități a început executarea celei 
de-a doua lucrări. La floarea-soare- 
lui prasila mecanică si manuală pe 
cele 35 000 hectare se apropie de 
sfirșit.

mai
Și totuși, in timp ce toată lumea 

satelor este la datorie, unii din cei 
care ar trebui să fie sufletul obștii 
uită pur și simplu obligațiile ce le 
au. Ne referim la primarii comune
lor Bucu (Eftimia Dinescu), Sudiți 
(Dobrița Petrescu) și Movila (Duță 
Linteș), care, în loc să se afle în 

cimp, în mijlocul celor care le-au a- 
cordat întreaga lor încredere. își fac 
de lucru prin birourile și printre 
hirtiile primăriilor. în aceste zile de 
maximă concentrare a forțelor în a- 
gricultură, primarii, celelalte cadre 
cu munci de răspundere din condu
cerea comunelor trebuie să se afle 
în cîmp, unde să rezolve problemele 
care se ridică în legătură cu desfă
șurarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. (Mihal Vlșoiu, corespon
dentul „Scinteii").

(Urmare din pag. I)
țiile gamei de combustibili livrați de 
unitățile miniere din bazinul Gorj. 
Putem aprecia că modificările aduse, 
care se referă în principal la îmbu
nătățirea soluțiilor constructive la 
morile de cărbune, sistemele de eva
cuare a zgurilor și cenușii, ventila
toarele de gaze și aer, precum șl 
montarea de noi subansambluri la 
cazan — grătar de postardere, brîu 
refractar in zona focarului ș.a. au 
dus la rezultate notabile. Dealtfel, 
pe baza modernizărilor aduse ca
zanului de la grupul 6 al Termo
centralei Rovinari, cazanul de 1035 
tone abur pe oră este in curs de 
omologare. De concluziile desprinse 
din funcționarea acestui cazan și de 
îmbunătățirile constructive impuse 
de condițiile concrete de exploatare 
am ținut seama in fabricația grupu
rilor 7 și 8 de la Turceni, care vor 
fi finalizate in perioada următoare.

Florin Tudose ; Consider de mare 
importanță aplicarea la toate tipuri
le de cazane, aflate în fabricație sau 
in curs de montaj, a îmbunătățirilor 
constructive aduse in ultima perioadă 
la unele grupuri de la Rovinari și 
Turceni. ■ 
rapidă a 
dispoziții 
/șantajul

(omeo 
tauri au 
Pentru unele __
in montaj am executat o parte din 
imbunătățiri, urmind ca pină la pu
nerea în funcțiune grupurile energe
tice să beneficieze de toate soluțiile 
constructive noi. Bunăoară, cazanul 
nr. 2 de la Termocentrala Borzești 
are grătar postardere ; de asemenea, 
tot aici t-au efectuat perfecționări 
substanțiale la morile de cărbune.

Virgil Atanasiu ; Doresc să aduc in 
discuție una din problemele princi
pale de care depinde stabilirea prin 
proiect a caracteristicilor tehnice la 
cazanele industriale. Experiența acu
mulată în exploatarea centralelor pe 
cărbune a demonstrat că randamen
tul cazanelor depinde in mod hotări- 
tor de caracteristicile cărbunilor utili
zați. Deși cazanele de la Turceni și 
Rovinari au fost proiectate pentru 
cărbune din bazinul Gorjului, care 
are in general caracteristici omogene, 
apar totuși variații sensibile in func
ționare, in raport de loturile de căr
buni utilizate. Noi am proiectat 
toate cazanele avînd în vedere carac
teristicile cărbunelui din zona Rovi
nari, care a fost considerat un căr
bune mediu. Dar centrala de la 
Borzești, aflată in probe, este apro
vizionată cu cărbune de la Căpeni, 
care are cu totul alte caracteristici, 
ceea ce impune găsirea unor soluții 
rapide de adaptare a funcționării la 
combustibilul ce se utilizează. La fel 
stau lucrurile și in cazul termocen
tralei de la Drooeta-Turnu Severin 
care, din cîte știu, va primi cărbune 
de Huznicioara, cu mult dife.it față 
de cel de Rovinari.

Mihail Nistor : Fiecare grup ener
getic are un aviz de combustibil 
elaborat in perioada de avizare a 
investiției. Corelarea construcției de 
noi obiective energetice cu dezvol
tarea sectorului minier, care fur
nizează combustibilul, constituie o 
sarcină a organelor de sinteză, dar 
aceasta se află și in atenția ministe
rului nostru. La amplasarea noilor 
obiective je are !n vedere și soluțio
narea corespunzătoare a acestei pro
bleme, pentru a nu mai fi puși in 
situația să schimbăm in timpul ex
ploatării termocentralelor calitatea 
cărbunilor.

Romeo Virgolici : O atenție deose
bită trebuie acordată și gospodăriilor 
de cărbune, care au o mare însem
nătate pentru asigurarea funcționă
rii termocentralelor. Acestea trebuie 
dotate cu sisteme de omogenizare a 
cărbunilor. De asemenea, trebuie 
gindite și sistemele de aprovizionare 
cu combustibil a cazanelor. La Rovi
nari, avarierea benzilor de transport

Solicităm. deci, adaptarea 
proiectelor șl elaborarea de 
de șantier, acofo unde 
este in curs.
Virgolici : Aceste înibună- 
tost incluse in proiecte, 

din cazanele aflate

a determinat oprirea termocentralei. 
Alteori, din cauza pătrunderii în 
mori a bucăților de fier, au trebuit 
reparate sau înlocuite utilaje prin
cipale din centrale.

Mihail Nistor : Toate aceste pro
bleme sint în atenția energeticiemlor. 
S-au stabilit măsuri concrete pentru 
rezolvarea lor, astfel incit, Încă din 
faza de proiect, noile obiective să 
dispună de gospodării de cărbune 
îmbunătățite, sectoare de omogeni
zare și sisteme de reținere a ingre
dientelor din cărbuni. Soluțiile care 
s-au aplicat la Rovinari, Turceni și 
Borzești au dat rezultatele scontate.

Redacția : Termocentralele pe bază 
de cărbune constituie obiective in
dustriale de o complexitate deosebită, 
care au durate mari de construcție și 
montaj. Cum pot fi scurtate perioa
dele de execuție a acestor obiective ?

loan Grobnic : Obiectivele energe
tice au un ciclu lung de execuție, 
presupun realizarea unor lucrări 
complexe de construcții-monlaj. Du
ratele de execuție a grupurilor de 
330 MW de la Turceni și Rovinari 
s-au ridicat la 48 de luni, a celor de 
50 MW — la 30 de luni, iar a grupu
rilor de 12 MW — la 20 de luni. O 
analiză aprofundată, critică a desfă
șurării lucrărilor la aceste investiții 
dovedește că duratele de execuție 
pot fi scurtate. In primul rind, prin 
mai buna organizare a activității tu
turor unităților de construcții pe 
șantiere, prin sporirea productivității 
muncii, domeniu in care dispunem 
încă de serioase rezerve. Pe ansam
blul trustului „Energomontaj", rit
mul de creștere a productivității 
muncii in acest cincinal este de 
10—12 la sută anual. Aceasta va duce 
nemijlocit și la scurtarea duratelor 
de execuție. Doresc însă să ndic ur
mătoarea problemă. Productivitatea 
muncii pe șantiere poate spori mai 
accentuat, odată .u mai buna orga
nizare a lucrărilor, creșterea califi
cării oamenilor, prin ridicarea gradu
lui de mecanizare. Este insă nevoie, 
așa cum s-a subliniat și la plenară, 
să se asigure asimilarea in țară și 
dotarea șantierelor energetice cu u- 
tilaje de mare capacitate. Mă refer, 
în primul rind, ia macarale turn de 
mare capacitate — de 1 000 t/m — și 
la automacarale de montaj de 500 t/m, 
absolut necesare la construcția cen
tralelor electrice. De asemenea, mon- 
torii solicită mașini și utilaje pentru 
mica mecanizare, cum ar fi mașinile 
rotopercutante, polizoare, stații de 
tratament termic local, a căror lipsă 
grevează încă mult asupra utilizării 
timpului de lucra pe șantiere.

Florin Tudose : Aș adăuga ia aces
tea o sene de materiale care ne-au 
lipsit în ultima perioadă — carbid, 
oxigen, discuri abrazive : ele se pro
duc in țară, dar unitățile furnizoare 
nu-și respectă cum se cuvine con
tractele. în altă ordine de idei, aș 
vrea să subliniez încă un fapt, de 
natură să contribuie la scurtarea 
duratei de execuție a termocentra
lelor. Șantierele energetice concen
trează pe perioade de cîțiva ani un 
număr important de constructori, 
montori, care nu pot fi recrutați din 
localitățile aflate în jurul lor, ci sînt 
în majoritate detașați de la alte lu
crări. Insuficiența spațiilor de ca
zare, care trebuie asigurate de or
ganele locale, ne împiedică insă să 
ridicăm efectivele de muncitori și 
specialiști pe unele șantiere. Iată de 
ce trebuie avută în vedere și solu
ționarea problemelor sociale pe care 
le ridică realizarea in timp mai 
scurt a investițiilor energetice.

★
Invităm și alți specialiști, munci

tori și tehnicieni din unitățile și ra
murile cărora le revin sarcini in 
acest domeniu să-și exprime, in pa
ginile „Scinteii**,  opiniile, punctele 
de vedere in legătură cu realizarea 
in cit mai bune condiții a prevede
rilor hotărîrii adoptate de condu
cerea partidului.

Recoltarea mecanizată a furajelor, la cooperativa agricolă Lehliu-gorâ, județul 
Călărași Foto : E. Dichiseanu

ZILNIC 150 TONE DE
PESTE PLAN

PETROL

„Patriei, mal mult țiței !“. Acest 
însuflețitor Îndemn a devenit deviza 
de muncă sub care acționează azi 
petroliștii de la Schela de extracție 
Videle. Sub permanenta lor suprave
ghere, cele peste 1 400 de sonde răs- 
pîndite printre lanurile cu grîne ale 
Teleormanului, pe o distanță de mai 
bine de 150 km scot zilnic din 
adîncuri mii de tone de țiței. Iar în 
ultima perioadă, cu mult peste sar
cinile de plap. Cifrele sînt grăitoare. 
De la inceputul anului și pînă acum 
au fost extrase suplimentar peste 
10 000 tone de țiței. Producția supli
mentară este in fiecare zi de 150 
tone. Concomitent cu sporirea pro
ducției fizice, sarcinile de plan la 
producția-marfă au fost depășite cu 
6 milioane lei. la producția netă cu 
12 milioane lei. iar sporul la pro
ductivitatea muncii 
la sută mai 
vederile. A 
ta economică 
cheltuielilor ma' 
teriale.
rea 
rii 
rii 
lor . 
schimb. Dar din
colo de limbajul 
sec al cifrelor, se 
află faptele coti
diene de muncă 
ale sondorilor, e- 
lectricienilor. o- 
neratorilor. spe
cialiștilor si ale 
celorlalți oameni ai _____ __ ____
Pentru că nu a fost ușor să se ob
țină asemenea rezultate, să se re
cupereze restantele din primele două 
luni ale anului.

Cum se explică acest reviriment In 
activitatea colectivului din Videle ?

— La baza rezultatelor amintite 
stau un șir de acțiuni precise, de mă
suri concrete, pe care le-am între
prins la toate locurile de muncă pen
tru a asigura buna funcționare a in
stalațiilor, adică a întregului fond 
de sonde în exploatare — ne spune 
inginerul Mircea Alexandrescu, di
rectorul schelei. Practic, producția 
fiecărei sonde se analizează zilnic, 
stabilindu-se programele tehnologice 
care determină 
capacității zăcămintelor și i 
mentelor mecanice de fund și 
prafață. în cadrul acțiunii 
care sondă exploatată la 
țial maxim**  s-au efectuat 
1 000 de operații de acidizări, ___
lidări, fisurări hidraulice. Ne preocu
pă în mod deosebit creșterea facto
rului final de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte. Cît de complex este 
acest proces o spune cifra de 38 000 
metri cubi de apă injectată zilnic In 
scopul menținerii presiunii zăcămin- 
tului. Recent. In zona Bălăria s-a 
trecut de la faza experimentală la 
cea industrială a unei noi tehnologii 
— combustia subterană. în acest fel, 
de la o 
înainte 
ajuns 
pe zi

Am 
ceastă

mare 
crescut 

prin

este cu 15 
decît pre- 
și eficien- 

i reducerea

sporirea cantităților de țiței extras : 
eforturile pentru scurtarea termene
lor de punere în funcțiune a sonde
lor noi. Imediat ce se termină fora
jul, se fac probele, beneficiarul lu- 
crind alături de constructor la mon
tajul instalațiilor de forță, a conduc
telor și a unităților de pompare. Ca 
urmare, la fiecare dintre cele 40 son
de noi, prin reducerea timpului de 
execuție a forajelor și a probelor de 
producție s-au ciștigat trei zile, ceea 
ce înseamnă un plus de circa 4 000 
tone de țiței in perioada ce a trecut 
din acest an. în același timp, se con
turează noi rezerve de petrol și în 
adîncimea straturilor geologice. Au 
fost extinse forajele de cerce
tare și în alte zone ale județului 
folosindu-se, în acest scop, sonde de 
mare adîncime. Programul pe acest 
an prevede intrarea In producție a 
noi sonde care, desigur, vor contri
bui îa ridicarea nivelului actual al 
cantităților de țiței extras.

mănene au fost detașați la schelă, în
tărind brigăzile de intervenție vechi, 
constituind altele noi. Nu e mai pu
țin adevărat că și conducerea mi
nisterului de resort a dat un ajutor 
prețios in aprovizionarea ritmică cu 
materiale, în sporirea gradului de • 
mecanizare a lucrărilor de interven
ții, în realizarea obiectivelor de in
vestiții. Organizarea bună a muncii 
brigăzilor de intervenții, întărirea 
ordinii și disciplinei, folosirea judi
cioasă a utilajelor din dotare au 
dus la menținerea în stare de func
țiune a întregului parc de sonde, la 
reducerea cu 50 la sută a timpului 
afectat repunerii in funcțiune a son
delor oprite. Altfel spus, aceasta în
seamnă un plus de 3.700 tone țiței în 
cele aproape, cinci 
cut. Dintre brigăzi 
mod deosebit, prin 
zultatele amintite, 
maiștrii Gheorghe 
tin Stan, Ion Cezar,

extinde- 
reconditionă- 
si refolosi- 

echipamente- 
si pieselor de

De la începutul anului s-au extras suplimentar peste 
10 000 tone de țiței
Disciplină și înalta răspundere muncitorească pentru 
folosirea judicioasă a echipamentelor și instalațiilor 
Metode moderne, eficiente de urmărire a funcționării 
sondelor

muncii de aici.

utilizarea optimă a 
echipa- 

i de su- 
„Fie- 

poten- 
peste 

conso-

tonă de țiței, cît se realiza 
de aplicarea acesteia, s-a 
o producție de 10—12 tone 
o sondă.

la 
la 
reținut un fapt deosebit in a- 
mobilizare generală pentru

Dar, fără a subaprecia măsurile de 
ordin tehnic și organizatoric, secre
tarul comitetului de partid, Radn 
Alecu, consideră că ceea ce a de
terminat în mod hotărîtor intrarea 
în ritm normal a producției a fost 
încrederea colectivului în propriile 
forțe.

— Așa cum a subliniat secretarul 
gerieral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toți petroliștii noștri au 
înțeles că sarcinile de plan trebuie 
considerate minimale, iar depășirile 
nelimitate. Toți au pus serios umă
rul, nu au pregetat în fața greutăți
lor, Ințelegind că nu trebuie precu
pețit nici un efort atunci cînd in cau
ză sînt interese majore ale econo
miei naționale. De fapt, prin toate 
acțiunile politico-educative pe care 
le întreprind organizațiile de partid 
din schelă, urmărim întărirea răs
punderii în muncă a fiecăruia și a 
tuturor, sădirea în conștiințe a ideii 
că a spori producția de petrol în
seamnă, mal presus de orice, o înal
tă datorie patriotică. -

în acest context, trebuie amintită 
și larga acțiune declanșată la înce
putul anului pentru Întărirea brigă
zilor de intervenție, știindu-se că 
lor le revine rolul principal în depis
tarea promptă a defecțiunilor și a- 
variilor la sonde, în efectuarea unor 
reparații rapide și de bună calitate 
pentru reducerea timpilor neproduc
tivi. Și orice oră ciștigată înseamnă 
petrol I Cu sprijinul direct al comi
tetului județean de partid, 160 de oa
meni din unități economice teleor-

luni care au tre- 
s-au remarcat în 
contribuția la re
cele conduse de 
Andrei, Constan- 

Iancu Cornea, 
fruntașe dealtfel 
si în cadrul în
trecerii desfășu
rate sub deviza 
„In brigada noas
tră, nici o lucra
re repetată**.  Pre
ocupările pentru 
scurtarea timpi
lor neproductivi 
s-au materializat, 
recent, si prin 
trecerea la apli
carea uneia din 
cele mai moder- 
pentru urmărireane metode folosite _____ ...

funcționării sondelor. Amănunte, în 
acest sens, ne-a oferit inginerul 
Constantin Geantă, șeful comparti
mentului tehnologic :

— în noul sistem, fiecare sondă 
este conectată la o cabină de auto
matizare ce ține sub control echipa
mentele de fund și suprafață, trans- 
mițînd prin cablu informațiile co
lectate la un post local, de unde por
nesc mai departe către dispeceratul 
central. Aici, pe baza datelor primi
te, se fac telemăsurile — electrogra- 
ma și dinamograma de funcționare a 
sondei respective — stabilindu-se 
precis starea ei tehnică. în funcție 
de aceasta se întocmește programul 
de intervenție, brigada deplasîndu-se 
la fața locului în cunoștință de cau
ză, dar și corespunzător pregătită 
din punct de vedere tehnic. Prin 
reducerea timpului de imobilizare a 
parcului se asigură creșterea cu 
5—10 la sută a producției de țiței. 
Deocamdată, în sistemul de urmărire 
automată a fost cuprins doar un lot 
experimental de 12 sonde din parcul 
26 al secției 1 Ciuperceni ; pînă la 
finele anului va mai fi cuplat un 
nuihăr important de sonde.

Sînt numai ciieva fapte care con
firmă hotărirea petroliștilor din ju
dețul Teleorman de a pune mai bine 
In valoare potențialul de care dispun, 
de a-și spori contribuția la dezvol
tarea bazei de materii prime și ener
getice a țării, la reducerea importu
rilor.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii

I

SARCINILE $1 ANGAJAMENTELE ASUMATE IN ÎNTRECERE-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE
9

Continuăm să publicăm rezultatele obținute tn întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, con
strucții, agricultură, circulația mărfurilor și unități prestatoare de servicii 
pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute șl punctajului general stabilit pe baza 
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii, în cele patru luni care au trecut din acest an •) pe primele 
locuri se situează :

au trecut din acest an •) pe primele

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș cu 733,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută la pro
ducția fizică, 3,5 la sută la produc
ția netă, 2,4 la sută la producția- 
marfă vindută și- încasată, 1,6 la 
sută la productivitatea muncii, 21,3 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere ; cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 3,3 la sută, iar cela 
materiale cu 6,5 la sută.

Locul II : întreprinderea Salina 
Ocna Dej, județul Cluj.

Locul III : întreprinderea minie
ră Bălan, județul Harghita.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Deva cu 153,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 1,3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național, 5,9 la sută la 
producția de energie termică, 6,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile planificate în bugetul 
de cheltuieli au fost reduse cu 18.1 
la sută.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI.MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, 
județul Sălaj, cu 808,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,3 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 3 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată ; sarcinile la ex
port au fost depășite substanțial ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 0,7 la sută, iar cele materiale cu 
0,9 la sută.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție ți bene
ficiile sint calculați pe trei luni.

IN INDUSTRIA MATERIALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul II : întreprinderea „Elec
tromotor" Timișoara.

Locul III : întreprinderea de a- 
parataj electric, auto și motoare 
electrice Sf. Gheorghe, județul Co- . 
vas na.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimie Borzești eu 1 202,3 puncte.

Locul I i întreprinderea „Laro- 
met" București cu 798,9 puncte

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la produc
ția fizică. 6,4 la aută la produc- 
ția-marfă vindută și Încasată. 8,3 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 1,6 la sută. Iar cele ma
teriale cu 1.5 la sută.

Locul II: întreprinderea 
lurgică de metale neferoase 
Mică, județul Sibiu.

Locul III : întreprinderea 
lurgică „Neferal" București

IN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE

meta- 
Copșa

meta-

Locul I: întreprinderea de porțe
lan Curtea de Argeș cu 823,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică, 0,6 la sută ia producția 
netă și la productivitatea muncii, 
23,9 la sută la export, 9,9 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile normate de ener
gie electrică și combustibili au fost 
reduse cu 18,8 la sută, iar cele de 
materii prime și materiale cu 4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și sticlă Baia Mare.

Locul III : întreprinderea „Me- 
taloglobus" București.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Panoul fruntașilor pe primele 4 luni ale anului
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu :7 la sută la pro
ducția netă. 13,8 la sută la produc
ția fizică, 4.1 la sută la producția- 
marfă vindută și Încasată, 5 la 
sută la beneficii ; sarcinile de plan 
la export au fost depășite substan
țial ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost 
reduse cu 1.5 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
10 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială construcții căi fe
rate Harghita — Miercurea Ciuc,

Locul III : întreprinderea de u- 
tilaje și piese de schimb pentru 
economia fgrestieră si industria 
materialelor de construcții — Bucu
rești.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
ÎNTREPRINDERI DE STAT 

PENTRU CREȘTEREA 
Șl INGRĂȘAREA PORCILOR

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-incălțăminte Timișoara cu 511 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata : 0,4 la 
sută la volumul livrărilor de mărfuri 
pe un lucrător ; 12,4 la sută la recu
perarea materialelor refolosibile ; a 
crescut viteza de circulație a măr
furilor ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 000 lei livrări au 
fost reduse cu 8,3 la sută, iar nive
lul planificat al fondului de retri
buire la 
mic cu 
ni ficat.

Locul 
cială de ______
alimentare Sibiu.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chlmice Ploiești.

1 000 lei livrări a fost mal
3,7 la sută decît cel pla-
II : întreprinderea comer- 
stat cu ridicata mărfuri

IN DOMENIUL TURISMULUI

IN INDUSTRIA CHIMICA 
8UBRAMURA CAUCIUC 

SI MASE PLASTICE
Locul I: întreprinderea de an

velope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 871,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția netă și la export, 3,9 la sută 
la producția fizică, 6,7 la sută la 
producția-marfă vindută și Încasată. 
2 la sută la productivitatea muncii, 
13,9 la sută la beneficii. 39,9 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței; consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 5.3 la sută, tar cele de energie 
electrică (1 combustibil cu 1.4 * la 
sută.

Locul II: întreprinderea „Prod- 
complex" Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea „Ener
gia" Constanța.

Locul I i întreprinderea „Mar
mura**  București cu 776 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția netă. 5,8 la sută la export, 
1,8 la sută la producția fizică, 4,6 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au 
reduse cu 5,3 la sută, iar cele 
teriale cu 3.7 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de 
teriale de construcții Brașov.

Locul III : Combinatul pentru 
lianți și materiale refractare 
Turda, județul Cluj.

fost 
ma*
ma

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CINEPĂ, LINA)
Locul I: întreprinderea „Intex" 

Păulești, județul Prahova, eu 870,8 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11 la sută la pro
ducția netă, 7,5 la sută la produc
ția pentru export. 1.9 la sută la pro
ducția fizică. 0,5 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 10,5 la 
sută la productivitatea muncii. 22,8 
la sută la beneficii, 38,7 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile normate de energia 
electrică și combustibili au fost re
duse cu 15,6 la sută, iar cele de ma
terii prime și materiale tu 0.1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Trainica" Pucioasa, județul Dîm
bovița.

Locul III : întreprinderea „Li
bertatea" Sibiu.

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș cu 361 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,6 la sută la pro
ducția fizică de carne de porc, 10 la 
sută la livrări la fondul de staf, 2,6 
1a sută la efectivele de porcine la 
sfirșitul perioadei, 25 la sută la be
neficii ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 3,3 la sută.

Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Ialomița.

Locul III : întreprinderea de stat / 
pentru creșterea șl ingrășarea porci
lor Bacău.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STĂTU DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată Fe

tești cu 306.3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 16,1 la sută la vo
lumul de transport. 13,2 la sută la 
productivitatea muncii. 6,2 la sută la 
vagoane intrate-ieșite, 2,3 la sută la 
greutatea medie brută a trenului de 
marfă, 2,7 la sută la utilizarea mij
loacelor de 
vagoanelor 
descărcare 
la sută.

Locul II : Stația 
Sighișoara.

Locul III: Stația 
Medgidia.

transport ; staționarea 
de marfă Ia tncărcare- 
a fost redusă cu 4,1

da cale

da cala

ferată

ferată

Locul I : întreprinderea de hote
luri și restaurante Mangalia — ju
dețul Constanța, cu 351,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,6 la sută la des
facerile prin alimentația publică, 
8,8 la sută la încasări, medii pe un 
lucrător ; au fost obținute, de ase
menea, depășiri la beneficii și la 
recuperarea materialelor refolosi- 
bile ; cheltuielile planificate de cir
culație la 1 000 lei desfacere au fost 
reduse cu 1,9 la sută.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Snagov.

Locul III : întreprinderea balneo
climaterică Slănic-Moldova.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău 
cu 808 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,1 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 16,7 
la sută la mărfuri încărcate si expe
diate paletizat ; depășiri importante 
de plan au mai fost obținute la 
mărfuri expediate pachetizat. pre
cum și la beneficii ; unitatea a pre
luat și valorificat mărfuri din 
stocuri disponibile cu 40 la sută 
peste volumul planificat și a redus 
viteza de circulație cu 9,2 la sută.

Locul II: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Cluj.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare 
Vrancea.

tehnico-materială
(Agerpres)

dife.it
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I Frumuseți I
I de Oboga

< ......
Legătura scriitorului cu țara și cultura ei

I
I
I
I

Cine n-a auzit de faimoasa 
ceramică de Oboga ? Dar poate 
nu toți știu că meșteșugul olă
ritului se practică la Oboga incă 
din neolitic, iar roata olarului a 
fost folosită chiar din a doua 
epocă a fierului de către tribu
rile geto-dacice. Faima cerami
cii de Oboga s-a răspindit pină 
dincolo de hotarele patriei, ob- 
ținind numeroase premii la ex
poziții și concursuri internațio
nale.

Și pentru a continua această 
tradiție, la Școala populară de 
artă din Slatina ființează o 
clasă specială de ceramică. Ti
nerii de aici au ca profesori — 
nici nu se putea altfel — pe 
cei mai buni meșteri olari din 
Oboga : Ion Răducanu și Gri- 
gore Ciungulescu. Și, după cum 
arată imaginea, soarta cerami
cii de Oboga se află pe miini 
bune.

Delfinariu în... 
dublu exemplar

I
I
I
I
I
I
I
I

— Ați debutat în anii ’60 aproape 
In același timp cu mai mulți tineri 
poeți. Atunci, și mai tlrziu, critica 
literară a vorbit despre afirmarea 
unei generații cu pronunțată perso
nalitate în evoluția liricii noastre. 
Aparțineți acestei generații — și dacă 
răspunsul este afirmativ — prin ce 
credeți că s-a impus aceasta în lirica 
românească a acelui timp 1

— Prima mea carte de versuri a 
apărut în toamna anului 1960, la nu
mai citeva săptămini de volumul de 
debut al lui Nichita Stănescu, de 
care, în ciuda unei diferențe de vreo 
6—7 ani, mă lega o strînsă prietenie. 
Cam in același timp, și-au făcut in
trarea in proză Ștefan Bănulescu și 
Nicolae Vel ea. In răstimp de numai 
4—5 ani au apărut atunci Ana Blan- 
diana, loan Alexandru și alții. Erau 
anii cînd se încheia definitiv peri
oada in care poezia românească stră
bătuse o teribilă „asceză" — în sens 
negativ — din istoria sa, perioada, 
in care, paralel cu respingerea 
valorilor reale ale culturii, con
damnate fără analiză ca „vechi", 
se manifestase In același timp o ne
justificată teamă de înnoire, un imo
bilism în forme literare extrem de 
simpliste, subartistice, de import. 
Generația anterioară, care plătise un 
greu tribut acelei triste perioade, In- 
tîrzia să se redreseze, iar marile va
lori ale spiritualității românești din
tre cele două războaie mondiale încă 
nu fuseseră repuse deplin In circula
ție. Ceea ce caracteriza generația 
noastră, care se năștea spiritualmen- 
te~în acei ani, era, pe lingă un aer 
proaspăt, original, o lrepresibilă vo
ință de racordare a poeziei noastre 
la marile valori ale culturii româ
nești dintotdeauna. Cu aceste valori 
fundamentale, cu Eminescu, Blaga,

Bacovia, Barbu, Arghezi, tinerii de 
la 1960 incheie, după fericita expri
mare a criticului Eugen Simion, un 
adevărat „pact spiritual", care avea 
să scoată poezia românească din im
pasul dogmatismului. Ca urmare a 
regăsirii izvoarelor și valorilor pro
prii, noua generație literară din care 
am avut șansa să fac parte s-a afir
mat, In anii care au urmat după 
aceea, tot mai impetuos. începînd cu 
deceniul al 7-lea, mai ales de prin 
1964, s-a putut vorbi de o adevărată 
resurecție a lirismului românesc, de

a originarului de o mare densitate 
și profunzime, dă seama de acele co
ordonate fundamentale ale spiritului 
care întemeiază coerența și continui
tatea formelor culturale. Aceste co
ordonate sint proprii, deopotrivă, 
modului arhaic de înțelegere a lumii 
și totodată gîndirii și sensibilității o- 
mului modern. Atingînd „originarul", 
realizezi de fapt universalitatea și 
modernitatea, căci originarul le cu
prinde pe toate. Trebuie să mai pre
cizez că prin folclor și tradiție înțe
leg zona străveche, de profunzime.

Convorbire cu poetul Cezar BALTAG

„reclștigarea" poeticii șl simboluri
lor proprii culturii române, Împre
ună cu majorele sensuri existențiale 
pe care acestea le presupun.

— După mai bine de două decenii 
vă simțiți In continuare atașat d« 
spiritul generației, de valorile este
tice, ideologice ;i umane afirmate 
de aceasta.

— Da. Și sper că acest lucru este 
vizibil nu numai la nivelul senti
mentelor mele, ci și la acela al de
mersului literar, pe care l-am Înțe
les Întotdeauna, ca și colegii mei, de
altfel, ca un act de explorare a „iz
voarelor" culturii.

— S-a observat In poezia ce ați 
scris-o după debut o asidui frecven
tare a surselor folclorice. In ce mă
sură o asemenea experiență străve
che poate inrîuri opera unui sertitor 
modern și cum se face simțită In pro
pria dumneavoastră poezie ?

— Consider, am spus-o și cu alt 
prilej, că folclorul, tradiția, ca zonă

„izvorul pururea relntineritor" de 
care vorbea Eminescu, nu aspectele 
exterioare sau alterate ale acestuia 7 
Cu această zonă, s-o numim a „ori
ginarului", poezia pe care o scriu a 
căutat să fie mereu In atingere. Mă 
refer și la „Răsfrîngeri", mă refer și 
la interpretarea pe care am Încercat 
să o dau basmului „Tinerețe fără bă- 
trînețe", începută In „Monada" și 
continuată în „Odihnă în țipăt". Mă 
refer și la „Madona din Dud", unde 
demersul folcloric este mai explicit 
și din punct de vedere formal. Și, 
in fine, la „Unicorn In oglindă", in 
care am încercat o abordare la nive
lul structurilor de profunzime și al 
semnificațiilor din tezaurul simbolic 
al basmelor.

Prin deschiderea către tradiție, că
tre mit și imaginar, omul modern 
poate recîștiga dimensiunea simboli
că a lumii, operindu-se în acest fel 
o redimensionare a spiritului uman 
(cum arăta regretatul Sergiu Al. 
George în excepționala sa carte „Ar
haic și universal") și instituirea unei

antropologii cu mult mal cuprinză
toare.

— Nu se oferă oare In acest fel 
scriitorului contemporan, sensibilizat 
de marile valori ale tradiției folclo
rice sau culte, posibilități noi, mai 
largi, pentru a cuprinde în opera e- 
temul sentiment de țară I

— Intr-o lume care și-a cam uitat 
simbolurile și rădăcinile, cultura ro
mânească, pentru care legătura cu 
„originarul" constituie o coordonată 
esențială, este o cultură in care 
structurile simbolice — vitale pentru 
artă — nu și-au pierdut și nu-șj vor 
pierde actualitatea. Pentru artist, și 
nu numai pentru el, aceasta este o 
șansă. Se poate gindi, o spun atiția 
mari invâțați ai noștri, o redimensio
nare a omului pornind de la experi
ența românească a spiritului. Cu con
diția să avem un Înalt sentiment al 
culturii, o‘ superioară înțelegere a 
continuității formelor noastre spiri
tuale și încrederea că „originarul" și 
„universalul" nu se exclud, ci dim
potrivă. Mi se pare important să în
țelegem — am spus-o și cu alt pri
lej -- că tradiția, cultura sint con
stituite printr-un fel de simultanei
tate a momentelor, că marile noastre 
valori sînt de față, sînt cu noi In fie
care clipă, că sîntem răspunzători 
față de ele, că această prezență con
tinuă a spiritului ne obligă să abor
dăm cunoașterea lumii și a noastră 
înșine nu de la niște Înțelesuri bij- 
bîite, ci de la înălțimea acestei stră
vechi civilizații românești ai cărei 
moștenitori sîntem. Cu țara, cu cul
tura ei, cu acest spațiu de trăire, cu
getare și rostire românească a exis
tenței, legătura poetului este eternă 
și neclintită.

Emil VASILESCU

Practica studenților văzută 
cu ochii absolvenților
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„BUCURIA
Tradiționala acțiune „Bucuria co

piilor*  ce se desfășoară in fiecare 
an cu prilejul Zilei copilului de la 
1 iunie este desigur pentru părinți, 
bunici — și nu numai pentru ei — 
un moment prielnic de a Ie face o 
surpriză plăcută, oferindu-le mici 
daruri atrăgătoare.

In acest scop, magazinele coope
rativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din toată 
țara pun la dispoziția cumpărăto
rilor un sortiment variat de artico
le destinate celor mici.

In unitățile comerciale mari de 
tip „Supercoop" șl „Supermagazin", 
ca și în magazinele specializate se

COPIILOR"
pot procura diverse articole de Îm
brăcăminte — costumase, rochițe, 
galanterie, tricotaje, ciorapi. încăl
țăminte și multe altele pentru co
pii de diferite vîrste.

Raioanele cu articole sportive, 
muzică și foto prezintă, de aseme
nea, numeroase atracții. Tot in ma
gazinele și librăriile „Coop" se gă
sesc și diverse jucării și jocuri dis
tractive, precum șl ultimele apari
ții editoriale din literatura pentru 
copii.

In imagine : complexul comercial 
din localitatea Piatra, județul Te
leorman.

Spiritul revoluționar modelează portretul tinerei generații
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Multi dintre cei care-și pe
trec vacanțele pe litoral nu pot 
să nu-și înscrie in program ți 
vizionarea unul spectacol la 
Delfinarlul din Constanța.

O veste îmbucurătoare : de
venind neincăpător pentru tot 
mai numeroasele solicitări din 
partea spectatorilor mici ți 
mari, anul acesta vor evolua, 
concomitent, in bazine diferite, 
două „trupe de actori acrobați". 
In total, 13 delfini care — după 
cum apreciază inginerul Marcel 
Stanclu, directorul Complexu
lui muzeal de științele naturii 
Constanța — s-au pregătit mai 
virtos ca niciodată, pentru a cu
lege aplauze la... scena deschisă 
a bazinului. O dovedește ți a- 
ccastă imagine surprinsă la a 
repetiție generali.
A

Incercafi 
să numărați

(Urmare din pag. I)
tru meseria aleașă. Și acest 

-prestigiu, ciștigat prin 
, muncă, înseamnă pentru 
#mine enorm".

...Gheorghe Beju s-a 
născut intr-un sat din 
Mârginimea Sibiului. S-a 
îndrăgostit de uzină și s-a 
făcut frezor. A terminat 
școala profesională la „In
dependența", unde s-a și 
integrat in producție. 
„Abia făcusem citeva 
schimburi, incă nu-mi in
trase in haine mirosul de 
uzină, că maistrul Simion 
Roșea a căutat să afle cum 
gindesc, ce vreau eu de la 
viață, de la uzină. La în
demnul lui m-am înscris la 
liceul seral. Apoi, tot ei 
m-a îndemnat să dau exa
men de admitere la facul
tate, la seral. Acum sint 
student în anul doi la Fa
cultatea de tehnologie a 
construcțiilor de mașini". 
Maistrul principal Simion 
Roșea, cu care am discutat 
ulterior, ne-a spus că nu-i 
nici o -noutate» în spuse
le lui Beju. De ce 7 „Așa 
am procedat și cu alții. 
Cei care m-au ascultat au 
ajuns oameni. Ne ocupăm 
cu răbdare și grijă de ti
neri, așa cum ne îndeamnă 
și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ce frumos a 
vorbit secretarul general ai

partidului despre eroismul 
muncitoresc 1 Unde in altă 
parte cțecit pe frontul 
muncii poate Un tînăr să 
se afirrpe cp adevărat, să 
devină un bun cetățean, al 
țării 7

Un asemenea drum l-a 
urmat și fostul absolvent 
al școlii profesionale de la 
„Independența", apoi teh
nician, apoi șef de secție, 
astăzi inginer și directorul 
acestei mari unități con
structoare de mașini. Mi
hai Găldeanu, căci despre 
el este vorba, și-a pus toa
tă ambiția la bătaie să 
ajungă un bun specialist, 
așa cum i-au stimulat ne
contenit această dorință 
comuniștii din uzină. „Și, 
astăzi, noi, comuniștii, sîn- 
tem mereu alături de ti
neri. Pentru că schimbul 
de mîine al specialiștilor 
de astăzi trebuie să aibă 
calități temeinice, să fie 
bine pregătit profesional, 
să aibă o conștiință revo
luționară, să iubească pa
tria și partidul, să fie de 
nădejde".

...înalt, slăbuț, blond, cu 
părul ondulat, timid la pri
ma vedere, Ion Munteanu 
are 25 de ani și este mem
bru al colectivului-model 
condus de comunistul 
Gelu Stoica. Ion este și se
cretarul organizației de ti
neret de la secția Mecanică

III. „In colectivul nostru 
modei — ne spune Ion 
Munteanu — tinerii for
mează majoritatea. Biroul 
organizației de bază se 
ocupă de fj.ecăre în parte. 
Ridicarea conștiinței revo
luționare stă pe primul 
plan al muncii educative. 
Iar asta înseamnă concret, 
pentru noi, ridicarea exi
genței In realizarea sarci
nilor de plan, o gindire no
vatoare. Și mai concret : 
acționăm mai hotărit pen
tru reducerea consumurilor 
de materiale, energie și 
combustibil. Ne-am propus 
ca in timpul liber să repa
răm conductele de aer 
comprimat pentru a eli
mina pierderile".

Secretarul comitetului de 
partid de la „Independen
ța", tovarășul Liviu Paștiu, 
este și el un om al acestei 
uzine, unul din veteranii 
ei. Părerea lui despre ti- 
năra generație de munci
tori 7 „Uzina noastră este 
o 'școală de cadre muncito
rești ; o școală unde au 
Învățat și pe care au ab
solvit-o cu succes mii și 
mii de tineri. Ne-am stră
duit și am reușit ca pre
gătirea tinerilor să se facă 
temeinic, viitorii muncitori 
să nu fie simpli executanțl, 
ci să gîndească mereu,

să-i caracterizeze spiritul 
revoluționar, o înaltă con
știință muncitorească, să 
iubească noul și să lupte 
pentru promovarea lui. In 
altă . ordine de idei : re
cent am făcut o analiză a 
forței de muncă la mași
nile de înaltă performan
ță tehnică. Ne-am dat sea
ma că sîntem «descope- 
riți». Și am apelat la ti
neri absolvenți de liceu. 
Am avut satisfacția că 
s-au Integrat repede, chiar 
mai repede decit ne aștep
tam. Sub conducerea comi
tetului de partid, cele a- 
proape 50 de organizații de 
bază U.T.C. desfășoară o 
susținută muncă de educa
ție, se preocupă permanent 
de integrarea tinerilor".

...Cum sint deci tinerii 
de la „Independența" 7 
Asemenea țtuturor tinerilor 
din România socialistă : en
tuziaști, harnici, responsa
bili, dornici de afirmare. Oa
meni cu o viață spirituală 
bogată, care-și pun între
bări, care trăiesc bucurii, 
depășesc Impasuri. Ei știu 
că, datorită politicii par
tidului și statului nos
tru, le sint deschise toate 
porțile 'afirmării, toate por
țile devenirii. Și nu se 
sfiesc să intre pe sub ar
cadele acestor porți !

Manifestări 
cultural-educative
Sub genericul „Zilelor educației 

politice și culturii giurgiuvene" în lo
calitățile județului Giurgiu au loc. în 
aceasta perioadă, numeroase acțiuni 
de educație' păîitică, științifică, juri
dică, economică» de perfecționare a 
activităților din agricultură, sint des
chise expoziții de creație tehnică șl 
de carte, se desfășoară bogate mani
festări artistice.

Ca o temă prioritară In ansamblul 
manifestărilor se înscriu expunerile 
intitulate „Din gîndirea social-politi- 
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa la îmbogățirea teoriei 
revoluționare a partidului, politica 
externă a partidului și statului nos
tru — politică de pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii".

Sint organizate, de asemenea, ac
țiuni care vizează întărirea ordinii 
și disciplinei, autoconducerea si au- 
togestiunea, recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile. ridi
carea calității producției, economisi
rea combustibililor și energiei elec
trice, reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale.

Pentru educația politică șl revolu
ționară a oamenilor muncii din județ, 
vor avea loc intilniri cu activiști de 
partid și de stat, răspunsuri la între
bări. manifestări evocatoare la mo
numente și locuri Istorice din aceas
tă parte a țării. Mal sînt prevăzute 
ample acțiuni ateist-științifice, la 
care tși vor da concursul oameni de 
știință, medici, profesori, specialiști 
in diferite domenii, acțiuni cu cartea, 
emisiuni la stațiile de radioficare, 
gala filmului patriotic românesc, săp- 
tămina teatrului politic.

In desfășurarea anchetei noastre 
(a cărei primă parte am relatat-o 
în numiîful 12 360 al „Scinteii") 
aveam s-auzim adeseori că munca 
însuflețită de pe ogoarele dîmbovi- 
tene în actuala campanie agricolă își 
află nu o dată șuportul în exemplul 
de șompetență si autoritate al mul
tora dintre tinerii ingineri agronomi, 
horticultori, zootehniști și .medici 
veterinari.’proaspăt venițl din amfi
teatrele universitare ca să rămină 
definitiv aici. Si. într-adevăr. era des
tul să-l vezi pe noii specialiști urcind 
cei dinții pe tractor și răminînd pe 
tarlale pînă in pragul serii, și ade
seori dincolo de el, spre a-ți da 
seama că aici. în amfiteatrul ctmpiei. 
capacitatea organizatorică, aptitudi
nea de a acționa nemijlocit, in con
diții optime de timp și de calitate, 
alcătuiesc etalonul cel mai exact și 
măi la indemînă de competență și 
autoritate. Pregătirea lor practico- 
productivă dobîndită în facultate în
cetează astfel de a mai fi o „com
ponentă", o „latură", fie ea și fun
damentală, identifieîndu-se cu însăși 
rațiunea lor de a fi. E firesc deci 
ca într-o dezbatere consacrată ana
lizei „pragurilor" 
Intîmpinate de 
absolvenți in in
tegrarea lor pro
fesională. multe 
referiri să vizeze 
sistemul de prac
tică din învătă- 
mîntul superior 
agronomic.

— Pentru mine
— ne spunea Valeria Plrvu, In
giner agronom la C.A.P. Gura 
Butii — greutățile tnceputului 
s-au datorat In mare parte fap
tului că practica productivă din 
anii de facultate n-a inclus decit lu
crări de intreținere, mai exact de 
prășit și de recoltare toamna. Să nu 
vă mire deci dacă vă spun că pe în
treaga durată a anilor de studiu eu, 
ca și alți colegi ai mei, n-am parti
cipat la lucrări de semănat, la recol
tatul păioaselor și, în genere, am lu
crat foarte puțin pe tractor. Am ajuns 
în C.A.P. fără să cunosc, practic, cum 
se organizează și se desfășoară cam
pania de primăvară, deși la multe 
cursuri ni se spusese că această 
etapă este hotăritoare pentru recol
ta unui an.

— Cum vă explicați acest neajuns 7
— Cred că prea ușor se sacrifică 

cerința organizării și desfășurării 
practicii unei serii întregi de stu- 
denți, ea un ciclu complet de pro
ducție agricolă, care să îngăduie 
fiecărui tînăr să participe, eșalonat, 
pe parcursul anilor, la toate lucră
rile calendarului agricol. Sigur, in 
unii ani și mai ales la nivelul anu
mitor județe, problemele recoltă
rii porumbului, bunăoară, pot fi cele 
mai presante. Ca atare, participarea 
studenților este intens solicitată de 
organele agricola județene, dar eu 
cred că printr-o mai bună eșalonare 
a perioadelor de activitate producti
vă la nivelul unul întreg institut sau 
chiar al tuturor ar fi posibilă, în- 
tr-un sistem mal riguros de corela
ții, îmbunătățirea pregătirii practice 
a tuturor studenților.

— Concret, cum anume 7
— Mai întii, practica să nu fie 

„monocoloră", redusă la o operație 
simplă, apoi să aibă un consecvent 
caracter sistematic ; să nu se piardă 
niciodată din vedere legătura cil 
ceea ce studenții au efectuat pînă 
atunci și cu ceea ce le mai rămine 
de efectuat pînă la absolvire. Cînd 
nu se respectă asemenea cerințe, 
elementare dealtfel, trebuie să se ia 
aproape totul de la început.

ȘI cel mai bine se verifică acest 
adevăr — am putea adăuga — la în
ceputul activității noilor absolvenți, 
cind, după cum aminteam în anche
ta precedentă, multi dintre ei resimt 
la contactul cu producția un prag 
neașteptat. De aceea. In unele ju
dele — așa cum noi înșine am con

Ce învață la facultate 
tinerii agronomi 

și ce le cere producția (li)

semnat cu alt prilej — nu puțini au 
rețineri in a lua conducerea ferme
lor ; și mai puțini reușesc să Ie opti
mizeze producția ; foarte puțini aso
ciază atributele de stabilitate, de 
continuitate a activității celor strict 
profesionale.

— O bună parte din deficitul prac
ticii studenților provine și din me
todologia, mai bine zis din lipsa el 
de metodă — ne-a spus, tn aceeași 
ordine de idei. Sirena Drăghicescu, 
inginer horticol la C.A.P. Malu cu 
Flori. Prea multă improvizație și o 
prea simplistă concepție, după care 
„studentul, dacă-1 arunci în necunos
cut, învață mai ușor să-noate !“, ca 
practica să dea Întotdeauna rezulta
tele scontate. Dimpotrivă, cunoaște
rea anticipată a întregului program 
de practică, ordinea riguroasă, inclu
siv sub raportul îndrumării acestei 
activități, organizarea studenților pu 
grupe mici fac să crească răspun
derea individuală șl, ca atare, prac
tica devine deopotrivă o etapă de 
sinteză a cunoștințelor, dar și de 
stimulare a inițiativelor creatoare 
atît de necesare viitorilor specialiști. 
Formalismul in organizarea și îndru

marea practicii 
studenților este 
nociv nu numai 
Prin faptul că 
generează inefica
citate economică, 
ci mai ales prin 
aceea că antici
pează un deficit 
si mai greu de 
recuperat în pri

vința eficienței viitorului specialist.
Este o opinie frecventă In rindu- 

riie absolvenților, preocupați, clte- 
odată mai mult chiar decît unele 
cadre didactice, ca activitățile prac
tice șl, dealtfel, întregul program al 
învățămîntului universitar să le asi
gure studenților, odată cu volumul 
de cunoștințe, cu orizontul larg de 
informații, și mobilitatea gîndirii, 
capacitatea de investigație creatoare 
și de aplicare în producție a celor 
mai valoroase realizări tehnico-știin-„ 
țifice. '

— După părerea mea — ne-a 
in acest sens Eusebiu Pădure, ingi
ner zootehnist Ia C.A.P. Mănești — 
o seamă de aspecte formale din cu
prinsul practicii studenților își au nu 
o dată izvorul in delimitările rigide, 
artificial stabilite Intre învățămint și 
producție. Neindoielnic, și învăță- 
mîntul și producția își au individua
litatea. exigențele lor. Specificul 
unuia nu poate fi ignorat și nici im
pus de „dragul" celuilalt. Dar core
lațiile reciproce și sistematice tre
buie să existe. Proiectul studențesc 
de diplomă, bunăoară, este conside
rat. și pe bună dreptate, ca o sin
teză a pregătirii universitare, coro
larul activității de student. De ce 
n-ar fi insă concomitent și prima 
probă de competentă a specialistu
lui ? Lată deci o sursă de perfec
ționare a pregătirii practice. Pentru 
că admitînd posibilitatea ca proiec
tul de diplomă să fie prima inter
venție operativă a viitorului specia
list în procesul de producție admi
tem implicit necesitatea ca o ase
menea lucrare să-și lepede Înfăți
șarea adesea formală, de „scena
riu" mai mult sau mai puțin apli
cabil. și să-și sporească valoarea 
practică, de instrument în perfec- 

s ționarea producției.
Sint opinii care prefigurează posi

bilități de perfecționare a invăță- 
mîntulul superior agronomic, de 
creștere a eficienței lui sociale in 
primul rind pe calea pregătirii ab
solvenților săi, fără nici o excepție, 
ca specialiști de înaltă competență 
profesională, capabili să facă față, 
să rezolve rapid cerințele produc
ției.

Mihai IORDANESCU 
Gheorghe MANEA

Continua înscrierea dobînzilor în libretele de economii
înscrierea anuală a dobînzilor tn 

libretele de economii materializea
ză unul din avantajele generale o- 
ferite de Casa de Economii și Cor- 
semnațluni : acordarea de dobinzi 
pentru economiile păstrate la C.E.C.

în tot cursul anului, sucursalele, 
filialele și agențiile C.E.C. orășe
nești și sătești autorizate înscriu 
dobinzile cuvenite pentru depune
rile efectuate pînă la 31 decembrie 
1981. Dobinzile se înscriu în libre
te la prezentarea depunătorilor 
pentru efectuarea de operații de 
depuneri sau restituiri ort în mod 
soecial pentru înscrierea dobînzilor.

La celelalte unități C.E.C. în
scrierea dobinzilor în librete se face 
prin reținerea libretului (eliberin- 
du-se depunătorilor o adeverință de 
reținere) și trimiterea acestuia la 
unitățile contabile.

La cererea depunătorilor, sucur-0 
șalele și filialele C.E.C. pot înscrie 
dobinzile pentru libretele emise de,, 
alte unități C.E.C. din țară pe baza 
de confirmare telefonică.

începînd cu data de 1 octombrie 
a fiecărui an. unitățile poștale efec
tuează restituiri numai din libretele 
de economii in care a fost înscrisă 
dobînda pentru anul precedent.

Hotărit lucru : fotoreporterul | 
Gheorghe Iancu din Satu Mare 
este și un pasionat colecționar ! 
de... instantanee amuzante. Ața I 
cum este ți cel din această ima
gine. La prima oră dintr-una I 
din diminețile trecute, el a sur- I 
prins pe peliculă pe acest meț- 
ter al .împletiturilor din nuiele I
de răchită. I

încercați să numărați cite co
șuri duce-n spate la... întreaga I
lui capacitate ! '

I 
l_

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de I
„Sein tei

„Echilibristica" 
penala pe... cablu 

telefonic
Prin rechizitoriul Procuraturii locale a 

sectorului 4 din Capitală, un oarecare 
Oniga loan, care In ultima vreme se ocupă 
de. confecționarea, la domiciliu, a dopuri
lor din plastic — cităm ca simplă curio
zitate — „materia primă fiindu-i asigu
rată de întreprinderea de prestări servicii 
și producție Ilfov, secția mase plastice, al 
cărui sediu nu il cunoaște, insă urmează 
a se stabili definitiv in comuna Cernica", 
era trimis în judecată pentru înșelăciune. 
Sau, mai exact, inșelăciuni. Pe care le co
misese nu ca producător de dopuri, ci ca 
„furnizor" de... cablu telefonic : pe cînd 
era șofer la Direcția de poștă șl telecomu
nicații a municipiului București.

...în vara lui ’80, mai mulți săteni din 
Simișna — comuna Rus. județul Sălaj — 
au hotărit să-și pună telefon, adresindu-se 
în acest sens Direcției de poștă și teleco
municații a județului Sălaj. Răspunsul pe 
care l-au primit a fost însă negativ. Moti
vul 7 Asemenea lucrări nu se puteau face 
decît în limitele cantităților disponibile de 
cablu telefonic : material deficitar, a cărții 
repartizare o fac numai organele centrale 
de planificare. Iar in cazul lor. cu toate 
diligențele depuse dp organele locale, nu 
se obținuse repartiția necesară. Și se părea 
că nu mai era nimic de făcut. Numai că, 
între timp, din primar in primar, ajunsese 
vestea și la Rus că în București s-ar afla 
un concetățean de-al lor — nimeni altul 
decît Oniga — care lucrează la postă șl ar 
putea rezolva problema de care se potic
nise direcția județeană de specialitate. 
Definitiv.

Așa se face că. Intr-o bună zi. bietul 
Oniga s-a pomenit pradă tentației de a 
pune mina pe vreo 30 000 lei cînd Pop 
loan, casier la consiliul popular din co
muna natală, și Rusu Teodor, de la coope

rativa de consum, au venit să-i zglndăre — 
cu banii pe masă — amintirile din copilă
rie. N-a rezistat : la bani, cel puțin. Și le-a 
promis marea cu sarea, el răminînd cu 
banii, ei piecind cu o chitanță. După care, 
știindu-i solvabili, le-a mai cerut o dată 
4 000 lei și încă o dată 10 000. în total 
44 000 lei. Plus încă I 000 lei, pe care Pop 
loan i-a dat-o lui cînd au mers — direct — 
la întreprinderea de cabluri și materiale 
electroizolante și au încărcat In camion 
cablul telefonic pe care Direcția de poștă 
și telecomunicații a județului Sălaj nu 
reușise să-1 procure. (7 ! 7)

Pină aici, toată lumea mulțumită. Așa 
că „ciubucul" — ca să nu zicem mita — 
gestionarului, care le-a dat cablul după 
orele de program, ca și pe al șoferului, care 
le-a dus cablul pină in comună, nici nu 
l-au mai pus la socoteală. Treacă de la ei.

Scandalul a izbucnit totuși cînd cetățe
nilor din Rus le-a venit oficial notă de 
plată — 191318,30 lei — iar Oniga a ridi
cat nevinovat din umeri.

Firește, este sesizată miliția din Zalău. 
Se fac cercetările de rigoare. Miliția își 
declină insă competenta : „Infracțiunile 
de trafic de influență și luare de mită se 
cercetează de către procuratură". Procura
tura locală Zalău menține Învinuirea, dar 
iși declină, la rindul său, competenta în 
favoarea Procuraturii locale a sectorului 4 
din Capitală : aici se găseau principalele 
mijloace de probă. Adevărat. Procuratura 
locală a sectorului 4 tace cercetări și 
ajunge la concluzia că tn dosarul respec
tiv nu este vorba nici de trafic de in
fluență. nici de luare de mită. Ci de o ba
nală înșelăciune — adică o infracțiune de 
competenta organelor de miliție.

(între altele fie spus, Oniga loan va fi 
Judecat și condamnat pentru înșelăciune, 
instanța constatînd totodată că pedepsele... 
sînt grațiate).

...Nu sintem tn măsură 4ă apreciem mo
tivele pentru care, pe parcursul cercetări
lor, s-a renunțat la învinuirile inițiale. 
Cităm, în schimb, următorul oasaj — aflat 
la pagina 20 a dosarului — din declarația 
martorului Pop loan : „După ce am ajuns 
acasă cu cablul, Oniga loan mi-a mal pre
tins suma de 1 000 lei pentru că ne-a aju

tat să obținem cablul, Intruclt cei 44 000 
lei pe care i-am dat anterior nu sînt ai 
lui, deoarece el i-a dat la șefi, la întreprin
dere".

Pentru simplul motiv că sugerează o în
trebare, la care merita să se caute răspun
sul : cum a reușit . totuși Oniga să facă 
rost de cablu telefonic 7

O „rezolvare" 
lingvistica pentru 

un prejudiciu 
de 218 766,10 lei

Netulburat prea des de colegii de la con
trolul financiar intern — că altfel nu s-ar 
putea explica nimic din ceea ce a fost ți 
a urmat — Iancu Ilie, gestionar la între
prinderea „Dîmbovița", domnea de ani de 
zile, liniștit, peste dezordinea și confuziile 
din magazia nr. 16. Pînă cînd, peste noapte, 
s-a trezit dator vindut, cu acte în regulă. 
In urma unui banal inventar. Cităm din 
decizia nr. 931 din 17 decembrie 1981 a Cen
tralei industriei pielăriei. cauciucului si 
încălțămintei — București : „Se impută 
suma de 218 766,10 lei, reprezentind c.v. a 
1 301 perechi încălțăminte retumată In lu
nile iunie, Iulie, august, septembrie 1980...". 
(Sublinierea ne aparține și am făcut-o pen
tru a atrage atenția asupra perioadei la 
care se referă. Rețineți, vă-rugăm, și anul : 
1980). Trece o lună și o zi — de la luarea 
deciziei — și, la 18 ianuarie 1982, Iancu Ilie 
se adresează instanței de judecată cu o 
contestație, în care își expune — aproape 
telegrafic, dar ferm — punctul de vedere. 
Obligatoriu de reținut, cită vreme repre
zintă, mai mult ca sigur, sumumul argu
mentelor de care dispunea. Cităm deci : 
„în urma inventarului efectuat și a com
pensărilor acordate, a rezultat un plus de 
inventar faptic de 2 214 perechi. In valoare 
de 414 128 Iei. Avind în vedere că marfa a 

«

cărei contravaloare de 218 766,10 lei ml 6-a 
imputat (cu toate că — n.n.) a fost ambala
tă în același gen de cutii individuale ca 
marfa găsită plus, la inventar putîndu-se 
astfel tace ușor confuzie intre sortimente — 
deși am cerut compensarea minusului' cu 
plusul constatat, rog să binevoiți a constata 
Inexistența prejudiciului...". (N-am mai 
subliniat nimic. Totul trebuie reținut). In 
plus, nici un alt argument.

Dar contestația nu se judecă. Intre timp, 
întreprinderea informase miliția „pentru a 
analiza dacă situația care a condus la aceas
tă lipsă in gestiune constituie, sau nu. caz 
penai". Și, bineînțeles, cauza se suspen
dase pină la elucidarea eventualelor aspecte 
penale. Aceasta este regula. Așa prevede 
legea. Trec însă mai bine de două luni — 
o perioadă probabil mult prea scurtă pentru 
ca organele de miliție să ajungă la o con
cluzie — și, la 1 martie, Iancu Ilie depune 
la judecătorie o așa-numită cerere de re
punere pe rol a dosarului. Motivată cel 
puțin surprinzător: ....sînt Informat că
marfa a cărei contravaloare mi-a fost 
imputată a fost găsită In depozitele Între
prinderii". Dacă nu cumva „surprinzător" 
este o noțiune prea puțin încăpătoare. Deci, 
culmea — după zvonurile care ajunseseră 
la urechile lui Iancu — cele 1 301 perechi 
de pantofi „pierdute" definitiv In octombrie, 
reapăruseră după numai cinci luni. O 
adevărată minune ! I !

Culmea culmilor este insă cu totul alta : 
cum ț-a explicat „minunea" pe care, pină 
una, alta, și instanța de judecată a trebuit 
să o ia de bună 7 Cităm, din nou, de astă 
dată din decizia nr. 1 IM din 5 aprilie 1982 
a aceleiași Centrale a Industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei — București : 
....la inventarierea producției netertninate 
din 31.01.82 a rezultat un plus de inventar 
de 1 401 perechi încălțăminte, in valoare de 
244 684,65 lei, din care 1 301 perechi in va
loare de 218 766,10 lei fac obiectul deciziei 
de imputare nr. 931 din 17 XII 1981..." Cu 
alte cuvinte, din datele contabile de ulti
mă oră rezultase că producția retumată in 
vara anului 1980, In 1982, deci doi ani mai 
tlrziu, era încă producție neterminată.

Este adevărat, retumată rimează cu ne
terminată. Dar numai atlt Dacă nu cumva

adjectivele „retumată" și „neterminată", 
atunci cind se referă la producția anumitor 
unități din cadrul Centralei industriei pie
lăriei ș.a.m.d., Înseamnă cu totul altceva 
decît ne spune orice dicționar al limbii 
române.

P. S. în ceea ce privește punctul de ve
dere al miliției in legătură cu cei 218 766,10 
lei minus în gestiune — care se cuvenea 
să nu lipsească din dosarul cauzei — tot 
mal există o șansă : să clarifice măcar 
dacă este, sau nu, caz penal cel puțin... 
plusul. Tot in gestiune. Care plus, dacă 
am adunat corect 414 128 cu 244 684,65 fac 
exact 658 812,65. Pină nu se... Cine știe 7

Din caietul 
grefierului

„Faptul că este o ființă căreia nu-i place 
să muncească se dovedește și prin aceea că 
la data de 2I.05.’8(, 7.07.’«( ți 19.01.'82 a fost 
prinsă de organele de control I.T.B. fără 
legitimație de călătorie".

(Din dosarul nr. 1 244/82, Judecă
toria sectorului 4 din Capitală).

„Soția mea m-a părăsit cu predilecție In 
lipsa mea de la domiciliu".

(Din dosarul nr. 7 004'81, Judecă
toria sectorului 4 din Capitală).

.„..pirita, In afară de faptul că este rea 
platnică, provoacă dese scandaluri și certuri 
în locuința sa după ce împreună cu Iancu 
Eugen, fiul său cu drept locativ in aparta
ment și Manolache Ion, fără drept locativ 
și grad de rudenie, pe care îl găzduiește 
permanent de cinci ani fără nici o formă 
legală, consumă băuturi alcoolice in can
tități care depășesc limitele admise de 
organismul uman".

(Din dosarul 
toria sectorului

nr. 1 142/82, Judecă-
4 din Capitală).

Florin CIOBANESCU
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COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ La două din poligoanele Fa

bricii de prefabricate din Alexan
dria au intrat în funcțiune Instala
ții de producere a blocurilor de 
zidărie cu agregate ușoare din 
zgură granulată, care înlocuiesc că
rămizile clasice. Fiecare instalație a- 
sigură zilnic o producție de 10 000- 
12 000 cărămizi, în condițiile eco
nomisirii unor importante cantități 
de ciment.

■ Un calcul sumar arată că prin 
utilizarea la combinatul chimic din 
Tîrnăveni a oxidului de carbon 
(gaz toxic rezidual) la uscarea coc
sului ce intră în procesul de fabri
care a carbidului se economisesc 
anual 1 739 000 mc gaz metan. Ga
zul toxic era deversat in atmosfe
ră, prin arderea la faclă. De acum 
încolo, n-o să mai ardă... gazul de 
pomană !

■ In orașul Caransebeș a început 
montarea de panouri solare la pri
mele trei blocuri din cadrul nou
lui ansamblu „Intrare Nord”. Cele 
1 300 de apartamente ale ansam
blului vor folosi energia solară pen
tru asigurarea apei calde mena
jere.

■ Cu cei peste 30 000 de locui
tori ai săi, noul cartier „1848“ din 
Tg, Mureș a devenit un adevărat 
„oraș in oraș”. Din păcate, unii 
din locuitorii acestuia și-au găsit

. drept loc de plajă terenurile cul

Plantele medicinale oferă noi posibilități de tratament
Se constată că a început să crească interesul pentru calitățile terapeu

tice (fitoterapeutice) ale plantelor. După cum se știe, acest domeniu, 
cu tradiție milenară, a revenit in actualitate gratie descoperirii unor noi 
posibilități de tratament, mai eficace, mai lipsit de nocivitate. Despre va
loarea terapeutică a unor plante ne-a vorbit reputatul specialist prof, 
dr. docent IOAN CIULEI, de la Facultatea de farmacie din București.

— Nimeni nu mai contestă azi 
eficacitatea plantelor medicinale, a- 
devărate comori ale naturii. Cu toate 
succesele obținute în chimia de sin
teză privind realizarea unor prepa
rate din ce in ce mai eficace, indus
tria farmaceutică nu a obținut Încă și 
anumite produse în măsură să le în
tărească pe cele ..fabricate'1 de 
plante. De pildă, preparatele digitale 
extrase din digitalis sp. (degețelul) 
conțin substanțe active tonicardiace 
care nu pot fi concurate de nici o altă 
substanță chimică realizată de om. 
Atropină, obținută din cunoscuta mă
trăgună. este o substanță deosebit de 
valoroasă prin efectul ei antispastic 
(combaterea spasmelor), efect care 
rămîne încă un ..monopol" al plantei.

Dealtfel, pe plan mondial in pre
zent se acordă o importantă din ce in 
ce mai mare cercetărilor de fitochi- 
mie (biochimia plantelor), deoarece 
substanțele naturale de origine vege
tală oferă numeroase posibilități de 
obținere a unor medicamente noi, 
pentru lărgirea gamei de posibilități 
de tratament cerute de terapia ac
tuală. Explicația constă in primul 
rind în faptul că, în comparație cu 
medicamentele de sinteză obținute pe 
cale industrială, medicamentele de 
natură vegetală prezintă avantajul d« 
a fi mai bine tolerate de organism, 
chiar dacă eficacitatea lor este uneori 
mai slabă, ceea ce nu este în detri
mentul organismului. Dimpotrivă. Se 
știe că un medicament cu o acțiune 
relativ slabă poate fi mai avantajos 
pentru bolnav intrucît chimia de sin
teză. prin largile ei posibilități, a 
creat medicamente foarte eficace, 
insă adesea cu un risc crescut de 
reacții secundare (nedorite sau ad
verse). Astfel, produsul Legalen, 
spre exemplu, indicat in afecțiuni ale 
ficatul”!, poate fi concurat cu succes 
de ; . ’ armuraria. Deși s-au fă
cut si\ de farmacologie chimică și 
cercetări științifice riguroase, la o se
rie de plante nu s-a acoperit încă 
gama atit de bogată in posibilități a 
naturii. Astfel, se știe că ceaiul de 
mentă este folosit curent pentru cali
tatea pe care o are (antispastic), de a 
da senzația de liniștire in afecțiuni 
digestive. Nu fee cunoaște insă pre
cis, cum și de ce, dar ceaiul de mentă 
calmează durerile. Șl este mai indi
cată utilizarea ceaiului amintit decit

tv
PROGRAMUL 1

8,06 Teleșcoală
8.40 Omul și sănătatea. Fumătorul „fe

ricit" (II) f
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13.00 Telex
13,05 Album duminica!
18.40 Micul ecran pentru cel micț
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19.50 „Cintarea României"
20.30 Film artistic': ..Dragostea unei 

femei". Premieră pe tară
22,00 Telejurnal ■ Sport
22,20 Melodii îndrăgite
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
13.00 Concert de prînz
14.00 Clubul tineretului
14,43 Teatru TV : „Arborele genealo

gic" de Lucia Demetrius 

tivate cu porumb, grlu și furaje ale 
cooperativei agricole Mureșeni. Se 
cred, probabil, „la iarbă verde”. 
Ce-ar fi să pună mîna și pe sapă ?

■ La întreprinderea de electro
nică industrială și automatizări din 
Cluj-Napoca a fost asimilat în fa
bricație supraveghetorul de flacără 
tranzistorizat, pentru dotarea utila
jelor termoenergetice. El asigură su
pravegherea automată a arderii 
combustibililor In cazonele cu abur, 
avînd un consum economicos și si
guranță în exploatare.

■ La Dumbrăveni, județul Sibiu, 
o fost dată în folosință o centrală 
telefonică automată. Prefixul : 928.

■ Prin fisura unei conducte din 
vecinătatea blocurilor 2 de pe Ca
lea Vitan nr. 231 și 2 B din stra
da Drlstor din București a apărut 
de vreo doi ani de zile un adevă
rat „izvor*  al risipei de apă po
tabilă. La apelul repetat al cetă
țenilor, I.C.A.B. s-a mulțumit doar 
să someze I.C.E.D., In grija căreia 
se află conducta. Și s-a ales cu 
somația. Iar apa curge pe... apa 
simbetei.

■ Comuna Sarichiol, din județul 
Tulcea, este una din localitățile cele 
mai frumoase din această zonă a 
țării. în primăvara aceasta, locui
torii comunei au efectuat noi lu
crări de gospodărire, între care a- 
menajarea rețelei de canalizare pe 

• EXTRAGEREA PE
TROLULUI DIN NISIP. 

Petrolul se află nu numai la mari 
adîncimi sub pămint, ci uneori 
el se îmbibă și in nisipul de la 
suprafață. Pină nu de mult, ase
menea zăcăminte erau conside
rate drept imposibil de exploa
tat. Cercetătorii azerbaidjeni au 
propus o metodă care rezolvă 
această problemă. Rocile in care 
se află tltei sint supuse acțiunii 
unui dizolvant special. Noul 
procedeu permite să se extragă 
95 la sută din petrolul aflat in 
nisip.
• FORMAREA AURO

RELOR BOREALE. Doi
teii ti americani de tipul „Dy
namic Explorer" au adus — prin

încărcarea organismului cu diferite 
substanțe chimice.

Un alt medicament — Furosemidul, 
este un diuretic eficace, dar riscul de 
a provoca dezechilibre în organism 
(în ce privește sărurile și apa) poate 
fi prevenit prin ceaiurile din cozi de 
cireșe, mătasea porumbului, coada 
calului (Equisetnm) etc., care conțin 
substanțe naturale mai puțin active. 
Este adevărat că rezultatele imediate 
pot fi .mai puțin spectaculoase prin 
utilizarea plantelor decit a medica
mentelor de sinteză, plantele pot adu

ce in schimb servicii mai mari. Sînt 
boli severe in care este însă nevoie 
de medicamente create de chimie, de 
aceea este indicat să fie consultat 
medicul în asemenea cazuri.

— La vechile tradiții ale medicinei 
populare ce a adus nou cercetarea 
științifică 1

— Fitoterapia, sau tratamentul cu 
produse vegetale, a apărut de cînd 
există omul. Ea a dăinuit și va dăi
nui reprezentind un mijloc eficace de 
prevenire a bolii și menținerea sănă
tății. Plinius cel Bătrin, istoric con
temporan cu împăratul Traian, arăta 
că incă din acele îndepărtate vremuri 
hreanul îndulcit cu miere era folosit 
împotriva tusei, ca și frunzele de nal
bă ori ceaiul de luminărică. Foile de 
varză, ceapa, foile de pătlagină, nu
meroase alte plante spontane intrau, 
de asemenea, în terapia veche. Stu
diile și cercetările efectuate in special 
in ultimii 30 de ani au confirmat va
loarea terapeutică a unor plante me
dicinale utilizate traditional sub for
mă de ceaiuri și care, in prezent, sa 
găsesc la farmacii și în magazinele 
„Plafar" sub formă de produse în a 
căror compoziție intră mai multe spe
cii, tocmai pentru creșterea eficacită
ții plantelor asociate. Amintim din 
această gamă ceaiurile : hepatic, pec
toral. pentru gargară, sudorific, sti
mulent gastric, diuretic, antibronșitic, 
antiastmatic etc. De asemenea, ceaiul 
de arnică, foarte indicat sub formă

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21,25 Efigii lirice
21.40 Muzică de jaz
22.00 Telejurnal ■ Sport
22,20 închiderea programului

LUNI, 24 MAI
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13,00 Emisiune In limba maghiară
17.45 Repere siriene
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Orizont tehnico-ștllntiflc .
20,55 A patriei cinstire
21,05' Cadran mondial
21.30 Roman foileton ; „Drumuri" — 

episodul 2
22,20 Telejurnal
22.35 Bijuterii muzicale
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1
15.00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Treptele afirmării
16,00 La Început de săptămtnă 

o lungimț de 14 kilometri. încă un 
pas pe calea urbanizării.

■ Degeaba se străduiesc cetățe
nii din Vaslui să valorifice resturi
le din gospodărie, în special hir- 
tie și textile, pentru că în tot o- 
rașui nu găsesc nici o rulotă, nici 
un chioșc, nici o altă formă orga
nizată de colectare. In plus. în
treprinderea pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosi- 
bile iși află sediul la marginea ora
șului.

■ In cadrul Policlinicii de adulți 
nr. 1 din Oradea a luat ființă un 
cabinet de acupunctura. Pe baza 
unui program, medici de diverse 
specialități, temeinic pregătiți în 
acest domeniu, aplică pacienților 
lecuitoarele ace. Cum se zice, us
tură, dar face bine.

■ Peste 100 de vagoane de me
tal — adus de unitățile socialiste 
din zonă - zac aruncate de-a val
ma in curtea și în afara depozi
tului din orașul Videle al între
prinderii județene pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re- 
folosibile. In afară de faptul că a- 
cest metal este așteptat ca „pli
nea caldă” de oțelării, se află aici 
numeroase motoare și subansam- 
ble nedezmembrate, de la care s-ar 
mal putea recupera importante pie
se de schimb. Cine face ordine în 
această harababură ?

■ O inițiativă lăudabilă ; In a- 
fără de furaje, în incinta fermelor 
zootehnice din unitățile consiliului 
.unic agroindustrial Livada, județul 
Satu Mare, au fost plantați in a- 
ceasta primăvară 4 000 pomi fruc
tiferi. Pe lingă producții de fructe, 
se va realiza o bună protecție a 
mediului înconjurător.

■ La Grădina zoologică din Bu- 
cov de lingă Ploiești și-au făcut 
apariția doi noi pensionari : un ti
gru și un leopard. In curînd, vor 
poposi aici o pereche de zebre șl 
una de hipopotami. Tot atîtea punc
te de atracție pentru vizitatori.

de gargară pentru tratarea laringite- 
lor. răgușelii. Cimbrișorul de cîmp 
este un calmant al tusei convulsive Și 
astmatice. Ciuboțica cucului este 
bună in bronșită. Luminărică amelio
rează tușea cea mai rebelă. Iar mă
ceșul este un tonic bogat în vitami
na C etc. Ceaiul din flori de tei ar 
trebui să nu lipsească din nici o casă 
pentru că, pe lingă aroma lui plăcută, 
este excelent în tratamentul bronși
telor și combaterea răcelilor, fiind 
totodată și un sedativ (calmant) util 
în stări de tensiune psihică, insomnii. 
Totuși, aceste ceaiuri nu pot consti
tui un tratament propriu-zis ; ele 
contribuie însă la ameliorarea unor 
suferințe.

— Ce propuneți pentru o valorifi
care mai bună a plantelor medicinale 
prin diversificarea gamei de utilizări ?

— în general ar fi de dorit ca re
zultatele specialiștilor din cercetarea 
plantelor medicinale să fie asimilate 
mai rapid în industria de medica
mente. Și rezultate există. Astfel, din 
extractele de ciulini se obțin prepa
rate foarte bune în.tratarea unor 
afecțiuni hepatice, captalanul extras 
din Petasites hybridus va putea aco
peri cerințele interne ale unor pro
duse antispastice. De asemenea, căti
na de munte, una din cele mai bo
gate în polivitamine naturale și mai 
ales în vitamina C. este încă puțin 
valorificată fată de marea ei răspîn- 
dire. Cu atit mai mult cu cît există 
cercetări făcute în țara noastră care 
justifică fabricarea unor sucuri na
turale pe bază de cătină. Foarte in
dicate pentru copii ar fi gemurile 
de cătină, hrănitoare și totodată bo
gate în vitamină C (utilă ca oxige
nul pentru creșterea rezistenței or
ganismului).

— Dacă plantele medicinale au re
surse terapeutice atit de valoroase, 
cum se explică totuși că medicii re
comandă atit de rar plantele medici
nale, sau chiar extractele, preparatele 
obținute din acestea ?

— Cred că sint multe motive. S-ar 
putea ca unii medici să se teamă că 
pacientul ar considera ca o lipsă de 
solicitudine dacă nu ii indică o listă 
cit mai lungă cu medicamente. Mă 
tem că este vorba insă și de carențe 
în informarea specialiștilor cu noută
țile apărute în țară în acest domeniu. 
Manifestarea indiferenței ori a neîn
crederii față de produsele fitoterapice 
nu iși găsesc justificarea în prezent, 
cfnd firme de mare prestigiu din alte 
țări le acordă atîta atenție.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,30 Maeștri ai scenei lirice românești
21.35 Moștenire pentru viitor. Scriitorii 

generației de la 1848
22.20 Telejurnal
22.35 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 23 

mai ora 21 — 26 mal ora 21. In țară : 
Vreme In general instabilă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse în
soțite de descărcări electrice mai alea 
In jumătatea de nord a țării șl zonele 
de deal șl munte. Vtnt slab pină la 
moderat, cu unele intensificări de 
scurtă durată. In Bucureștii Vreme u- 
șor instabilă. Cerul variabil. Vor cădea 
ploi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 10 și 13 grade, iar maxi
mele între 23 și 28 de grade. (Cazacioc 
Liana, meteorolog de serviciu),

DEZBATERE
Sub egida Academiei de științe so

ciale și politice. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R., în zilele 
de 20—22 mai a.c. s-au desfășu
rat, la Drobeta-Turnu Severin, lucră
rile dezbaterii științifice cu tema 
„Formarea statelor feudale românești 
de sine stătătoare", la care au parti
cipat specialiști și cadre didactice uni
versitare din domeniul arheologiei șl 
istoriei evului mediu din București, 
Cluj-Napoca șl Iași, precum și mu
zeografi.

în cadrul dezbaterii au fost eviden
țiate o serie de caracteristici ale pro
cesului constituirii statelor feudale ro-

ȘTIRI SPORTIVE
Succes al reprezentativei 

de polo a României
Turneul internațional de polo pe 

apă de la Tbilisi s-a încheiat cu un 
remarcabil succes al selecționatei 
României, care a terminat neînvinsă 
întrecerea, ocupînd primul loc in 
clasament, cu 12 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
U.R.S.S. — 11 puncte. Spaniei — 10 
puncte, Selecționata studențească a 
U.R.S.S., Cuba, Olanda, R.S.S, Gru
zină, Suedia.

în ultimul meci, poloiștil români 
au întîlnit reprezentativa Olandei, 
pe care au învins-o cu scorul de 
12—10 (4—3, 4—2, 3—3, 1—2).

Alte rezultate : U.R.S.S. — Spa
nia 6—6 (1—0, 4—2, 0—3, 1—1) :
Cuba — R. S. S. Gruzină 12—10

r CALEIDOSCOP 
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etapă care nu poate 
prea calmă

Astăzi, etapa a 29-a a campiona
tului național, o etapă care, ori
cum, nu poate fi prea calmă deși 
nu are in program „derbiuri". Mai 
întii, despre cei din fruntea clasa
mentului : Dinamo (39 p) va juca 
la Bacău, unde, in etapa preceden
tă, Universitatea Craiova (38 p) a 
ciștigat un punct ; aceasta din urmă 
va juca acasă cu F.C.M. Brașov ; 
F. C. Corvinul (35 p) va intilni, in 
deplasare, pe Chimia Rimnicu Vîl- 
cea ; la fel, F. C. Olt (32 p) are 
un meci dificil la Pitești, cu F. C. 
Argeș ; in același timp, Steaua (30 
p) va primi vizita Universității 
Cluj-Napoca, iar Sportul studen
țesc (31 p) pe cea a Jiului. Cele
lalte partide : Politehnica Timișoa
ra — Progresul ; A.S.A. — F. C. 
Constanta ; U.T.A. — C. S. Tirgo- 
viște.

Toate meciurile vor începe la ora 
18, dar, pină atunci, să nu uităm că 
Ia București, dimineața, de la ora 
11, se joacă un meci de „B“ cu pre
tenții de ,.A“ : Rapid — F. C. Pe
trolul (la stadionul Steaua).

După succes, la Goteborg
Toată lumea fotbalului este de 

acord că performera edițiilor 1981— 
1982 ale celor trei cupe europene 
interclubpri se numește J.F.K. Gb- 
teborg, singura echipă din cele trei 
competiții care n-a cunoscut Infrin- 
gerea in acest sezon internațional. 
Această echipă de amatori a im
presionat publicul pe toate stadioa
nele unde a jucat, inclusiv la Bucu
rești, prin tehnică și tactică, vigoa
re și ambiție.

Presa din Suedia a elogiat fireș- 
ț te performanta de a fi cucerit

„Revista română4*
Numărul triplu al lunarului de 

cultură REVISTA ROMANA, edi
tat în limbile engleză, germană, 
franceză și rusă, sondează prin 
secțiunile sale dinamica civiliza
ției ji culturii românești contem
porane. oferind cititorilor din 
străinătate o imagine fidelă a 
personalității acesteia.

Revista debutează cu amplul 
grupaj de eseuri și însemnări — 
Pentru o lume a păcii, grupaj 
de opinii semnate de Mlhnea 
Gheorghiu, Dumitru Radu Po
pescu, Virgil Teodorescu, Geo 
Bogza, Nichita Stănescu, Nina 
Casșian, Litay Lajos, Ion Lăn- 
crănjan, Petre Sălcudeanu, loan 
Alexandru, Petre Ghelmez, 
Dinu Săraru, Mircea Ciobanu, 
Ioana Postelnicu, George Ivaș- 
cu.

Secțiunea Studii și eseuri, 
consacrată in acest număr sculp
turii populare in lemn, grupează 
contribuții la exegeza acestei 
arte ce a înflorit din timpuri 
străvechi pe teritoriul românesc.

tn secțiunea Proză—Versuri 
este publicat. In traducere in
tegrală, unul din cele mai impor
tante romane ale lui Ion Lăn- 
crănjan, „Drumul clinelui". Ti
părind pentru prima dată acest 
roman în patru limbi de mare 
circulație internațională, RE
VISTA ROMANA oferă citito
rului străin un eșantion repre
zentativ pentru calitatea și pro
blematica prozei românești. In 
continuare, revista publică ver
suri de Grigore Arbore șl Ni
kolaus Berwanger.

La rubrica Dialog — Contacte 
pot fi citite substanțiale inter
viuri cu trei personalități ale li
terelor europene de azi: Hervi 
Bazin, Elio Filippo Accrocca, 
Guglielmo Patroni.

ȘTIINȚIFICA
mânești de sine stătătoare, atenție 
deosebită acordîndu-se problemei uni
tății de conținut istoric al acestui pro
ces pe întreg teritoriul țării noastre. 
S-a relevat, de asemenea, faptul că 
apariția pe harta politică europeană 
a statelor feudale românești de sine 
stătătoare în mileniul al II-lea a re
prezentat forma superioară a unui în
delungat proces de organizare politică 
a românilor, de lupte seculare pentru 
libertate, unitate șl suveranitate care 
a cuprins întreg spațiul carpato-danu- 
biano-pontic, o manifestare prin care 
poporul român a participat la dez
voltarea civilizației medievale euro
pene. (Agerpres)

(4—3, 2—3, 3—3, 3—1) ; Selecționata 
studențească a U.R.S.S. — Suedia 
11—6 (3—1. 4—2, 2—2, 2—1).

Cel mai eficace jucător al turneu
lui a fost românul Vlad Hagiu, in 
virstă de 19 ani, care în cele șapte 
partide disputate a Înscris 32 de go
luri.

VOLEI
Turneul International masculin de 

volei de la Berlin s-a încheiat cu 
victoria echipei Bulgariei — 10 punc
te. urmată de România — 9 puncte, 
R.D. Germană — 8 puncte. Cuba — 
7 puncte, R.P.D. Coreeană — 6 punc
te. R.D. Germană (B) — 5 puncte, 
în ultima zi a competiției au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
România — R.D. Germană (B) 3—1 
(—12. 8. 0, 10) ; Bulgaria — R.D. 
Germană 3—2 ; Cuba — R.P.D. Co
reeană 3—1.

„Cupa U.E.F.A.", considerînd aceas-^ 
ta drept cel mai frumos trofeu din 
istoria fotbalului suedez, ceea ce ne 
face să ne gîndim că, sub impre
sia momentului, ziariștii au uitat că 
echipa lor reprezentativă fusese vi- 
cecampioană mondială în 1958 !

Suedezii inai scriu că succesul 
echipei din Goteborg poate fi ase
muit numai cu acela al boxerului 
de categorie grea Ingemar Jo- 
hanssftn asupra lui Floyd Patter
son, prin care primul cucerea titlul 
mondial chiar pe „Yankee Sta
dium".

Dar iată și fațeta negativă a suc
cesului : mai mulți jucători de la 
I.F.K. Goteborg, cei mai buni, își 
vor părăsi acum echipa pentru a 
deveni profesioniști in alte țări eu
ropene. Primii sint : T. Nilsson, la 
Kaiserlautern, și Corneliusson, la 
Niimberg.

La altitudine
O metodă verificată de pregăti

re a sportivilor, care și-a dovedit 
eficienta lncepînd cu J.O. din 1968 
și turneul final al C.M. de fotbal 
din 1970 (ambele au avut loc in 
Mexic), este așa-numitul stagiu la 
altitudine. Printre echipele califi
cate Ia turneul final de fotbal din 
Spania (debut 13 iunie a.c.), mul
te și-au stabilit cite un stagiu în 
munți. Spre exemplu, formația 
Cehoslovaciei îl efectuează in aces
te zile pe înălțimile Munților Ta
tra, fotbaliștii sovietici in Caucaz, 
cei francezi la stațiunea specială, 
de-acum renumită, de la Font-Ro- 
meu (peste 2 000 m altitudine), 
unde sînt așteptați și jucătorii Bra
ziliei.

N-am auzit Insă ca echipe de-ale 
noastre să execute un stagiu pe an 
la Piatra Arsă, al cărui teren a 
cam rămas în paragină. Din păca
te, și sportivi din alte ramuri nu 
se prea înghesuie la Piatra Arsă, 
singurul loc unde metoda pregăti
rii la altitudine își arată cu ade
vărat folosul.

Valeriu MIRONESCU !

I

SIBIU. Casa art*i° r dfn 
Sibiu a fost vernisată o expoziție 
tematică de documente și fotografii 
intitulată „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Pacea". Expoziția este 
organizată de Muzeul Brukenthal și 
se bucură de o mare afluență de 
vizitatori. (Nicolae Brujan).

SUCEAVA. Timp de Zece 
zile, la Institutul de învățămint su
perior din Suceava s-au desfășurat 
iucrările celei de-a 6-a ediții a 
„Decadei manifestărilor de creație 
științifică și tehnică studențească". 
• Sub genericul „Sîntem aici de 
mii de ani", la Clubul minier din 
lacobeni s-a desfășurat o amplă 
manifestare cultural-educativă. La 
reușita acesteia și-au dat concursul 
formațiile artistice de la Exploata
rea minieră Vatra Dornei, ale 
școlii generale și grupului școlar 
din lacobeni. (Sava Bejinariu).

VASLUI. In organizarea co
mitetului județean de cultură șl e- 
ducație socialistă și a Întreprinderii 
cinematografice. în mai multe cen
tre de comune și municipiile Vaslui 
și Bîrlad se desfășoară „Decada fil
mului științific". (Petru Necula).

MUREȘ. ln ciclul manifestă
rilor consacrate educației materia- 
list-știintifice a elevilor, la cinema
tograful „Unirea" din Tg. Mureș a 
avut loc o intîlnire a elevilor și ca
drelor didactice de la Liceul indus
trial nr. 5 cu prof. Ioan Kapus, se
cretarul comisiei județene pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice. 
Intilni rea a fost urmată de proiec
tarea filmelor „Evoluția omului" și 
„Drum către adevăr". (Gh. Giur
giu).

BUZĂU. La Merei, Costești, 
Berea, Murgești, Valea Rîmnicului, 
Boldu Buda și Puiești s-a desfășu
rat etapa intercomunală a concursu
lui județean „Scena — înaltă tri
bună de educație comunistă". (Ste- 
lian Chiper).

„Primăvara culturală bucureșteană“
Cea de-a șasea zi din cadrul „Pri

măverii culturale bucureștene" a ofe
rit locuitorilor Capitalei prilejul par
ticipării la un bogat program de ma
nifestări dedicate artelor plastice și 
muzeelor.

La sala „Dalles", unde se află 
deschisă expoziția „Țărănimea în 
lupta revoluționară pentru progresul 
social și edificarea socialismului in 
România", și la Muzeul national de 
artă, care găzduiește expoziția „Pacea, 
bunul cel mai de preț al omenirii", 
numeroși vizitatori au putut ad
mira valoroase lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă decorativă 
purtînd semnătura unor artiști plas
tici din întreaga țară.

Agenda zilei a consemnat și ver
nisarea unor expoziții ce reunesc lu
crări realizate de artiști amatori 
bucureșteni, membri ai cercurilor de 
artă plastică din cadrul unor cluburi 
muncitorești sau case de cultură. 
Astfel, în holul teatrului „Ion 
Creangă" s-a deschis expoziția „Culo
rile primăverii", a cercului de artă 
plastică „Ștefan Luchian" al Casei de 
cultură a sectorului 1 ; la clubul 
Combinatului de Industrializare a 
lemnului Pipera, sub genericul „Pri
veliști bucureștene" sint reunite lu

Sensul Înalt al cercetării 
științifice

(Urmare din pag. I)
hotarele tării și „merge" e mult mai 
convingătoare pentru unii decit una 
ce comportă necunoscute, riscuri și 
nu are girul realizării în străinătate. 
Mai mult, ți se cere de obicei să in
dici toate etapele cercetării, pas cu 
pas. Iarăși, nu poți promite decit 
ceea ce știi, ceea ce se știe. Deci 
căi, metode, poteci cunoscute. Ele 
sînt convingătoare. Pentru cineva 
care are dificultăți, care plătește să i 
le rezolvi și vrea rezultatul repede, 
e cel mai sănătos mod de abordare 
a problemei. Numai că procedind nu
mai astfel se poate diminua sporul 
de noutate.

Noul e tocmai ceea ce nu se poate 
prevedea. Cercetarea care se ferește, 
care ocolește noul, îl consideră chiar 
inoportun, rămine fatal sterilă.

De obicei într-o cercetare apare un 
moment cind ceva nu corespunde cu 
ideile inițiale și nu se mai poate ur
mări pe potecile bătute. Aici e mo
mentul critic. Trebuie sau nu aban
donată calea cunoscută ? Răspunsul 
nu e totdeauna clar. Nu orice cale 
nebătătorită duce la rezolvarea unei 
probleme noi, cu atit mai puțin la 
cea a unei probleme-cheie. De cele 
mai multe ori te poți rătăci în cău
tări care iau timp, costă muncă șl 
bani. îți iei și riscuri care pot fi ac
ceptate greu.

E foarte important de înțeles că 
opțiunea spre o potecă nebătătorită, 
făcută în momentul critic al cerce
tării, e rareori, in acea clipă, demon
strabilă pe deplin, chiar dacă nu 
lipsesc rațiuni de a o urma. Pot fi 
totdeauna aduse și rațiuni de a o a- 
bandona. E momentul inspirației, al 
harului, al intuiției. O ai sau nu o 
ai. Nimeni nu ajunge la ea cu forța. 
Dar într-o echipă de cercetare, de 
obicei, din încrucișarea ideilor, din 
discuții, dialoguri, controverse, ase
menea opțiuni apar, chiar mai des 
decit la cercetătorul izolat. O lungă 
experiență demonstrează acest ade- 
văt.

Decisiv e ceea ce se întîmplă după 
aceea. Ideea poate deranja comodi
tăți, poate răni orgolii, poate sur
prinde prin îndrăzneala ei și atunci 
o reacție, și ea tot subiectivă, caută 
s-o înăbușe, s-o elimine. Procesul e 
practic inevitabil și pină la un punct 
nu e rău, căci supune ideea uneî ve
rificări severe. Opțiunile nefondate.

DOLJ. Timp de trei zile, în 
organizarea comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, la 
Craiova s-ă desfășurat prima ediție 
a suitei de manifestări cu genericul 
„La izvoarele patriei". Au avut loc o 
sesiune de comunicări științifice re
feritoare la tradițiile culturii, lite
raturii, artei, teatrului și muzicii în 
Oltenia, o dezbatere cu tema „Ol
tenia — străveche vatră de istorie 
românească", spectacole-concurs de 
muzică ușoară și folk. (Nicolae 
Petolescu).

TELEORMAN. La Casa <” 
cultură din municipiul Turnu Mă
gurele a avut loc un spectacol de 
muzică și poezie patriotică la care 
și-au dat concursul membrii cena
clului literar „Dimitrie Stelaru". Au 
participat tineri muncitori și elevi 
din localitate. (Stan Ștefan).

BOTOȘANI. In perioada 17 
mai — 17 iunie. în localitățile ur
bane și rurale din județul Botoșani 
se desfășoară un amplu ciclu de 
manifestări politico-ideologice și 
cultural-artistice. sub genericul 
„Luna culturii cinematografice". 
Actuala ediție (a opta) își propune 
să contribuie, prin intermediul 
creației cinematografice, la educa
ția materialist-științifică a maselor, 
la popularizarea valorilor artistice, 
morale și patriotice ale societății 
socialiste românești. • Biblioteca 
județeană „Mihai Eminescu" din 
Botoșani a organizat o „Săptămînă 
a educației politice și cultural-ar- - 
tistice". (Silvestri Ailenei).

CARAȘ-SEVERIN.
tul de subihgineri din Reșița a or
ganizat o sesiune de comunicări ști
ințifice, care s-a desfășurat pe cinci 
secțiuni: utilizarea energiei eolie
ne; științe sociale — matematică ; 

crări ale artiștilor plastici amatori 
din sectorul 2 ; creații ale artiștilor 
ce-și desfășoaxă activitatea la „Ti- 
tan-club" sint prezentate prin inter
mediul expoziției „București ’82", iar 
la clubul întreprinderii „Vulcan", ar
tiștii plastici amatori din sectorul 3 
expun cele mai recente rezultate ale 
activității lor sub titlul „București — 
priveliști, oameni, fapte" ; lucrări 
semnate de membri ai Asociației ar
tiștilor plastici amatori din București 
sînt reunite in cadrul expoziției 
„Bucureștiul in arta plastică", găz
duită de „Ecran-club" ; expoziția 
„Imagini de istorie", deschisă la Casa 
de cultură a sindicatelor din orașul 
Buftea, supune atenției amatorilor de 
frumos creații ale artiștilor plastici 
amatori din sectorul agricol Ilfov.

Masa rotundă cu tema „Arta plasti
că — mijloc de educație patriotică, 
revoluționară și estetică", organizată 
la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România, expoziția „Vîrstele 
Bucureștilor în ilustrate", deschisă Ia 
biblioteca municipală „Mihail Sado- 
veanu", concursul de desene ne asfalt 
„Patria In primăvară", desfășurat pe 
aleile Parcului Tineretului, se adaugă 
manifestărilor din cea de-a 6-a zi a 
„Primăverii culturale bucureștene".

(Agerpres)

prea fanteziste sau prea neclare cad, 
și e mai bine așa. Dar ar fi de ne
înțeles ca toate opțiunile pentru a 
urma căi nebătătorite să cadă. Căci 
atunci nici un progres real nu ar mal 
fi posibil.

Pledez deci pentru acceptarea — 
după matură chibzuință — a ideii 
noi, pentru urmarea potecii nebătu
te, neprevăzute initial. Pentru ame
liorarea, dinăuntrul procesului cer
cetării, a planificării acesteia. E op
țiunea progresului reaL Dar ar fi 
naiv să credem că într-o cercetare 
un asemenea moment critic apare 
numai o singură dată. Dimpotrivă, 
cînd lucrurile merg bine, apare la 
tot pasul ; calea nebătută devine re
gula, soluția, aș zice singura soluție 
a progresului.

Cineva a spus cu multă pătrundere 
că cea mai bună cercetare e cea care 
nu realizează niciodată scopul pro
pus, ci mult mai mult și altfel. Iar 
experiența arată că totdeauna calea 
spre acest superlativ e nebătătorită. 
Rezultă ca un imperativ că cerceta
rea de bună calitate trebuie să fie 
flexibilă. Flexibilitate care nu în
seamnă abandonarea ideii directoare 

- a cercetării, rătăcirea în meandre 
care nu duc nicăieri, ci urmărirea cu 
sagacitate a celui mai inalt scop, me
reu reînnoit.

Flexibilitatea se obține mult mal 
ușor in munca în echipă. Aici, păre
rile diferă, pregătirea diferențiată, 
experiența diferită, temperamentele 
neasemănătoare ale membrilor echi
pei creează mereu momente de în
trebare. Totul e să se găsească un e- 
chilibru între inițiative, sugestii, idei 
noi și nevoia de coeziune și consec
vență care nu trebuie să cedeze unor 
vederi înguste. Echipa de cercetare 
trebuie să fie suficient de liberă pen
tru a avea curajul să abordeze orice 
cale nebătătorită și suficient de strîns 
condusă pentru a nu se împrăștia pe 
subiecte minore. Ceoa ce nu e simplu 
și dovedește incă o dată că îndruma
rea unei cercetări e în fond o artă.

E o imensă satisfacție să rezolvi o 
problemă-cheie. E în fond adevăratul 
sens al cercetării. Valoarea cercetă
rii nu rezidă doar în cantitatea re
zultatelor obținute, ci și în calitatea 
lor, care e în primul rind gradul de 
noutate și puterea de a stimula noi 
conexiuni. Noutate la care se ajunge 
pe căile nebătătorite ale cercetării.

electrotehnică, electronică și mașini 
electrice; utilaje și tehnologii în 
construcția de mașini; metalurgie. 
De remarcat că majoritatea lucră
rilor științifice prezentate fac par
te din preocupările institutului de 
legara a studiului și cercetării de 
activitatea practică. (Nicolae Că- 
tană).

TULCEA. La casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Tulcea s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
realizate de pionierii tulceni, mem
bri ai cercului foto. Zecile de fo
tografii prezentate în expoziția inti
tulată „Sub flamura partidului creș
tem odată cu tara". înfățișează ima
gini din realizările economico-socia- 
Ie ale județului Tulcea. (Necuîal 
Amihulesei).

VÎLCEA. La casele de cultură 
din localitățile Rimnicu Vîlcea. 
Drăgășani, Horezu, Câlimănești și 
Bălcești s-au desfășurat simpozioa
ne sub genericul .„Modalități efi
ciente de educare materialist-știin- 
țifică a elevilor". (Ion Stanciu).

VRANCEA. Teatrul Muncito
resc, constituit recent la Focșani, 
reunește artiști amatori din unită
țile economice situate pe platfor
ma industrială a municipiului. La 
căminele culturale din Golești, 
Cimpineanca, Vintileanca și Fitto- 
nești și la Casa de cultură din Odo- 
beștl au fost organizate expoziții 
de artă plastică, populară și foto
grafică. (Dan Drăgulescu).

BRĂILA. în cadrul ciclului de 
manifestări „Donaris — Primăvara 
culturală", la Fâurei a avut loc fes
tivalul coral „înflorești, pămint 
al bucuriei". • La Liceul pedago
gic din Brăila s-a desfășurat, timp 
de două zile, cea de-a 5-a ediție a 
sesiunii de comunicări și referate 
ale cadrelor didactice și elevilor. 
Tema sesiunii : „Evaluarea randa
mentului școlar — modalitate de 
sporire a eficienței procesului tn- 
structiv-educativ". (Comeliu Ifrim).

fotografii luate de la 22 000 km 
de Pămint — suficiente mărturii 
de natură a confirma ipotezele 
avansate de fizicieni legate de 
formarea aurorelor boreale. Spe
cialiștii au obtinut astfel pen
tru prima oară date privind 
fluxul energiei solare care pro
voacă fenomenul și asupra ma
teriei interplanetare ce traver
sează cimpul magnetic te
restru. în fapt, particule în
cărcate. purtate de vîntul solar, 
sînt ghidate de cimpul magnetic 
al planetei pină în regiunile po
lare unde impactul cu păturile 
superioare ale atmosferei pro
duce celebra luminiscență.

• VIRTUȚILE CURA
TIVE ALE PLANTELOR 
MEDICINALE. După opinia 

«peclaliștilor vienezl, țăranii 
austrieci se dovedesc adevărat! 
experți în plante medicinale. Ei 
cunosc și folosesc aproape trei 
sute de plante in scopuri cura
tive. Experiența lor a format o- 
biectul unui studiu realizat de 
Institutul de fiziologie a plan
telor al Universității din Viena. 
S-a evidențiat gama largă de 
posibile utilizări în terapeutica 
medicală, de pildă in domeniul 
diminuării tulburărilor cardiace.

• NAVĂ CONDUSĂ 
DE VOCEA OMULUI. 
Mineralierul „Kinokawa—MarU", 
avind un deplasament de 179 619 
tone, este prima navă din lume 
condusă cu ajutorul vocii omu
lui. Ea a fost realizată la șan
tierele companiei nipone ..Sumi

tomo Giukogyo" ți se află 
in probă de marș. Un computer 
gituat pe navă recepționează co
menzile comandantului sau ale 
timonierilor, le analizează, le 
descifrează șt transmite semnale 
mecanismelor din sala mașinilor, 
în computer sint instalate in 
prealabil benzi avînd înregistra
te vocile persoanelor care pot 
asigura conducerea navei și, de 
aceea, computerul acționează 
numai la comenzile acestora. 
Instalația de pe mineralierul 
„Kinokawa-Maru" permite redu
cerea membrilor echipajului na
vei pină la 19 persoane.

< UNDE DUCE EX
TRAGEREA NECON
TROLATA A APEI FREA
TICE. Specialiștii de la Depar
tamentul resurselor naturale al 
Thailandei opinează că orașul 
Bangkok poate împărtăși soarta 
Atlantide! prin năvălirea apelor 
din Golful Siam în unele car
tiere. Această ipoteză este legată 
de faptul că în urma forării a 
numeroase fintini arteziene și a 
extragerii necontrolate a apelor 

freatice, în unele zone ale ora
șului s-a constatat o ta sare a so
iului care se poate accentua în 
următorii 20 de ani. Conform 
calculelor, pină in anul 2007. ora
șul Bangkok va cobori cu 1,3 me
tri sub nivelul mării. Ca primă 
măsură, oamenii de știință pro
pun reducerea imediată a consu
mului apei freatice, în prezent 
de 700 000 metri cubi pe zi.

• DIAMANTELE FAL
SE Șl CELE ADEVĂRATE. 
Conductibilitatea termică ex
trem de ridicată a diamantelor 
a sugerat unei firme franceze 
ideea creării și comercializării 
unui aparat care permite chiar 
și nespecialiștilor să detecteze 
imediat și fără greșeală orice 

Imitație. Spre deosebire de com
plexa aparatură profesională, 
pentru recunoașterea unui dia
mant veritabil este de ajuns să 
se supună exemplarul respectiv 
la un examen termic, iar apoi să 
se citească pe cadran valoarea 
conductibilității.

• „PARFUMUL DE 
GUAYABA". Acesta esta 
titlul unei cârti despre viața și 
opera scriitorului columbian de 
notorietate universală. Gabriel 
Garcia Marquez, apărută la Bo
gota. Autorul ei este Plinio 
Apuleyo Mendoza. Cartea s-a e- 
puizat imediat după ce a fost 
lansată pe piață. Volumul, cu- 
prinzind o suită de amintiri din 
copilărie și adolescență relatate 

de marele scriitor într-o con
vorbire cu prozatorul Plinio 
Apuleyo Mendoza, reia majori
tatea personajelor din romanul 
„Un veac de singurătate", tra
dus pină in prezent în 32 de 
limbi, între care și limba ro
mână.

• PE CALE DE DIS
PARIȚIE. Delfinul indian de 
apă dulce, altădată aflat din 
belșug în rîurile Indiei, a de
venit în prezent o raritate. în 
riul Indus n-au mai rămas de
cit circa 200 de exemplare. El 
este cu desăvirșire orb. are în 
schimb niște receptori de su
nete deosebit de sensibili care
funcționează pe principiul so- 
narului.



In preajma «iatei președintelui Nicolae Ceausescu In Siria Perspective favorabile dezvoltării schimburilor comerciale 
și cooperării româno-sudaneze

Deschiderea, Ia Damasc, a unei expoziții de carte 
-politică și științifică

Aprecieri privind cursul ascendent al relațiilor bilaterale, la baza 
cărora stau înțelegerile convenite cu ocazia întîinirilor la nivel 

înalt româno-siriene

românească

Intilnirea reprezentantului P. C.R. 
cu secretarul C.C. al P.C.G. (interior)

DAMASC 22 (Agerpres). — La Universitatea din Damasc s-a deschis 
o expoziție de carte social-politică și științifică românească. Ma
nifestarea se desfășoară sub semnul noului dialog la nivel inalt romăno- 
sirian prilejuit de vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o va efectua in Siria, in ultima decadă 
a lunii mai, la invitația secretarului general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

La loc central sînt expuse opere
le traduse in limbi străine ale to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
seriile „România pe drumul con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate" și „Texte alese 
din gindirea social-politică a pre
ședintelui României". Se prezintă, 
totodată, și o amplă selecție din 
lucrările consacrate gindirii și 
activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate în diferite 
țări, ca o expresie a aprecierii de 
care se bucură personalitatea șe

fului statului român pe toate me
ridianele lumii.

Pe primul plan al cărților știin
țifice se află lucrările tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu „Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului" și „Cerce
tări în domeniul sintezei și caracte
rizării compușilor macromoleculari".

In cuvîntările rostite la ceremo
nia inaugurală de către Assadd 
Darkaoui, ministrul sirian al învă- 
țămintului superior, sub al cărui 
patronaj se desfășoară expoziția, și

Grlgore Comartin, ambasadorul 
țării noastre la Damasc, s-a sub
liniat că schimburile în domeniul 
culturii și învățămîntului dintre 
România și Siria au contribuit la 
o mai strînsă apropiere între cele 
două popoare, oglindind cursul as
cendent al relațiilor bilaterale, la 
baza cărora stau înțelegerile con
venite cu ocazia întîinirilor deveni
te tradiționale între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-As
sad.

La deschidere au fost prezent! 
Z. Kutubi, adjunct al ministrului 
învățămîntului superior, A. Lujani, 
adjunct al ministrului culturii și 
orientării naționale, H. Hassan, 
președintele Uniunii Naționale a 
Studenților din Siria. Z. Shouikl, 
președintele Universității Damasc, 
cadre didactice, studenți și mem
bri ai ambasadei române.

KHARTUM 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan. Gaafar Mohamed Nimeiri. l-a 
primit pe Ion M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, șef al Depar
tamentului cooperării economice 
internaționale, aflat în vizită în Su
dan.

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise șefului statu
lui sudanez cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar 
poporului sudanez prieten succese 
deosebite pentru dezvoltarea econo
mică a țării, pentru fericirea și 
prosperitatea sa.

Mulțumind pentru urările adresa
te, președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate și viață lungă, spre binele 
poporului român, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale. Totodată, 
președintele Sudanului a dat o înal
tă apreciere eforturilor deosebite pe 
care șeful statului român le consacră

cauzei păcii și cooperării .Interna
tionale. rezolvării pe cale pașnică a 
conflictelor cate există astăzi în 
lume. S-a subliniat sprijinul multi
lateral acordat Sudanului de Româ
nia, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a fost exprimată do
rința comună de a dezvolta și di
versifica schimburile comerciale și 
cooperarea bilaterală în interesul 
ambelor țări și popoare.

La primire a participat ambasa
dorul României în Sudan, Dumitru 
Cristea.

★
Ministrul secretar de stat român 

a avut întîlniri cu Faroug El 
Magboul. ministrul comerțului, coo
perării și aprovizionării, Khalid Has
san Abbas, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor. Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul finan
țelor și planificării. Mohamed Bas
hir El Wagie, ministrul industriei, 
cu conducători de firme, cu alte per
soane oficiale. S-au convenit mă
suri concrete pentru sporirea schim
burilor comerciale și inițierea de noi 
acțiuni de cooperare. în avantajul 
reciproc.

ATENA 22 (Agerpres). — Tovară
șul Petre Lupu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul partidului nos
tru la Congresul Partidului Comunist 
din Grecia (interior), a avut o întîl- 
nire cu tovarășul Haralambos Dra- 
kopoulos, secretar al C.C. al P.C.G. 
(interior).

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Haralambos Dra- 
kopoulos, conducerii P.C.G. (interior) 
cele mai bune urări de succes în 
lupta pe care P.C.G. (interior) o des
fășoară imipreună cu celelalte forțe 
democratice pentru progres social și 
prosperitatea poporului grec, pentru 
pace și prietenie în lume.

Secretarul C.C. al P.C.G. (interior)

a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducerii P.C.R. 
cele mal călduroase mulțumiri pentru 
urările adresate, împreună cu salu
tul său tovărășesc și cele mai bune 
urări de succese tot mai mari po
porului român în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de informări cu privire la ac
tivitatea celor două partide. S-a ex
primat dorința reciprocă de a se ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea legăturilor tovărășești de co
laborare și solidaritate pe baza stimei 
și respectului reciproc dintre P.C.R. 
și P.C.G. (interior), in interesul celor 
două partide și popoare, al înțelegerii 
și bunei vecinătăți in Balcani, al pă
cii. destinderii și colaborării în Eu
ropa și în lume.

Plenara C. C. al U. C. I.
Au tost aprobate „Bazele programului de stabilizare 

economică pe termen lung”

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• însemnate pierderi de ambele părți înregistrate în cursul ope
rațiunilor de debarcare a unor unități britanice pe insula Soledad
• Secretarul general al O.N.U. : „Nu există altă cale decît con

tinuarea eforturilor pentru o reglementare negociată"

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

750 000 de semnături 
pe „Apelul de la Paris"

Aproximativ 750 000 de francezi 
au semnat, pină în prezent, Ape
lul pentru dezarmare lansat de 
Mișcarea pentru pace din Franța. 
Documentul, cunoscut sub numele 
de „Apelul de la Paris*,  se pronun
ță împotriva instalării de rachete 
nucleare in Europa, pentru reduce
rea numărului acestor rachete sta
ționate pe continentul nostru, pen
tru interzicerea la nivel mondial a 
armelor atomice. „Noi, francezii de 
toate convingerile politice și reli
gioase, solidari cu milioanele de 
bărbați, femei și tineri din intrea- • 
ga Europă, ne exprimăm voința de 
a îndepărta pericolul utilizării ar
melor nucleare", se spune în apel.

Peste 100 de personalități ale vie
ții politice și culturale franceze au 
lansat un apel, publicat de coti
dianul „Le Monde", în care chea
mă la încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și la dezarmare. „Este ur
gent necesar să ne angajăm cu 
hotărîre pe calea dezarmării", se 
arată în apel.

Rezoluția 
Consiliului municipal 

din Philadelphia
Consiliul municipal din Philadel

phia — al patrulea oraș ca mărime 
din S.U.A. — a adoptat în unanimi
tate o rezoluție prin care cere se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, 
programată să-și inceapă lucrările

luna viitoare, „să acționeze favora
bil pentru înghețarea armamente
lor nucleare și pentru reducerea ar
mamentelor", informează agenția 
Associated Press. David Cohen, 
membru al consiliului municipal, 
autorul rezoluției, a precizat că ex
primarea sprijinului pentru sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării este 
menită „să demonstreze atașamen
tul poporului american față de cau
za păcii".

„Vrem să trăim I", „Opriți bom
bele !“, sub aceste devize s-a des
fășurat in parcul central al ora
șului New York o mare manifes

tație pentru pace a tineretului •- 
merican. la care au participat mii 
de locuitori ai orașului.

Oamenii de știință niponi 
cer abolirea 

armelor nucleare
Consiliul oamenilor de știință din 

Japonia a adoptat o Declarație prin 
care protestează împotriva actualei 
curse a înarmărilor și cheamă la 
abolirea războaielor și a armelor nu
cleare la apropiata sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării.

Din diferite orașe nipone au pornit 12 „marșuri ale păcii", ai căror 
participanți se îndreaptă spre Hiroshima, locui de desfășurare a unei 
ample manifestații împotriva armelor nucleare.

SIRIAI
Peisaje înnoite lingă 

vestigiile Palmyrei

BELGRAD 22 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, întru
nită la Belgrad, a aprobat documen
tul „Bazele programului de stabiliza
re economică pe termen lung", infor
mează agenția Taniug. în cursul dez
baterilor s-a subliniat necesitatea 
transpunerii mai eficiente in viată a 
pozițiilor deja adoptate privitoare la 
reducerea cheltuielilor generale și 
capitale, limitarea importurilor, ex
tinderea continuă a exporturilor și

Întărirea competitivității economiei 
iugoslave. O atenție deosebită a 
fost acordată necesității de a se eco
nomisi energia și dezvolta resursele 
interne de energie și materii prime.

Programul adoptat, menționează 
Taniug. constituie o bază pentru ac
tivitatea desfășurată în economie de 
U.C.I., de toate organizațiile partidu
lui și, în același timp; va servi la 
pregătirea documentelor celui de-al 
XII-lea Congres al U.C.I., ce va avea 
loc luna viitoare la Belgrad.

AGENȚIILE DE PRES&]
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CONFERINȚA MINISTERIALA 
A O.P.E.C. La Quito au luat sfir- 
șit lucrările celei de-a 64-a Con
ferințe ministeriale a Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), După cum informează 
din capitala Ecuadorului agențiile 
Internaționale de presă, conferin
ța a hotărit menținerea plafonului 
actual al producției de petrol, fi
xat la 173 milioane de barili zilnic.

IN SIRIA A SECRE- 
DE STAT ADJUNCT 
Vicepremierul și minis- 
al afacerilor externe.

VIZITA 
TARULUI 
AL S.U.A. 
trul sirian ... .
Abdel Halim Khaddam, l-a primit 
sîmbătă pe secretarul de stat ad
junct al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Mijlociu și Asiei de 
Sud, Morris Draper. Au fost exa
minate ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu. Draper 
a sosit vineri seara la Damasc, ve
nind de la Beirut, în cadrul unui 
turneu prin mai multe capitale' din 
Orientul Mijlociu, întreprins pentru 
a evalua situația din regiune, in
clusiv din sudul Libanului.

T1RGUL INTERNATIONAL DE 
LA NICOSIA. Vineri a avut loc 
deschiderea oficială a celei de-a 
VII-a ediții a Tirgului internațional 
de la Nicosia. Tirgul a fost inau
gurat de președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, Participă 18 
țări, printre care și România, pre
cum și un mare număr de firme 
cipriote și străine. Pavilionul 
României, in care sint prezentate 
produse ale întreprinderilor Danu
biana, Chimimport și Româno- 
export, a fost vizitat de președin
tele Spyros Kyprianou, care a avut 
cuvinte de apreciere la adresa ex
ponatelor românești.

TERORIȘTI ARESTAT! ÎN ITA
LIA. în cadrul eforturilor pen
tru combaterea terorismului, poli
ția italiană a anunțat că a desco
perit trei ascunzători la Roma și 
Napoli și a arestat nouă membri 
ai organizației autointitulate „Bri
găzile roșii", relatează agențiile 
U.P.I. și Reuter. Au fost captura
te documente ale acestei organiza
ții, mari sume de bani și impor
tante cantități de arme și muniție.

SUPERIOARA — ȘOMERI. în Ber- 
această primă parte a anului, peste

I

LONDRA 22 (Agerpres). — într-o 
declarație privind atacul britanic a- 
supra Insulelor Falkland (Malvine), 
ministrul britanic al apărării. John 
Nott, a spus că forța expediționară 
britanică a stabilit „un solid cap de 
pod" în insule — informează agen
ția Reuter. El a precizat că, în cursul 
operațiunilor de vineri, au fost a- 
tinse cinci nave britanice, dintre care 
două au suferit avarii grave. De a- 
semenea, forțele britanice au pierdut 
două elicoptere. John Nott a declarat 
că 20 de militari aflați pe unul din 
cele două elicoptere au fost dați dis
păruți. El a făcut cunoscut, de ase
menea, că vineri fregata britanică 
„Ardent" a fost scufundată de argen
tinieni, 20 de membri ai echipajului 
găsindu-și moartea, iar alți 30 fiind 
răniți. Ministrul britanic a arătat că 
partea argentiniană a pierdut 12 a- 
vioane și două elicoptere.

După cum informează agențiile In
ternaționale de presă, la Londra SÎ 1» 
Națiunile Unite, partea britanică se 
va opune oricărei propuneri înainta
te Consiliului de Securitate privind 
o încetare necondiționată a focului în 
Atlanticul de sud.

★
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar de la 
Buenos Aires a informat că sîmbătă 
dimineața un grup de 400 de militari 
britanici care au reușit vineri să de
barce la nord de portul San Carlos în 
Insula Soledad, din arhipelagul Mal- 
vinelor (Falkland), a fost izolat — 
transmit agențiile Telam, E.F.E. și 
France Presse. Se precizează că for
țele britanice care au debarcat pe 
insulă nu au reușit să stabilească „un 
cap de pod" pentru noi debarcări in 
insulă și că aceste forțe sînt în pre
zent complet -neutralizate- de for
țele argentiniene".

în ceea ce privește pierderile, for
țele armate argentiniene au arătat că. 
în cursul luptelor de vineri din arhi
pelag, Argentina a pierdut șase a- 
vioane și trei elicoptere, iar Marea 
Britanie, opt nave, dintre care două 
de tipul distrugătorului „Sheffield" 
— transmit agențiile E.F.E. și Prensa 
Latina.

într-o declarație făcută pe aero
portul din Buenos Aires, înainte de 
a pleca la Națiunile Unite, ministrul

argentinian al relațiilor externe, Nl- 
canor Costa Mendez, a arătat că țara 
sa, „care a respins agresorul, va con
tinua să caute pacea" — informează 
agenția France Presse.

★
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— întrunit vineri seara. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a audiat un ra
port prezentat de secretarul general 
al organizației. Javier Peirez de 
Cuellar. în legătură cu eforturile sale 
de mediere în disputa asupra arhipe
lagului, cu progresele înregistrate șl 
piedicile ce n-au putut fi depășite — 
informează agenția France .presse. 
Secretarul general al O.N.< " , apre
ciat că nu există altă cale ? . "on- 
tinuarea eforturilor de regSșnr»ntare 
negociată, pentru a se evita pierde
rile de vieți și distrugerile atît pen
tru Argentina, cît și pentru Marea 
Britanie și a se restabili pacea în 
zona afectată de conflict. El și-a re
afirmat disponibilitatea de a contri
bui la găsirea unei soluții durabile 
pentru reglementarea conflictului an
glo-argentinian.

Consiliul de Securitate urma să-șl 
continue dezbaterile sîmbătă.

★
BOGOTA 22 (Agerpres). — Pre

ședintele Columbiei, Julio Cesar 
Turbay Ayala, și-a oferit bunele ofi
cii pentru găsirea unei formule paș
nice la conflictul Malvinelor (Falk
land), informează din Bogota agen
țiile internaționale de presă.

★
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Statele Unite „își vor respecta anga
jamentele față de Marea Britanie" 
în criza privind Insulele Malvine 
(Falkland) — a declarat purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Larry 
Speakes, dind citire unui comunicat 
oficial al președinției americane. 
Fără să precizeze natura exactă a 
angajamentelor la care se referă co
municatul, Speakes a declarat, pe de 
altă parte : „Doresc să insist asupra 
faptului că în conflictul din Atlanti
cul de sud nu va fi implicat perso
nal militar american". De asemenea, 
el a spus că S.U.A. continuă să fie 
favorabile unei soluționări pașnice a 
conflictului anglo-argentinian.

SPECIALIȘTI CU PREGĂTIRE 
linul occidental se înregistrează, in 
6 900 de specialiști cu pregătire superioară care nu-și pot găsi un loc || 
de muncă. Printre ei se numără ingineri, arhitect!, juriști, profesori, ' 
doctori si alti deținători de diplome universitare — relevă publicația ■ 
„Varheit". Procesul secolului

Mai pregnant ca orice, vizitato
rului de azi al Siriei i se întipă
rește puternic în memorie imaginea 
vie, prezentă la tot pasul, a voca
ției constructive a unui popor cu 
o istorie milenară. Contactul cu a- 
șezările străvechi — Palmyra, Bos- 
ra. Damasc, Hama, Alep, Raqqa, 
Ugarit, Malula — care de-a lun
gul veacurilor au constituit leagăn 
de istorie și civilizație, este fasci
nant. Oriunde te-ai afla în Siria, 
fiecare palmă de pămînt poartă 
vestigiile unor civilizații înflori
toare. Trecutul este prezent la 
tot pasul și te copleșește prin va
rietatea mărturiilor despre acest 
popor harnic, dornic de libertate și 
prosperitate.

Dar Siria nu înseamnă numai is
torie. Trecutul se află într-o per
manentă întrepătrundere cu prezen
tul. Un prezent ale cărui măr
turii constructive se pot intîlni pre
tutindeni. Coloanelor Palmyrei, care 
parcă sprijină cerul deșertului, li 
se pot alătura săgețile argintii ale 
Rafinăriei de la Banias, înfipte în 
azurul cerului mediteranean. Ro
ților gigantice de la Hama, care și 
acum, după milenii, culeg stropi de 
viață din apele fluviului’ Oronțe 
pentru a le trimite cîmpului prin 
vechi canale, li se pot alătura mo
dernele stații de pompare din sis
temul de irigații Raqqa de pe ma
lurile Eufratului. Timpul prezent 
in Siria înseamnă insă mult mai 
multe. Complexul de triplusuper- 
fosfați de la Homs. exploatările de 
fosfați de la Kneiffis, fabrica de ci
ment de la Sheik Said, fabrica de 
tractoare de la Alep, instalațiile de 
insilozare și încărcare pe vase din 
portul Tartous. marele baraj de pe 
fluviul Eufrat sint doar cîteva din 
realizările ultimilor ani obținute de 
un popor liber șl independent, stă- 
pin deplin pe destinele sale.

...Destinul Siriei de azi. Iată 
o noțiune sinonimă cu voința și 
munca unui popor aflat in plin e- 
fort constructiv pentru a-și edifica 
o economie modernă, cu o industrie

șl agricultură dezvoltate, pentru 
a-și- ridica continuu nivelul de 
viață material și spiritual. Siria 
este intens preocupată să-și prelu
creze prin mijloace proprii baza 
de materii prime de care dispune 
— petrol, gaze naturale, minereu 
de fier, mangan, crom, fosfați — 
să-și asigure resursele agricole 'ne
cesare populației, industriei prelu
crătoare și pentru export. în ulti
mii ani, pe harta economică a Si
riei au apărut numeroase obiective, 
adevărate monumente moderne ale 
hărniciei și Iscusinței. Unele din
tre ele sînt rodul colaborării fruc
tuoase dintre România și Siria, ce 
se constituie intr-un exemplu de 
relații prietenești, de cooperare re
ciproc avantajoasă între țări suve
rane și egale în drepturi.

...Banias este una din porțile 
la Marea Mediterană. Aici, con
structorii români. împreună cu 
muncitorii și specialiștii sirieni au 
inălțat și predat „la cheie" una 
din cele mai mari rafinării de pe
trol din Orientul Mijlociu, conside
rată în Siria al doilea obiectiv ca 
mărime și importanță după barajul 
de pe fluviul Eufrat. Realizată în 
Întregime după proiecte de concep
ție românească, rafinăria este ca
pabilă să prelucreze 6 milioane 
tone de petrol anual și este dotată 
cu instalații de mare tehnicitate și 
cu un grad inalt de automatizare.

La 13 august 1979, constructorii 
români și sirieni au avut bucuria 
ca rafinăria să fie inaugurată in 
prezența președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Nu 
vom uita niciodată — spunea Du
mitru Anghel, inginerul-șef coor
donator al șantierului — cuvintele 
pătrunse de emoție pe care ni le-a 
adresat atunci secretarul general al 
Partidului Comunist Român : „Vă 
felicit, tovarăși. Ați făcut o treabă 
bună".

Aceasta este și părerea bene
ficiarului. Dr. ing. George Ha- 
suani, directorul general adjunct 
al Administrației rafinăriei de la 
Banias, a avut cuvinte elogioase

despre gradul înalt de tehnicitate 
al instalațiilor, capabile să prelu
creze orice tip de țiței, inclusiv 
cele grele, cu conținut ridicat de 
sulf. „Realizarea acestui obiectiv 
— aprecia interlocutorul — este un 
succes pentru noi și români și va 
sta la baza extinderii cooperării in 
acest domeniu cu România. Ne 
preocupă acum pregătirea cadrelor 
care să exploateze rafinăria. Și în 
această privință România ne acordă 
un sprijin puternic. Peste 230 de 
specialiști români asiguri funcțio
narea rafinăriei pină vom califica 
cadrele necesare. Avem zeci de stu
denți in România, la studii".

La Homs, puternic centru indus
trial al Siriei, in colaborare cu 
România a fost construit un mare 
complex de îngrășăminte "chimice 
de tip triplusuperfosfați, avînd o 
capacitate de 450 000 tone anual. 
„Am fost în România — ne spune 
ing. Issa Adnan, directorul com
plexului — și m-am convins de ma
rile realizări In dezvoltarea indus
triei de îngrășăminte chimice. 
Complexul construit aici constituie, 
dealtfel, o grăitoare dovadă. El ne 
va ajuta să valorificăm importan
tele zăcăminte de fosfați de care 
dispunem, să ne asigurăm necesa
rul de îngrășăminte chimice și sâ 
creăm disponibilități pentru ex
port. Relațiile de perfectă colabo
rare cu firmele românești »înt o 
bază pentru extinderea lor și In 
etapele de dezvoltare viitoare ale 
complexului". Sînt cuvinte de 
aleasă apreciere pentru munca 
constructorilor și specialiștilor ro
mâni care au inălțat, Împreună cu 
muncitorii și specialiștii sirieni, 
multe alte obiective economice. 
Printre ele se numără exploatările 
de fosfați de la Kneiffis, instalații
le portuare de la Tartous. fabrica 
de ciment de la Sheik Said, siste
mul de irigații de la Raqqa...

Prefacerile înnoitoare ce au loc 
In Siria de azi au cuprins deopo
trivă și agricultura, ramură de bază 
a economiei. Iar regiunea Raqqa, 
considerată grînarul tării — asi-

Peisa] arhitectonic la Damasc

gurînd peste 26 la sută din produc
ția de cereale — constituie, desigur, 
un exemplu elocvent. Marelfe ba
raj care îmbrățișează apele Eufra
tului la Al-Saoura, cel mai mare 
proiect al Siriei moderne, a deschis 
largi, perspective pentru dezvolta
rea acestei regiuni și a întregii 
țări. El asigură cea mai mare parte 
din necesarul de energie electrică 
și, ceea ce este la fel de important, 
a creat premise pentru irigarea a 
peste 640 000 hectare de teren de- 
șertic. Dealtfel, specific pentru a- 
ceastă zonă, unde se află cele mai 
mari surse pentru creșterea pro
ducției agricole, este extinderea 
fără precedent a amenajărilor pen
tru irigații. Importanța acestor lu
crări a determinat înființarea unui 
organism special — Administrația 
generală a dezvoltării bazinului Eu
frat — însărcinat cu înfăptuirea 
unor ample proiecte de îmbunătă
țiri funciare in această zonă.

Aici, pe malurile bătrinului Eu
frat, lucrează și un puternic nucleu 
de constructori români. împreună 
cu muncitorii șl specialiștii sirieni, 
ei amenajează un modern sistem 
de Irigații, pe 27 000 de hectare, 
aflat acum în fază finală de exe
cuție și recepție. Este un sistem 
realizat în întregime cu materiale 
de construcție și utilaje tehnologice 
de fabricație românească, care va 
fi predat beneficiarului „la cheie". 
In al cincilea plan cincinal, poate

cel mai ambițios prin amploarea 
obiectivelor stabilite, Siria și-a 
propus să amenajeze pentru iriga
ții în bazinul Eufratului incă 200 000 
hectare. Este un pas hotâritor în 
bătălia cu deșertul pentru a-i smul
ge noi păminturi roditoare pentru 
agricultură. „Avem o colaborare 
foarte bună cu România — declara 
domnul Yahia Khayer, ministrul 
barajului de pe Eufrat. Și pot spu
ne că avem in poporul român un 
popor prieten. Nutresc convingerea 
că relațiile dintre țările noastre pot 
fi adincite și perfecționate in con
tinuare".

Asemenea aprecieri față de con
structorii români, față de modul în 
care se desfășoară cooperarea mul
tilaterală româno-siriană pot fi 
auzite in multe locuri. Prietenia și 
colaborarea fructuoasă statornicite 
intre România și Siria au premise 
favorabile de adîncire și în viitor, 
în folosul dezvoltării fiecăreia din 
cele două țări. Raporturile pe mul
tiple planuri româno-siriene au 
primit de fiecare dată impulsuri 
hotărîtoare în urma frecventelor 
întîlniri și convorbiri de la Bucu
rești și Damasc dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-As
sad. Nu încape îndoială că și noul 
dialog la nivel inalt va îmbogăți 
și mai mult o prietenie devenită 
tradițională.

Aurel PAPADIUC
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învoială strimbă, decît o judecată. . .Expresia spune „mai bine o 
dreaptă". ,

Doză de scepticism decurgind din «’aptul că nu o dată sentințele 
justiției au o gestație prelungită ți o naștere grea, presupun trcșr’S > 
sări, timp, cheltuieli, eforturi. Cine nu a auzit de procese ințpsf 
biie, cu sarabanda aminărilor, prezentărilor și contestărilor deV 
cu depozițiile contradictorii ole martorilor apărării șl acuzării, cu cas
cadele de pledoarii și rechizitorii. Procese la care cu greu se poate 
vedea pilpîind adevărul, ca o luminiță la capătul unui tunel lung, de 
beznă. De beznă. Neagră.

Neagră ca păcura.
Adică neagră ca nisipul auriu. Neagră ca pescărușii albi. Nea

gră ca peștii argintii. Neagră precum creveții portocalii. Neagră ca 
scoicile translucide. Neagră ca brațele bronzate ale pescarilor sau ca 
obrajii roz ai fetelor din Bretania.

Căci toate erau, atunci, negre — negre ca păcura care le-a aco
perit, minjit, inăbușit, ucis.

...Ero acum patru ani, primăvara, In largul coastelor bretone. Bin- 
tuia furtuna, petrolierului-gigant „Amoco Diaz" i se frinsese cirma, 
eta împins spre stinci, cind a venit un remorcher să-l salveze ; toc
meala în mijlocul furtunii a durat peste 12 ore : „te salvez dacă-mi 
dai prețul a jumătate din încărcătură" (acesta nu e, doamne ferește, 
șantaj, nici semipiraterie - doar trăim într-o lume civilizată). Pînă la 
urmă, cînd s-a ajuns la învoiala strimbă, a ajuns și petrolierul în colții 
stîncilor, așa că 230 000 tone de petrol au acoperit, mînjit, înăbușit 
șl ucis pești șl plaje, pescăruși și creveți...

...Acum, la Chicago s-a deschis procesul. Pregătirea procedurii a 
durat patru ani ; partea civilă s-a constituit într-un „sindicat" al ce
lor 76 de comune pescărești afectate de dezastrul ecologic ; plus so
cietățile turistice, plus particularii, proprietarii de hoteluri. Sînt che
mați în judecată armatorii vasului ; șantierele spaniolă care l-au con
struit, firma „liberiană" care l-a închiriat, firma vest-germană respon
sabilă de remorcare. Numai dosarele cîntăresc peste două tone — o 
mică societate de aviație s-a redresat financiar ocupîndu-se de trans
portul peste ocean al lăzilor cu documente, depoziții, probe. Au fost 
angajate, de o parte și de alta, cele mai puternice super-echipe de 
avocoți, se cer daune de patru miliarde de franci, procesul va dura, 
probabil, ani și ani. Pe drept a fost denumit „procesul secolului".

Măcar de-ar fi așa, de și-ar merita calificativul I
Pentru că păcura nu este singurul poluant, pentru că eșuarea va

selor pe stinci nu este unicul tip de accident, pentru că tocmeala 
dintre petrolierul în derivă și remorcherul pseudosalvator nu este sin
gurul caz de tergiversare a unor tratative...

S-ar mai putea imagina, nu-i greu deloc, șl alte situații șl procese 
- cu mult mai grave. Victime n-ar mai fi cîteva zeci de mii de tone 
de pești, scoici și creveți, victimele ar fi de ordinul miliardelor - de 
oameni, deși n-ar fi excluși nici peștii sau pescărușii. In cazul lui 
„Amoco Diaz", după un an de trudă, populația bretonă a curățat 
coasta - dar in cazul cenușilor radioactive nu se mai pot folosi perii 
și lopeți, găleți și mături, lor zona contaminată nu ar mai avea forma 
unui țărm franjurat, ci a unul glob.

E drept că vlnovaților li s-ar cuveni un proces strașnic, teribil, zdro
bitor. Numai că... este destul de îndoielnic că procesul ar mai avea 
loc, că ar mai putea să existe, pe atunci, judecători sau jurați, ex- 
perți sau martori.

Decît o judecată dreaptă, mai bine o învoială strimbă.
Deși nici aceasta nu e lege — este și mai bună o învoială dreaptă. 

Posibilități există - și la tratativele de la Geneva, ți la Viena, ți la 
New York.

Procesul „Amoco Diaz*  să rămînă, numai el, procesul secolului I

N. CORBU
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