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IN SPIRITUL SARCmilOR SUBLINIATE UE TOVARĂȘUL NUM CEAUSESCU

RESURSELE MATERIALE REFOLOSIBILE 
-recuperate integral, valorificate superior!

în strategia asigurării bazei de 
materii prime și energie necesare 
înfăptuirii programului de dezvol
tare economico-socială a tării, 
conducerea partidului acordă o im
portanță deosebită acțiunii de re
cuperare, recondiționare și refolo- 
sire a resurselor materiale. In 
acest scop, in intreaga economie 
au fost stabilite o serie de măsuri 
menite să asigure întărirea răspun
derii colectivelor de oameni ai 
muncii, creșterea spiritului gospo
dăresc al cetățenilor pentru colec
tarea unor cantități cît mai mari 
de resurse materiale refolosibile 
rezultate din procesele de produc
ție și din consum și reintroducerea 
integrală a acestora în circuitul 
economic. An de an. odată cu per
fecționarea sistemului de strînge- 
re a materialelor refolosibile, cu 
crearea condițiilor tehnice și teh
nologice necesare prelucrării și va
lorificării lor, tot mai multe ase
menea resurse sint utilizate în sco
puri productive, constituind un 
prețios izvor de materii prime 
pentru realizarea planului In dife
rite ramuri ale economiei națio
nale.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin recupera
rea, recondiționarea și refolosirea 
materialelor și energiei, in unele 
sectoare trebuie să se asigure in 
acest an piuă la 50 la sută Și chiar 
mai mult din necesarul de mate
rii prime. Prin urmare, resursele 
materiale și energetice refolosibile 
reprezintă resurse de bază in ba
lanțele materiale și fac obiectul 
unei planificări riguroase. îndepli
nirea sarcinilor în acest domeniti 
este obligatorie ca oricare altă sar
cină de plan, asigurarea și valori
ficarea integrală, cel puțin în pro
porțiile prevăzute, fiind hotăritoa- 
re pentru realizarea producției fi
zice in structura sortimentală sta
bilită. pentru obținerea eficienței 
economice planificate. în mod fi
resc, întrucât economia noastră nu 
dispune de ajtez resurse materiale 
decît cele prevăzute în plan și in 
nici un caz nu se poate recurge la

importuri suplimentare, nerealiza- 
rea planului la un anumit sorti
ment de materiale recuperabile 
echivalează cu o lipsă de resurse 
în balanțele materiale, ceea ce este 
de natură să creeze dificultăți în 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale.

Cerința intensificării acestei ac
țiuni este ilustrată de faptul că 
planul pe acest an prevede ca 
ponderea materialelor refolosibile 
in asigurarea necesităților de con
sum productiv să ajungă la 63,3 la 
sută la cupru electrolitic, 43,9 la 
sută la plumb, 40,6 la sută Ia alu
miniu primar, 44 la sută din încăr
cătura metalică pentru producția 
de otel și piese turnate, 24,7 Ia 
sută din materialele fibroase pen
tru producția de hîrtii și cartoane 
și Ia 30 la sută din totalul necesită
ților de piese de schimb. La ma
terialele refolosibile amintite. ca 
și la altele de același fel, impor
tantă este nu atit creșterea canti
tativă comparativ cu perioadele 
precedente, cit accentuarea carac
terului intensiv al utilizării lor, 
sporirea gradului de valorificare 
superioară a acestor resurse prin 
încorporarea lor in produse de 
înaltă calitate și eficiență.

Cum s-a desfășurat acțiunea de 
recuperare, recondiționare și refo- 
losire a resurselor materiale. ce 
rezultate s-au obținut în primele 
patru luni ale acestui an? După un 
început neconcludent. determinat 
de specificul activității productive 
în iarna deosebit de grea care a 
trecut, ritmul de colectare și re
introducere în circuitul economic 
a resurselor materiale reutilizabile 
s-a înviorat sensibil în ultimele 
două lunț< S-au obținut realizări 
mai bune în asigurarea resurselor 
refolosibile de aluminiu, feroalia
je. cupru și aliaje de cupru, plumb, 
corpuri abrazive ș.a. în schimb, la 
o serie de resurse materiale refo
losibile importante, cum sînt fie
rul vechi, hîrtia și cartoanele, tex
tilele vechi, anvelope, se . consem
nează anumite restanțe fată de 
plan. Pornind de la această situa

ție. ce trebuie făcut, ce măsuri se 
impun pentru ca in perioada care 
urmează industria reciclării mate
rialelor să funcționeze la parametri 
maximi, iar rămînerile in urmă să 
fie neîntârziat recuperate ?

în primul rînd, este necesară 
colectarea gospodărească a tuturor 
materialelor refolosibile, astfel in
cit nimic din cantitățile rezultate 
din procesele de producție și din 
consum să nu se irosească. Să ne 
referim, bunăoară, la fierul vechi, 
în primul trimestru din acest an. 
cu toate că rețeaua de întreprin
deri județene specializate de colec
tare și-a depășit planul cu 11,6 la 
sută, totuși au lipsit 350 000 tone de 
fier vechi. Cantitate pe care tre
buiau să o asigure chiar cei care 
aveau cea mai mare nevoie de 
fier... vechi — și anume, combina
tele siderurgice, prin reciclarea 
metalului din haldele de zguri de 
oțelărie, precum și a aceluia din 
scoarțe, urși, oale, lingouri și lin- 
gotiere înghețate. Or. cine cu
noaște mai bine valoarea metalu
lui decît siderurgiștii? De aceea, 
ei sînt aceia care trebuie să dea 
tonul bunei gospodăriri a metale
lor refolosibile, acționînd cu hotă- 
rîre pentru a le reintroduce in cir
cuitul productiv. Este materia pri
mă de bază, „plinea” cuptoarelor, 
pe care ei înșiși sînt direct inte
resați să și-o asigure.

Dacă în privința fierului vechi 
se pune și problema creării condi
țiilor tehnice — sarcină, de altfel, 
prevăzută in plan — pentru inten
sificarea colectării hîrtiilor și car- 

- toanelor, a cioburilor de sticlă și 
a maselor plastice este necesară, 
îndeosebi, eliminarea unor defi
ciențe in organizarea predării și 
transportului acestora. Pe de o 
parte, se impune să se manifeste 
o mai mare fermitate față de în
treprinderile care nu-și onorează 
sarcinile în acest domeniu. In 
această privință se cuvine reamin
tit că legea prevede că se inter
zice aprovizionarea cu materiale 
noi in situația in care nu au fost

predate cantitățile prevăzute de 
materiale refolosibile. Pe de altă 
parte, pe plan local, trebuie luate 
măsuri pentru intensificarea colec
tării materialelor refolosibile de la 
populație, un rol important in acest 
domeniu revenind organizațiilor 
obștești, de tineret și pionieri.

Odată colectate, sortate cu gri
jă, ambalate Și predate industriei 
reciclării, materialele refolosibile 
trebuie valorificate cu eficiență 
superioară, în acest sens, de mare 
actualitate este asigurarea tehno
logiilor și dotărilor tehnice nece
sare prelucrării industriale. Astfel, 
pornind de la stocurile de mate
riale refolosibile acumulate, care 
ar putea fi lesne sporite prin in
tensificarea colectării, de mare ur
gență este elaborarea soluțiilor de 
valorificare eficientă pentru anu
mite categorii de materiale textile 
și chimice, anvelope uzate, cenuși, 
halde și iazuri miniere. De aseme
nea, in strinsă legătură cu cerin
țele asigurării integrale a resur
selor materiale prevăzute în ba
lanțe, este necesară crearea tutu
ror condițiilor pentru intrarea in 
funcțiune la termenele stabilite a 
obiectivelor de investiții din indus
tria reciclării. Pe lista urgentelor 
figurează capacități restante de 
anul trecut, cum sînt instalațiile 
de valorificare a zgurilor de oțe
lărie de la Galați, Hunedoara și 
Reșița, cele șapte instalații de re
generare a nisipurilor de turnăto
rie. instalația de valorificare a po- 
lietilenei de mică densitate de la 
Plenița. instalațiile de reșapare a 
anvelopelor' din județele Sălaj, 
Gorj. Arad, Călărași, Alba. Dolj, 
Olt și Tulcea. Din analizele in 
acest domeniu efectuate de orga
nele de resort se desprinde cerin
ța livrării neîntârziate pe șantie
rele respective a unor utilaje de 
bază de pe fluxurile tehnologice.

In fine, o condiție esențială a 
îndeplinirii riguroase a sarcinilor

Corneliu CARLAN
(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU•> ’

Delegația Grupului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți, 14 mai, delegația 
Grupului parlamentar de prietenie 
Belgia-România, condusă de senato
rul Hugo Adriaensens. președintele 
grupului, care întreprinde o vizită 
in țara noastră la invitația Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România—Belgia al Marii 
Adunări Naționale.

Oaspeții au adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru primirea acordată, pentru in
vitația de a vizita România, pentru 
posibilitatea de a cunoaște realiză
rile obținute de țara noastră pe ca
lea progresului economic și social. 
Totodată, parlamentarii belgieni au 
dat o inaltă apreciere activității des
fășurate constant de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional pentru asigurarea 
păcii, securității, colaborării și înțe
legerii intre toate statele.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat satisfacția 
pentru vizita delegației parlamenta
re belgiene și a subliniat rolul con
tactelor și schimburilor de păreri 
dintre parlamentele din cele două 
țări în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-bel- 
giene.

parlamentar de prietenie Belgia - România
în cadrul Întrevederii — desfășu

rată intr-o atmosferă caldă, priete
nească — a fost exprimată satisfac- 1 
ția pentru bunele raporturi existente 
între România și Belgia și au fost 
evidențiate noi posibilități de extin
dere și aprofundare a acestor rela
ții, în avantajul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

în timpul convorbirii a fost subli
niat rolul pe care îl au parlamentele 
și parlamentarii din cele două țâri 
în inițierea de noi acțiuni de cola
borare bilaterală, pe plan politic, 
economic și cultural.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna- I 
ționale actuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că problema fundamentală 
a zilelor noastre — de care depind 
pacea și securitatea întregii omeniri 
— o constituie înfăptuirea dezarmă
rii. în special a dezarmării nucleare, 
oprirea amplasării si eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune din 
Europa, a tuturor armelor nucleare. 
A fost reliefată însemnătatea trata
tivelor sovieto-americane de la Ge
neva în problemele dezarmării și a 
fost subliniată necesitatea de a se 
depune toate eforturile în vederea 
ajungerii Ia acorduri care să ducă la

oprirea cursei înarmărilor, la crearea 
unui climat de încredere si colabora
re intre națiuni. In acest context, 
șeful statului român a relevat marea 
răspundere ce revine țărilor europe
ne și. îndeosebi, țărilor din N.A.T.O. 
și din Tratatul de la Varșovia, care 
trebuie să fie mai active, să parti
cipe. in forme corespunzătoare, la 
desfășurarea cu succes a tratativelor 
si realizarea de înțelegeri corespun
zătoare in cadrul negocierilor sovie
to-americane de la Geneva.

S-a subliniat, totodată, importanta 
soluționării pe cale politică, prin tra
tative. a tuturor situațiilor conflic- 
tuale existente pe glob și a fost pus 
în evidentă rolul țărilor mici și 
mijlocii, al forțelor progresiste de 
pretutindeni în rezolvarea marilor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea. în acest cadru s-a evidențiat 
contribuția pe care parlamentele tre
buie să o aducă la înfăptuirea nă
zuințelor de pace, înțelegere si co
laborare între toate națiunile.

La primire au luat parte Ilie Vă
duva. vicepreședinte al M.A.N., și 
Ștefan Ștefănescu. președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Belgia.

A fost de fată Frank Recker, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Belgiei la București.

Șefa secției de știri internaționale a televiziunii spaniole
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineață, pe Elena

Marii, șefa secției de știri interna
ționale a serviciilor informative ale 
televiziunii spaniole.

Cu acest prilej, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru televiziunea spaniolă.ÎNTREȚINEREA ȘI IRIGAREA CIUTURILOR

— lucrări hotărîtoare pentru recoltă, 
la executarea cărora sînt necesare o largă
participare și

întreținerea și irigarea culturilor 
constituie, în această etapă, prin
cipalele preocupări ale oamenilor 
muncii din agricultură. Condițiile 
climatice deosebite din perioada în 
care ne găsim - lipsa precipitați
ilor, însoțită de temperaturi ridicate 
în județele din sudul țării — creea-

o bună organizare a muncii
ză condiții aparte pentru dezvol
tarea culturilor agricole. De aceea, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare comunale și 
conducerile unităților agricole au 
datoria să desfășoare o intensă 
muncă politică și organizatorică 
pentru antrenarea mecanizatorilor,

cooperatorilor, a tuturor locuitorilor 
de la sate, la întreținerea exemplară 
a culturilor și irigarea unor suprafe
țe cît mai mari, iar printr-o bună 
organizare a muncii să se asigure 
executarea lor in termene scurte și 
de cea mai bună calitate. Care sînt 
acțiunile din aceste zile ?

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

VALOAREA j
SURSELOR i

NECONVENTIONALE i
* \

pusă convingător în evidentă | 
de experiența județului Olt j
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® Executarea neîntîrziată a prașilei 
mecanice și manuale la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, porumb și celelalte cul
turi prăsitoare

® Menținerea densității optime a 
plantelor pe fiecare solă cultivată, ceea 
ce impune ca specialiștii din unitățile 
agricole să urmărească îndeaproape res
pectarea normelor stabilite la executa
rea lucrărilor

® Participarea activă la prășit a coo
peratorilor, mecanizatorilor, a tuturor lo
cuitorilor de la sate, indiferent de locul 
unde își desfășoară activitatea

• Funcționarea la întreaga capaci
tate a tuturor stațiilor de pompare și a 
instalațiilor de irigat, astfel încît să se 
asigure apa necesară dezvoltării cultu
rilor

® Activitatea la irigat să se desfă
șoare neîntrerupt, ziua și noaptea, res- 
pectîndu-se programele de aplicare a 
udărilor

® Folosirea tuturor resurselor de apă 
și a procedeelor de aducțiune a acesteia 
și mobilizarea generală a tuturor locui

torilor de la sate pentru ca în județele 
din sudul țării să fie irigate cu toate mij
loacele suprafețe cît mai mari

PUBLICĂM IN PAGINA A V-A 
RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR 
NOȘTRI DIN JUDEȚELE DOLJ, IAȘI 
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ÎN ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI TINERETULUI

Tinerețea comunistă, revoluționară
- portret de năzuințe și de împliniri

A munci cu pasiune
și competență

Progres și civilizație

în necontenitele dru
muri de-a lungul și de-a 
latul țării, in împrejurări 
diferite și de la oameni de
osebiți, reporterului i-a 
fost dat să asculte, in mai 
multe rînduri, mărturisiri 
de suflet foarte asemănă
toare intre ele...

...In inima Cimpiei Ro
mâne, pe schelele unuia 
dintre cele mai noi orașe 
ale țării, la Alexandria, 
maistrul Ștefan Nițu, re
numit constructor de prin 
aceste locuri, are bucuria 
să afirme :

— E mîndria noastră, de
sigur, tot ce am înălțat 
aici la Alexandria : noile 
industrii care dau putere 
orașului și noile cartiere 
care îi dau frumusețe. Dar 
noi nu înălțăm din temelii 
doar un oraș cu totul nou. 
Creștem și o generație pe 
măsura a tot ce zidim aici 
și in toată țara, pentru 
ziua de azi și pentru cea 
de mîine. Priviți-i aici, pe 
schele, alături de mine pe 
Ana Lupu, pe Nelu Stan
ca, pe toți ceilalți tineri 
constructori care ridică din 
temelii noua- Alexandrie !

în creierul munților, pe 
șantierul hidrocentralei 
Riul Mare — Retezat. Uri
așă încleștare cu’ șuvoaiele 
năvalnice, cu înălțimile a- 
mețitoare, cu intemperiile 
de tot felul, cu stâncile 
dure. La cea mai înaltă 
cotă a construcției.’ la 
1 103.5 metri, maistrul 
principal Mihai Gheorghi- 
ță, secretarul organizației

de partid, ne încredin
țează :

— în condițiile de aici 
fiecare dintre noi dă zi de 
zi un examen. Și zi de zi 
acest examen este deosebit 
de greu. Tinerii pe care-i 
creștem la școala exigentă 
a șantierului trec cu succes 
aceste probe ale efortului, 
ale hărniciei, dirzeniei și 
devotamentului. De aceea, 
e firesc ca pe cei mai 
buni să-i primim în partid, 
răsplătind astfel munca lor 
exemplară, înalta lor con
duită de viață. Mariana 
Ștefan, Dan Gîrneț, Virgil 
Danchief sînt cițiva dintre 
uteciștii care au primit in 
ultimul timp înaltul titlu 
de membru de partid, aici, 
pe șantierul nostru, locul 
uneia dintre viitoarele pu
ternice surse de energie 
ale României. Sînt tineri 
crescuți și educați de Uniu
nea Tineretului Comunist 
in spiritul înaltului devo
tament față de partid, fată 
de patrie si popor.

Din nou la cîmpie, de 
data aceasta în vest, în 
preajma Lugojului. Pe în
tinderea netedă ca-n pal
mă, in zorul lucrărilor de 
primăvară, inginerul agro
nom Aurel Lăzureanu, di
rectorul direcției agricole 
județene, rememorează :

— Cu cițiva ani în urmă, 
cînd a primit sarcina de 
președinte al cooperativei 
agricole de producție Be- 
linț, lui Romulus Vlaiconi i 
se spunea „mezinul”. Era 
cel mai tinăr președinte

din județ. In acea vreme 
cooperativa avea recolte 
dintre cele mai slabe. îm
preună cu un nou și ener
gic consiliu de conducere 
„mezinul” s-a luptat — a- 

/cesta e cuvîntul ! — zi de 
zi și an de an pentru or
dine, pentru disciplină, 
pentru agrotehnică. în ’84 
Belințul a obținut de pe 
fiecare hectar 1 000 de ki
lograme grîu peste media 
Timișului, care — și ea — 
a fost mai mare decît me
dia pe țară. Eu aș zice că 
aceasta este și o victorie a 
tinereții.

în celălalt capăt de țară, 
Hușiul, o așezare odinioa
ră uitată de lume, căpă
tase cîndva denumirea de 
oraș al pensionarilor. Su
flul puternic al industria
lizării, realizările de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului i-au schimbat cu 
totul înfățișarea și ritmul 
de viață.

— Hușiul de azi poate 
fi pe drept cuvînt denumit 
un oraș al tinereții, afirmă 
primărița Aneta Slivneanu. 
Iată, dacă ar fi să luăm 
numai una din întreprin
derile orașului, „Moldo- 
text”, vîrsta medie a colec
tivului, ce numără peste 
2 000 de oameni, este în 
jur de 22 de ani. Pînă și 
toții inginerii și economiștii 
sint tineri. La fel stau lu
crurile și in celelalte noi și 
moderne unități economice. 
De aceea, Întotdeauna cînd 
vrem să întreprindem 
ceva in orașul nostru ne

putem bizui cu temei pe 
tineri, pe entuziasmul, pa
siunea și spiritul lor de dă
ruire.

— Tinerii ? La noi, la 
„Tractorul” — Brașov sint 
13 000 de uteciști. O ade
vărată forță, ne spune Ma
rin Matei. secretarul co
mitetului de partid. Cum 
se manifestă această for
ță ? Și in faptul că la fie
care circa trei, minute 
din halele noastre iese 
cite un tractor, și in 
acela că exportăm trac
toare in peste 80 de țări 
de pe toate continentele și 
în reușita noastră de a. ne 
situa printre cei mai buni 
din lume, lată deci că în 
toate împlinirile noastre îi 
regăsim și pe tineri. lat
in tineri — așa cum ii 
formăm, așa cum îi edu
căm — ne regăsim pe noi...

Așadar, chipul nou al 
României se oglindește — 
prin tot ce se face mai 
bun, mai trainic, mai fru
mos, mai înalt — in chipul 
luminos al tinerei sale ge
nerații. Socialismul. în
deosebi realitățile ultimilor 
20 de ani au deschis tine
retului orizonturi noi de 
afirmare deplină în muncă 
și în creație, in toate do
meniile. „Trăim în miezul 
unui ev aprins” I Cuvinte
le poetului dobîndesc un 
sens deplin în epoca a- 
ceasta a unei extraordina-

Gh. ATANASIU
(Continuare în pag. a IV-a)

...Era acum mai bine 
de 40 de ani 1 Mă a- 
flam in fața unui ghi
șeu de la Școala po
litehnică din Bucu
rești. de unde îmi lua
sem proaspăta diplo
pia de inginer con
structor și mă gin- 
deam încotro s-o iau. 
Primisem felicitări și 
de la decan, si de la 
bătrina secretară a 
facultății și acum. ei. 
acum era problema 
încotro să mă îndrept. 
Mai ales că pentru 
mine de la luarea di
plomei. inceta bursa, 
înceta căminul. înceta 
cantina. încotro ? Iar 
eu nu aveam decit re
comandarea unui bă- 
trîn profesor binevoi
tor cu studenții, care 
fusese membru al co
misiei de diplomă si 
care, bine impresionat 
de proiectul meu de 
diplomă, imi făcuse o 
recomandare către o 
întreprindere de con
strucții.

„Și acum încotro, 
tinere inginer ?“ am 
auzit pe cineva între- 
bîndu-mă din spate. 
Era același profesor 
binevoitor cu studen
ții. care văzindu-mă 
probabil cu o figură 
foarte nehotărîtă. s-a 
oprit și m-a întrebat; 
apoi, avind citeva mi
nute disponibile, a ră
mas cu mine de vor
bă si mi-a dat atunci.

la începutul vieții în 
specialitatea pe care 
mi-o alesesem, unele 
sfaturi care mi-au fost 
limpezi atunci si mi-au 
devenit și mai limpezi 
cu timpul. „Du-te și 
te prezintă imediat la 
locul de muncă pe 
care ti l-am recoman
dat ! E bun ! Să nu 
te superi dacă te vor 
trimite pe un șantier 
departe de București 
sau de orașul tău na
tal. Ești tinăr si te vei 
descurca. lucru la 
care, sigur, te vor a- 
juta și colegii tăi mai 
in virstă. Nu te vor 
lăsa cei de la lucrare 
să dormi in drum sau 
fără loc unde să mă- 
ninci iar dacă va fi 
vreunul rău la suflet 
s-o ■ facă, se vor găsi 
alții să te sprijine. Și 
apoi, băiete, pune-te 
pe muncă ! Sarcinile 
ce ti se vor da tre
buie să fie îndeplinite 
cu siguranță, si încă 
bine. chiar foarte 
bine. Și nu visa cum 
să pleci de acolo sau 
cum să treci altuia o 
parte din treburi, ci 
fă-le tu pe toate. în- 
deplinește-ti sarcinile 
bine si la termen, 
după bunele tradiții 
ale constructorilor 
noștri”.

Așa mi-a vorbit bă- 
trînul profesor și 
apoi a plecat spunin- 
du-mi ; „Sper să ne

mai vedem de multe 
ori ! Sănătate si drum 
bun ! Succesele o să 
ti Ie dobindesti tu 
singur !“. îmi spusese 
atitea lucruri utile, că 
aproape eram să uit 
să-i mulțumesc la 
despărțire. Am reținut 
sfaturile sale. Sfaturi 
bune. care aveau 
să-mi fie de mare fo
los mai târziu, in nu
meroase împrejurări. 
Și cărora am putut, 
cu timpul, să le adaug 
multe confirmări si ri
nele rezultate ale ex
perienței mele.

...Apoi au trecut anii 
grei ai războiului : in 
tara noastră s-a in
staurat socialismul, eu 
am ajuns profesor și. 
la rindul meu. dă
deam sfaturi studenți
lor care-mi treceau pe 
la cursuri — multi, cu 
vremea numărindu-se 
cu miile. Uneori, re
petam studenților din 
cele spuse mie de bă- 
trinul profesor, care 
între timp se stinsese. 
Și. gindindu-mă si la 
el. le spuneam, cum 
le spun și astăzi, : să 
nu uitati niciodată pe 
marii noștri înaintași, 
care au realizat con-

Acad.
Ștefan BĂLAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

Despre copilărie păs
trăm mereu o aminti
re frumoasă, imaginile 
ei ne însoțesc de-a 
lungul viefii ca un 
memento al purității 
și al vîrstei fără griji. 
Cei crescuți la țară 
poartă cu ei. pentru 
totdeauna, sentimen
tul comuniunii libere 
cu natura, a unui timp 
și spațiu intr-o în
trepătrundere feerică. 
Dar fiecare generație 
are parte de copilăria 
ei. Totuși, ce însemna 
vîrsta „primilor mu
guri” în urmă, să zi
cem, cu trei decenii ? 
Printre amintiri își 
fac loc ulițele ridicate 
in praf sub vipia veri
lor sau înecate de 
noroaiele toamnelor, 
opaițul slab, la pilpii- 
tul căruia încercam să 
descifrăm literele abe
cedarelor. Din primă
vară pînă-n toamnă, 
copiii satelor uitau de 
încălțăminte, iar in 
timpul iernilor geroa
se opincile deveneau 
marele lux. Cine mer
ge, astăzi, pe aceleași 
locuri de odinioară 
constată, de pildă, că 
sub aspectul vestimen
tației (care este — de 
ce nu? — un element 
de civilizație) copiii 
satelor nu se deose
besc cu nimic de cei 
de la oraș, că, sub alt 
aspect, ei beneficiază 
de același nivel optim 
de instrucție și educa
ție. Nimic mai firesc 
dacă ne gindim că 
radioul și televizorul 
sint obișnuite in casa 
gospodarului, că asfal
tul a pătruns pînă și 
in cele mai nebănuite 
locuri. Astăzi. în spa
țiul satului românesc

își desfășoară activi
tatea cămine cultu
rale, cinematografe, 
biblioteci, universi
tăți cultural-științifice. 
Sint citeva repere 
care, prin ele însele, 
grăiesc despre trans
formarea mentalității 
săteanului, elemente 
care au stimulat un 
proces cu profunde 
consecințe : „decom- 
plexarea" satului în 
relație cu orașul. „O- 
mul de la țară" a de-

ÎNSEMNĂRI

venit astfel o sintag
mă perimată, care 
ține mai mult de o 
revolută viziune sămă
nătoristă. Căci, discu
tând cu acest om pe 
tonul cel mai obișnuit 
despre ultimele nou
tăți în diferite dome
nii, ai sentimentul fi
resc al dialogului cu 
un partener instruit, 
pe deplin edificat în 
privința preocupărilor 
lumii contemporane.

Insă nu trebuie fă
cută din această rela
ție sat-oraș o compe
tiție a orgoliilor. Să 
ne amintim faptul că, 
nu cu prea mulți ani 
în urmă, periferiile 
multor orașe erau nă
pădite de niște case ce 
se constituiau intr-un 
memento al unor vre
muri de tristă amin
tire. Astăzi, perife
riile orașelor noastre 
concurează centrul, 
fiind pentru orice vi
zitator o frumoasă

carte de vizită. La 
rindul lor, centrele ci
vice ale așezărilor ur
bane se remodelează 
într-un ritm alert, ar
hitecta și constructo
rii transpunind la sca
ra realității proiecte 
ingenioase, pline de 
fantezie. valorificind 
intr-o manieră intere
santă motive ale arhi
tecturii tradiționale, 
specifice fiecărei zone, 
la care adaugă \ ele
mente ale civilizației 
timpului nostru. Este 
o arhitectură monu
mentală și trainică, pe 
măsura, evului socia
list, o arhitectură care 
va depune mărturie în 
timp despre pdtosul 
constructiv al acestor 
ani. De asemenea, ca 
mărturii și embleme 
ale noului timp sfe im- 
p un Transfă gărășan ul, 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, metroul 
— peceți ale geniului 
creator al oamenilor 
de pe aceste străvechi 
meleaguri, pus în va
loare de politica înțe
leaptă a partidului 
nostru, de exemplul 
strălucit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cine străbate astăzi, 
de pildă. Valea Oltu
lui este atras de fru
musețea peisajului, cu 
salba sa de stațiuni ce 
poartă acum o nouă 
„toaletă" arhitectura
lă. dar privirea se în
carcă de emoție și 
la priveliștea salbei 
de hidrocentrale, prin

Romulus 
BIACONESCU

(Continuare
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Preluarea și generalizarea experienței înaintate
- îndatorire prioritară a activității politice

în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a subliniat necesi
tatea ca experiența valoroasă, îna
intată a unor colective de muncă din 
industrie, agricultură, din celelalte 
sectoare de activitate să fie genera
lizată in toate unitățile de același 
profil. în spiritul acestei indicații și 
al sarcinilor ce revin activității po- 
litico-ideologice din documentele 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, secția propagandă a Comitetu- i 
lui județean de partid Botoșani a 
inițiat și desfășoară o serie de ac
țiuni ce au drept scop preluarea și 
aplicarea în unitățile cu rezultate 
economice sub posibilități a metode
lor. procedeelor și tehnologiilor fo
losite de colectivele cu cele mai 
bune realizări din cadrul județului. 
Una dintre acțiuni, inaugurată acum 
citeva zile — și la care ne vom 
referi în rindurile următoare — iși 
propune obținerea începind cu acest 
an, Ia ferma zootehnică a comunei 
Curtești, a acelorași rezultate,, ce se 
înregistrează în mod constant la 
ferma zootehnică din comuna vecină 
— Roma. Ce a stat Ia baza alegerii 
celor două ferme ?

De cc in condiții egale se obțin 
producții diferite ? Analiza efectuată 
înaintea declanșării acțiunii a eviden
țiat că atit ferma zootehnică din co
muna Roma, cit si cea din comuna 
Curtești iși desfășoară activitatea in 
condiții aproximativ egale. Dispun de 
același număr de animale, cu un po
tențial productiv foarte apropiat, ca 
urmare a raselor, a vîrstei acestora. 
Sub semnul egalității se află, de ase
menea, starea tehnico-materială a 
grajdurilor, tehnologiile folosite pen
tru furajare, adăpare și muls, supra
fețele producătoare de nutrețuri și 
cele destinate pășunatului. Mai muit 
chiar, ambele localități sînt situate 
intr-o zonă preorășenească, distanța 
pină în municipiul Botoșani însu- 
mînd doar 10 kilometri. Care este 
nivelul producțiilor ce se obțin ? în 
timp ce ferma zootehnică din comu
na Roma a realizat, în fiecare din 
anii ultimului deceniu, o producție 
medie de lapte în jurul a 3 000 litri 
de la fiecare vacă (în anul 1984 pro
ducția medie a fost de 3 019 litri la 
un efectiv de 550 vaci, sarcina pla
nificată' fiind depășită) „virful pro
ducției" pe aceeași perioadă, la 
Curtești, s-a înregistrat în1 anul 
trecut, cind s-au obținut 1662 litri 
lapte de la fiecare vacă (planul rea- 
lizindu-se în procent de sub 80 la 
sută) la un efectiv în lactație iden
tic. O deosebire considerabilă se 
semnalează și în privința indicelui de 
natalitate : în timp ce Ia ferma 
zootehnică din Roma acesta a cres
cut. in ultimul deceniu, an de an, 
ajungînd în 1984 la 88,9 la sută, 
zootehniștii din Curtești n-au de

Industrie mică, 
venituri mari

Din realizările meșteșugarilor tulceni
Odată cu dezvoltarea economică 

a județului Tulcea, activitatea des
fășurată de unitățile cooperației 
meșteșugărești a cunoscut o am
ploare deosebită. La Tulcea, Ba- 
badag, Sulina și Isaccea au apărut, 
in ultimii ani, zeci de ateliere mo
derne, amplasate la parterul blocu
rilor. în diversificarea rețelei uni
tăților prestatoare de servicii pen
tru populație se urmărește, in pri
mul rind, înființarea de unități. în 
noile cartiere. Astfel, numai în a- 
cest an, pe strada Babadag din mu
nicipiul Tulcea. unde se află in 
construcție un frumos ansamblu de 
locuințe, vor fi date in folosință 
10 unități prestatoare de servicii 
ale cooperației meșteșugărești.

Se remarcă in mod deosebit preo
cuparea cooperativelor meșteșugă
rești din județul Tulcea pentru 
descoperirea și folosirea eficientă a 
resurselor locale și a materiilor pri
me refolosibile. în acest cincinal, in 
cele șase cooperative au luat ființă 
aproape 30 de unități care prelu
crează papura, răchita, argila, sor
gul — materii prime care se găsesc 
in cantități mari în județ. S-a tre-. 
cut, de asemenea, lâ confecționarea 
diferitelor produse, la folosirea pe 
scară largă a resturilor de lemn de 
Ia fabricile de cherestea, a cupoa
nelor textile, a resturilor de lină 
și piele, a scamelor, fibrelor polies- 
terice subdimensionate, resturilor 
de mase plastice.

Din papura recoltată în Delta 
Dunării sau în bălțile Măcinului, 
meșteșugarii din Tulcea. Babadag 
și Macin realizează in fiecare an 
împletituri in valoare de multe 
milioane de lei. Producția de arti
zanat ocupă, de asemenea, un loc 
de frunte in activitatea cooperației 
meșteșugărești tulcene. Cooperativa 
„Delta" din Tulcea, de exemplu, a 
dezvoltat, in ultimii ani. producția 
de țesături populare. Predomină, 
mai ales, iile cu motive populare 
specifice portului din Dobrogea. 
Tot aici a luat ființă o secție de 
prelucrare a lemnului. Meșterii ar
tizani ai cooperativei obțin astfel 
obiecte de artizanat solicitate și la

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică 19 mai 1985, Adminis

trația de Stat lA>to-Pronosnort or
ganizează o nouă tragere MULTI
PLA LOTO, cu care ocazie partici- 
pantii au posibilitatea obținerii 
unor importante ciștiguri in bani, 
autoturisme ..DACIA 1300". precum 
și excursii in R.D. Germană. La 
această tragere se efectuează 8 ex
trageri („legate". două cite două), 
in două faze, cu un total de 72 de 
numere. La extragerile ..legate" se 
acordă ciștiguri și pentru 3 numere 
din 18 extrase. Variantele sfert pot 
obține ciștiguri cu valori de pină 
la plafonul maxim inclusiv (in ab
senta celor întregi), atit la faza I, 
cit și la faza a Il-a. Variantele de 
25 lei pot obține ciștiguri cumulate 
la ambele faze.

Agențiile Loto-Pronosoort si vin- 
zătorii volanți din întreaga țară 
vă stau la dispoziție pină simbătă 
18 mai a.c.. cind este ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE. 

pășit în nici un an 70 Ia sută. Astfel 
stînd lucrurile, este lesne de înțeles 
că nivelurile diferite de producție 
dintre cele două unități se datorează 
modului diferit în care se organi
zează și se desfășoară întreaga lor 
activitate. Pentru a se cunoaște în 
amănunt — și în profunzime — în 
ce constau deosebirile, un colectiv 
desemnat de secția propagandă a 
comitetului județean de partid a 
studiat in ambele localități modul în 
care cele două comitete comunale 
de partid conduc. coordonează și 
controlează activitatea din zootehnie, 
în ce măsură se preocupă de această 
activitate munca politico-organizato- 
rică și cultural-educativă, gradul de 
acoperire — actual și de perspectivă 
— cu forța de muncă necesară, ni
velul de pregătire politică și profe

însemnări despre o acțiune inițiată 
în județul Botoșani

sională a lucrătorilor, asistența de 
specialitate, felul in care Sînt res
pectate prevederile de furajare sta
bilite etc. în baza concluziilor reieși
te, s-a întocmit programul unei ac
țiuni de muncă politico-ideologică și 
organizatorică ce. are în vedere im-' 
plementarea experienței dobîndite de 
ferma zootehnică din comuna Roma 
în cea din comuna Curtești. Cum se 
desfășoară această acțiune 1

O dezbatere plină de învățăminte 
chiar și pentru cei care au condus-o. 
Intr-una din zilele trecute s-au 
deplasat la Curtești mai mulți 
zootehniști din comuna Roma. îm
preună cu ei — secretarul și secre
tarul adjunct ai comitetului comu
nal de partid, președintele, ingine- 
rul-șef și vicepreședintele cu pro
bleme zootehnice ai cooperativei a- 
gricole de producție, secretarul or
ganizației de bază și șeful fermei, 
medicul veterinar al comunei, fac
tori de răspundere implicați în a- 
ceastă activitate de la nivelul consi
liului agroindustrial și județului. 
S-au vizitat baza furajeră și fiecare 
dintre grajduri, oaspeții notîndu-și 
impresiile, dar și răspunsurile pri
mite la întrebările pe care le adre
sau gazdelor. A urmat o dezbatere, 
participanților solicitindu-li-se să-și: 
spună părerea deschis, fără mena
jamente, față de cele constatate. Ce 
s-a aflat în acest cadru 1 Aproape 
toate concluziile reieșite în timpul 
analizei întreprinse anterior. Dar 
expunerea lor de către cei ce le-au 
constatat a avut un rol și mai mo
bilizator pentru zootehniștii din 
Curtești și cadrele de răspundere ale

export. De asemenea, producția de 
covoare a luat o mare amploare. 
Experiența țesătoarelor din Tulcea. 
Babadag, Sfîntu Gheorghe, Sulina. 
Isaccea, Niculițel, Mahmudia, Baia 
și Sarichioi este din plin valorifi
cată. .iar covoarele realizate in 
aceste zone ale județului sînt ex
portate in numeroase țări ale 
lumii. La rîndul lor. meșteșugarii 
din Macin au găsit soluții pentru 
dezvoltarea pe scară largă a indus
triei mici. Cooperativele meșteșu
gărești „Arrubium" și „Metalul" 
din Macin, fără să neglijeze prestă
rile de servicii, au devenit puter
nice centre ale industriei mici. Fo
losind resursele existente, pe plan 
local și in întreprinderile indus
triale, . aici sporește an de an pro
ducția bunurilor materiale care co
respund cerințelor populației sau 
ale unităților economice, nu co
piind marea industrie, ci comple- 
tind-o. Din propriile unități și din 
celelalte unități economice, mește
șugarii din Macin introduc anual 
in circuitul productiv 500 tone de 
scame textile și polietilenă : 10 tone 
de resturi textile devin îmbrăcă
minte ; din cele aproape 100 tone 
de resturi de masă plastică se pro
duc un milion de jucării. Din gama 
largă a produselor realizate de meș
teșugarii din Măcin amintim con
fecțiile textile destinate in special 
copiilor, tricotaje, pălării din papu
ră și paie, andrele circulare, orna
mente pentru pomul de iarnă, măr- 
țișoare, felicitări.

Sortimentele produselor realizate 
de cooperația meșteșugărească din 
județul Tulcea se îmbogățesc con
tinuu. Cooperativa „Prestarea", de 
exemplu, a inceput să realizeze, la 
solicitarea unor firme din străină
tate, truse de scule și bancuri de 
lucru pentru lăcătuși, obținînd ast
fel mari venituri. Pentru a avea o 
imagine a prestigiului de care se 
bucură produsele realizate de meș
teșugarii tulceni, amintim că ele 
se exportă în 20 de țări ale lumii.

Neculai AMIHULUESEI 
corespondentul „Scinteii"

Bogat sortiment 
de articole pentru copii

Confecții și tricotaje. încălțămin
te și marochinărie școlară și de 
voiaj, jocuri și jucării distractive, 
produse artizanale și diverse ar
ticole pentru nou-născuți pot fi 
procurate din magazinele de pre
zentare și desfacere ale COOPE
RAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI. Iată 
adresele citorva magazine din 
București : B-dul N. Bălcescu nr. 
30 ; Calea Victoriei nr. 26 și nr. 
118 ; B-dul 1 Mai nr. 104 ; str. Ga
broveni nr. 6—8 și nr. 24.

Comenzi de confecții pentru 
copii se primesc în unitatea de 
prestări confecții a cooperativei 
„Avintul îmbrăcămintei" din str. 
Episcopiei nr. 4, iar comenzi de 
tricotaje pentru cei mici la coo
perativa „Tricotextil" din com
plexul Favorit Drumul Taberei. 

comunei. Notăm citeva dintre con
statările critice : în ferma zooteh
nică ce a găzduit acest schimb de 
experiență n-a existat pină acum 
organizație de partid (cei 14 comu
niști din rindul zootehniștilor făceau 
parte din organizațiile de bază ale 
satelor în care locuiesc) fapt cu o 
influentă deosebit de negativă pen
tru analiza periodică a îndeplinirii 
indicatorilor de plan ai fermei ; 
marea fluctuație a lucrătorilor din 
această unitate —.situație explicabilă 
și prin slaba activitate politico-ideo
logică desfășurată în comună pentru 
reconsiderarea profesiei de zooteh
nist în rîndul sătenilor, pentru ridi
carea nivelului profesional și politic 
al acestora, pentru asigurarea în 
perspectivă a forței de muncă. (în 
legătură cu acest aspect se arăta că 

în comuna Roma, unde cel mai tînăr 
zootehnist are 11 ani de muncă ne
întreruptă în fermă, pentru ocupa
rea celor 5 posturi, ce vor rămîne 
vacante peste citeva luni prin pen
sionarea unor lucrători, s-au orga
nizat o serie de acțiuni in rîndul 
elevilor treptei I de liceu din loca
litate încă din anul trecut). De altfel, 
în unitatea fruntașă există un club 
al zootehniștilor cu activitate spe
cifică și permanentă, lucrătorilor 
fermei li se dedică, periodic, nume
roase manifestări cultural-artistice, 
o mare parte dintre ei au ocupat, in 
ultimul deceniu, locuri fruntașe în 
fazele județene și naționale ale unor 
concursuri profesionale, în. prezent 
eșalonul mai tînăr al acestora își 
completează studiile la unul din 
liceele de profil ale județului. Pre
zentarea de către oaspeți a as
pectelor negative pe care le-au con
statat, ca și a propriei lor expe
riențe. a rezultatelor obținute pe 
seama acesteia a stat la baza întoc
mirii unui program de măsuri în 
a cărui materializare sint impli
cate comitetul comunal de partid 
Curtești, Direcția agricolă județeană, 
U.J.C.A.P. și a cărui înfăptuire este 
urmărită permanent de secreta
riatul comitetului județean de partid.

Un schimb de experiență ce va 
dura cel puțin un an. Tot ceea ce 
s-a petrecut in ziua respectivă, cind, 
cum aprecia primul secretar al co
mitetului județean de partid. „s-au 
tras învățăminte folositoare chiar și 
pentru noi. care am condus dezba
terea". n-a însemnat decît inaugu
rarea unui schimb de experiență

Ilustrată din Sinaia, loc de mare atractivitate pentru iubitorii turismului mon
tan. in fotografie - Hotelul alpin de la cota 1 400

Foto : Gh. VințTlă
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-------Ce noutaji prezintă magazinele de prezentare ?-------
După cum este bine cunoscut, ma

gazinele de prezentare create in mai 
toate orașele țării reprezintă uni
tăți de desfacere avînd ca scop atit 
etalarea bunurilor de consum nou 
create in întreprinderi, cit și testa
rea, in acest fel, a preferințelor pu
blicului. Ele au fost înființate, in 
același timp, și pentru stimularea 
activității colectivelor de creație 
din fabricile producătoare pentru 
promovarea noului, a modernului. 
In București, .de pildă, funcțioheazâ 
o intreagă- rețea de asemenea ma
gazine. cum sînt cele ale fabricilor 
de Încălțăminte „Antilopa" si ..Dîm
bovița", de confecții „București", ale 
cooperației meșteșugărești ș.a.m.d.

Sint unități de prezentare și des
facere a căror fiiTrtă specifică nu se 
dezminte, ele prezentind intr-adevăr 
noutăți ; aprecierile cumpărătorilor 
sint înregistrate, comparate, trimise 
fabricilor și, in final, au un rol 
destul de important — s-ar., cuveni 
însă să-și sporească cu mult mai 
mult acest rol ! — în declanșarea 
producției de serie.

Deci scopul magazinelor de pre
zentare este acela de a participa — 
prin testarea publicului — la orien
tarea producției incit oferta de pe 
piață să fie cit mai conformă cu ce
rințele cumpărătorilor. Să nu se 
producă inutil „producție de dragul 
producției", adică mărfuri sortite să 
se invechească în rafturi sau depo
zite. deși incorporează muncă, mate
rii prime, retribuții, energie.

Totuși treptat unele unități de pre
zentare și-au pierdut, in parte 
sau chiar' total, profilul propriu, 
devenind banale și obișnuite ma
gazine. în care se încearcă des
facerea unor articole cunoscute 
și răscunoscute, care nu sint nici pe 
departe noutăți. Cum este cazul 
unor asemenea unități din munici
piul Galați. Iată citeva din consta

între cele două ferme zootehnice ce 
va dura cel puțin un an. Peste citva 
timp urmează ca zootehniștii și ca
drele de conducere ale comunei 
Curtești să participe la un schimb 
ele experiență la ferma zootehnică 
din comuna Roma. Vizite reciproce 
cu caracter de schimb de experien
ță intre cele două unități vor avea 
loc în luna aceasta, cind taurinele'se 
vor scoate la pășunat. apoi in luna 
noiembrie, după reluarea activității 
în grajduri, și apoi anul viitor. în 
toată această perioadă, un colectiv 
condus de șeful secției propagandă 
a comitetului județean de partid va 
desfășura în ambele localități, dar 
îndeosebi în comuna Curtești. o se
rie de acțiuni și manifestări care să 
contribuie la înlăturarea deficiențe
lor constatate, la ridicarea întregii 
activități la nivelul sarcinilor si ce
rințelor ce revin zootehniei în lumi
na documentelor Congresului al 
XIII-lea al partidului. Concomitent, 
cu sprijinul unor specialiști, se vor 
întreprinde studii pe diferite disci
pline. concluziile rezultate fiind puse 
la dispoziția secretariatului comite
tului județean de partid, pentru ca. 
pe seama lor. să se intervină opera
tiv și in alte ferme zootehnice și 
localități din județ.

în conceperea și desfășurarea în
tregii acțiuni, ne relata tovarășa 
Maria Bența. șefa secției propagan
dă a comitetului județean de partid, 
am avut in vedere o idee subliniată 
în repetate ocazii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : anume că in 
organizarea oricărei acțiuni de mun
că politică trebuie să pornim de la 
un scop foarte precis, aceasta con- 
siderindu-se încheiată numai atunci 
cind obiectivul stabilit a fost înde
plinit în totalitate. Analizele între
prinse pe temeiul acestei idei ne-au 
dovedit că pentru preluarea si gene
ralizarea unei experiențe valoroase, 
un simplu schimb de experiență în 
sistemul clasic, să zic așa. adică o 
vizită a factorilor de conducere din- 
tr-o unitate cu slabe rezultate într-o 
alta fruntașă, de obicei nu dă re
zultatele scontate. Este necesar un 
complex de acțiuni care să îmbine 
procedeele și metodele de lucru ale 
propagandei politice cu măsuri teh- 
nico-economice. numai această îm
pletire asigurind succesul acțiuni
lor. Pornind de la această cerință, 
de la experiența de care am amintit 
mai sus, vom inaugura în curînd 
alte asemenea acțiuni. Bineînțeles 
că ele se vor desfășura concomitent 
cu îndeplinirea tuturor celorlalte 
sarcini și atribuții ce revin unități
lor în care au loc respectivele 
schimburi de experiență.

Silvestri AILENET 
corespondentul „Scinteii"

tările unui itinerar parcurs nu de 
mult prin citeva asemenea magazine.

...Magazinul de prezentare și des
facere „Select". Cum intri, privirea 
iți este atrasă de un... morman de 
geamantane, pe care vizitatorul le-a 
mai văzut acolo și acum un an, și 
poate chiar acum 5 sau 10 ani ; con
fecționate rudimentar, nu interesează 
pe nimeni, nu le cumpără nimeni. 
Jos, pe tejghea — căci nu puține 
„magazine de prezentare" au tej
ghele, ca în urmă cu 30—40 de ani

CÎTEVA CONSTATĂRI - ÎN URMA UNUI RAID ÎN REȚEAUA 
COMERCIALĂ DIN GALAȚI

— o grămadă de pantofi. Modele 
vechi, neinteresante, la care cumpă
rătorii nici nu privesc. De unde sint 
pantofii ? Am constatat că o bună 
parte din ei provin din... refuzuri de 
la atelierele de comandă. Adică 
„greșelile de fabricație" iau drumul 
magazinului de prezentare I Alt ma
gazin de prezentare și desfacere, tot 
al cooperației (cooperativa „Progre
sul") prezintă ca „noutate" — intre 
alte banalități — flori de pînză pen
tru nuntași I

în al doilea rînd, aspectul gene
ral. dezordinea din magazin, ca și 
minusurile de civilizație din com
portarea gestionarei (Natașa Sterian) 
te fac șă crezi că te poți afla ori
unde, dar numai intr-o unitate de 
prezentare a mărfurilor, nu. Prin 
magazin — hîrtii, praf și gunoi — 
marfa Îngrămădită pe unde se poa
te. Vinzătoarea amintită nu se put.ea 
ocupa de clienți (am auzit-o în re
petate rinduri răstindu-se : „N-am, 
Iăsați-mă în pace"). De ce era atit 
de iritată ? Pentru că îi veniseră în 
vizită soțul și copilul, cu care era

------------- VÂ ONRMMĂM PESraE: ------------- -

Mobilier modern, multifunctional
Cu prilejul unor repetate analize 

efectuate cu șase ani in urmă cu 
specialiști si lucrători din indus
tria mobilei, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recomanda, printre 
altele, reducerea consumurilor spe
cifice. a dimensiunilor mobilieru
lui destinat apartamentelor noas
tre și îmbunătățirea designului 
acestor produse. Iată dar că. de 
atunci, factorii responsabili de la 
combinatele de industrializarea 
lemnului, din țară au găsit soluțiile 
cele mai eficiente, dar și mai ren
tabile de reproiectare a mobilei in 
genere. în așa fel incit produsele 
să se încadreze perfect în spațiile 
existente in apartamentele noastre, 
dindu-le o notă în plus de funcțio
nalitate.

Prin expozițiile cu vînzare. pre
zentate periodic de magazinele de 
profil, s-a testat gustul publicului, 
ținîndu-se seama de solicitările și 
nevoile acestuia ; s-a avut în vede
re puterea de vandabilitate a unui 
produs sau a altuia, funcționalita
tea sa. Și, nu în ultimă instanță, 
moda existentă pe plan mondial. 
Astfel, cele trei tipuri de mobilier 
— modern, rustic, stil — au la ora 
actuală ca notă dominantă lacurile 
opace colorate alb-roz. O altă ca
racteristică majoră a mobilei de 
acum — dincolo de faptul că luciul 
clasic, intarsiile încep să dispară, 
gigantismul de asemenea — (sufra
geriile clasice arhisolicitate cindva 
au început să fie înlocuite cu pie
se funcționale care au avan
tajul de a crea mai mult spațiu li
ber în camera de zi) e faptul că e 
ușor demontabilă. lesne de trans
portat și nianipulat.

Iată, de pildă, camerele de zi 
„California". „Clarisa", „Luxor", 
„Timpa", sufrageria „Iași", execu

Casele de odihnă ale sindicatelor iși așteaptă oaspeții
La ora actuală. în stațiunile de 

odihnă și tratament, sindicatele dis
pun de peste 10 000 de locuri. Uni
tăți moderne, care reunesc în a- 
ceeași incintă cazarea, masa, tra
tamentul balnear, cit si activitățile 
comerciale si de agrement, casele 
de odihnă si tratament ale sindi
catelor pot asigura non-stop un 
tratament balnear eficient.

Pentru odihnă, în' cite 12 serii, 
sindicatele dispun de patru unități 
la Predeal. Voineasa. Soveia si 
Eforie-Nord. La acestea se adaugă 
complexele de tratament din mai 
multe stațiuni balneo-climaterice. 
Concret, in casele de sănătate ale 
sindicatelor (stațiuni balneo-cli
materice și de odihnă), anual, 
circa 200 000 de oameni ai muncii 
beneficiază de confort. îngrijire de 
specialitate, reduceri de preturi 
pentru transport, cazare, masă. 
Adăugați acestui număr alți circa 
350 000 care merg, prin U.G.S.R., în 
unități subordonate Ministerului

ocupată : puneau împreună Ia cale 
meniul zilei.

...Pe strada „Brăilei" din Galați 
se află un alt magazin de prezentare 
și desfacere : „Apolo" (al fabricii lo
cale de lacuri și vopsele, săpun și 
cosmetice). O unitate bine organi
zată, care la orice oră a zilei stră
lucește de curățenie. Ne uităm după 
noutăți. Nu-s. In schimb, la Ioc vi
zibil — produse binecunoscute de 
toată lumea, de ani și ani de zile : 
vopsele, parfumuri, detergenți care 

cu o vreme în urmă fuseseră pre
zentate, pe drept cuvînt, noutăți. 
Dar nimic cu adevărat nou, inedit.

Am văzut la Galați și alte maga
zine de prezentare, care prezintă 
„noutăți"... Învechite : „Carpatex", 
al fabricii de covoare din Brașov, 
„Galatex", magazin de prezentare al 
fabricilor textile ; și altul, al indus
triei viei și vinului, care prezintă... 
un obișnuit vin de masă.

într-atît s-a uitat scopul acestor 
unități, îneît nici unul dintre ele nu 
mai oferă cetățenilor cunoscutele 
chestionare, în care aceștia să-și ex
prime părerile despre mărfurile 
prezentate. în acest caz, de unde află 
fabrica sau unitatea meșteșugărească 
organizatoare spre ce bunuri de 
consum să-și orienteze producția ?

în Galați sint multe magazine de 
prezentare. Conducerea unitară, teh
nică si organizatorică, o are direc
ția județeană comercială, iar toate 
unitățile pomenite se supun contro
lului Inspecției comerciale. Iată de 
ce am adresat tovarășului Vasile 
Trușcă, directorul adjunct al Direc-

tate într-o gamă largă de modele, 
cu baghete sau ornamente florale, 
sculptate, unele, camerele pentru 
tineret „Felicia", „Brîndușa". „Ar
bore". „Văratic", „Gheorgheni", ele
gante, funcționale, se pot găsi in 
toate magazinele de specialitate ale 
comerțului de stat. Un grad de 
confort sporit oferă și o serie de 
tipuri de camere de dormit, cum 
ar fi „Felicia" (dormitor, cameră 
studio, cameră tineret), dormitoa
rele „California", „Iași". „Octav", 
camera combinată „Detunata". De 
asemenea tipurile de bucătării 
existente în comerțul de stat, prin
tre care „DT1“, „DT2". „Suceava
84", „Bugal 1 și 2". „Costela", 
„Marga", „Rustic" cu furnir de ră- 
șinoase satisfac exigentele oricărei 
gospodine. Demne de atenție sînt și 
garniturile de hol „Virgil". „Lu- 
cica", „Dorina", „S 83“ și „Clarisa", 
executate în ,sisteme constructive 
ce permit extensia concomitent cu 
mărirea rezistenței.

în aceleași magazine de speciali
tate ale comerțului de stat se află 
la dispoziția dumneavoastră o se
rie de piese separate ca dulăpioare 
pentru baie și pentru pantofi, scau
ne. pliante, rafturi pentru cămări, 
cuiere-hol.

Practic, la ora actuală există in 
magazinele de profil din țară, după 
cum ne spunea tovarășul Virgiliu 
Bocăneală, șeful serviciului desfa- 

. cere de la Centrala de Prelucra
re. a Lemnului, peste 150 tipuri 
de dormitoare, alte circa 90 
camere de zi, peste 80 modele de 
.sufragerii, - peste 160 modele de ho
luri, circa. 75 tipuri de bucătării, 
circa 4'0 tipuri -de camere pentru 
tineret/, care pot satisface toate 
gusturile, toate vîrsteie, absolut 
toate exigentele, fie ele și finan
ciare.

Turismului (pe, baza unor contrac
te încheiate de sindicate) și veți 
avea tabloul aproape complet al 
disponibilităților și eforturilor pe 
care le fac sindicatele pentru sa
tisfacerea, in cit mai bune condi
ții, a cererilor oamenilor muncii.

Demn de menționat e și faptul că 
sindicatele mai dispun de un com
plex de odihnă pentru copii la Nă
vodari, complex pregătit de pe 
acum să primească 50 000 de copii 
și cadre didactice, care urmează 
să-și petreacă vacanta de vară în 
serii de cite 14 zile.

O discuție cu tovarășul Con
stantin Tănase, șeful comisiei 'cen
tru tratament balneoclimateric din 
cadrul U.G.S.R., ne relevă noi as
pecte ale preocupării sindicatelor : 
creșterea nivelului calitativ al ser
viciilor prestate de unitățile bal
neare. dezvoltarea activităților de 
agrement, asigurarea unui volum 
de mărfuri mai variat pentru sa

ției comerciale, citeva întrebări: De 
ce în orașul Galați s-a degradat sco
pul inițial al magazinelor de prezen
tare ? Cum s-a ajuns ca aceste ma
gazine să coboare, ca organizare și 
ca, ofertă de mărfuri, sub nivelul 
obișnuit al rețelei comerciale, ca 
nici măcar să nu mai prezinte ce
tățenilor posibilitatea exprimării pă
rerii în legătură cu produsele ofe
rite ?

în loc de o explicație clară, ni 
s-a vorbit despre... regretul său per

sonal în legătură cu acest fapt, des
pre părerea sa „că unele dintre ma
gazinele respective ar trebui desfiin
țate, iar cele care rămîn ar trebui să 
prezinte numai noutăți" — adică toc
mai subiectul întrebării noastre.

Am adresat aceleași întrebări și 
directorului adjunct al Direcției de 
aprovizionare și desfacere din 
UCECOM, Victor Laic (UCECOM-ul, 
ca producător, are deschise multe 
astfel de magazine în toate jude
țele).

Confirmind, fără nici o rezervă, 
aspectele semnalate de noi, directo
rul a dat citeva explicații :

„Mai sînt incă mărfuri care nu 
pot fi vindute în întregime în se
zonul pentru care au fost create, 
(încă prea multe — n.n.). Se înve
chesc. Avînd impresia că le fac mai 
„atractive", mai vandabile, uniunile 
județene ale cooperativelor meșteșu
gărești le introduc în magazinele de 
prezentare. (Adică, o încercare de 
inducere în eroare a cumpărătorului, 
în speranța că acesta va considera

Si dacă numai în trimestrul l ai 
acestui an s-a vîndut la fondul pie
ței mobilă in valoare de 757 mili
oane lei, cu toate vitregiile iernii, 
cu toate dificultățile de transport, 
asta înseamnă că trimestrul II va 
fi cu mult mai generos. Este și con
vingerea tovarășului Mihail Popes
cu. director la întreprinderea de 
prezentare și desfacere a mobilei 
București. întreprindere care pre
zintă și comercializează toate ca
tegoriile de • mobilier, de la cele 
mai simple, la cele mai com
plexe, atit în ce privește prelucra
rea, cit și costul. Un argument al 
creșterii vînzării la fondul pieței 
este afluența de cumpărători. 
Mai mult, mărfurile amintitei între
prinderi sint solicitate nu numai 
de cumpărători, din Capitală, ci și 
de cei din județele apropiate. Fapt 
ce dovedește că. produsele contrac
tate și valorificate de întreprin
derea bucureșteană au prioritate ; 
dincolo de diversitatea de. mobilier 
— peste 120 modele de garnituri și 
peste 50 piese separate — o dată 
cumpărată mobila, întreprinderea 
transportă marfa la domiciliul 
clientului cu echipe service bine 
organizate.

Și acum un amănunt : din 10 
cumpărători de mobilă din maga
zinele comerțului de stat. 9 solicită 
mobilierul mat, fapt care i-a de-' 
terminat pe specialiștii de. la Cen
trala de Prelucrare a Lemnu
lui .să pregătească lansarea în 
comerț, începind cu luna iulie, a 
citorva noutăți : vor. l'i fabricate 
capete de serii — 20—30 garnituri, 
care,’ în funcție de opțiunea cum
părătorilor, vor fi contractate de 
magazinele de profil. Dar despre 
acestea vom reveni la timpul po
trivit.

tisfacerea tuturor exigentelor oa
menilor muncii.

Concomitent cu aceste preocupări 
imediate, sint urmărite îndeaproa
pe stadiile lucrărilor unor noi case 
de odihnă ale sindicatelor : la Go
vora cu 500 de locuri pentru tra
tamentul bolilor căilor respiratorii, 
la Felix cu 1 000 de locuri pentru 
reumatologie, la Voineasa cu 600 
de locuri pentru odihnă. Toate a- 
cestea vor intra în funcțiune în 
cursul acestui an. La Olănești se 
află in construcție up complex 
balnear cu 800 de locuri pentru 
boli digestive și renale care isi va 
primi oaspeții în trimestrul II al 
anului viitor.

Deocamdată. Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România a inserts 
pe agenda priorităților, după cum 
ne mărturisea interlocutorul nos
tru. primirea oamenilor muncii în 
casele de odihnă in condiții supe
rioare anului trecut.

M. CU1BUȘ

ceva învechit drept o „noutate"). 
Ele poartă întreaga vină că. in Joc 
să le ducă în rulote, prin piețe, târ
guri și oboare, le țin în centrele 
orașelor, degradind in acest fel ma
gazinele de prezentare.

O altă cauză e însăși comoditatea, 
în magazinele de prezentare mărfu
rile trebuie mereu împrospătate, 
prezentate după specificul sezoane
lor, intr-un mod cit mai atractiv. 
Aceasta presupune muncă in plus. 
Dar vinovați sîntem și noi, cei de 
la direcția de resort din UCECOM, 
pentru că deși am cunoscut faptele 
respective, nu am luat la timp mă
surile cuvenite. Chiar recent însă 
am hotărit să trimitem tuturor 
UJCM-urilor adrese prin care 
le cerem in mod ferm să repună 
neintirziat in drepturile lor firești 
acest tip de magazine".

în aceeași ordine de idei, trebuia 
arătat că nu se desfac suficiente 
produse cu caracter de noutate pen
tru că... însămi producția, respectiv, 
cooperația, industria nu realizează 
asemenea produse in cantitatea și 
proporțiile necesare. Desigur, feno
menul are multiple cauze, asupra 
cărora ziarul nostru va reveni ; dar 
trebuie consemnat aici că — deși 
există colective de creație, deși la 
tirguri și expoziții sînt expuse ade
seori produse noi, ce obțin aprecie-. 
rile și chiar admirația vizitatorilor 
— nu puține dintre noutățile pre
zentate sint date uitării după închi
derea respectivelor manifestări co
merciale, nefiind preluate de pro
ducție. Și, firește, magazinele de 
prezentare a noutăților nu au ce 
noutăți să prezinte ! De la acest 
adevăr se poate porni într-o analiză 
constructivă asupra actualei situații, 
care nu răspunde nici intereselor 
economiei naționale, nici cerințelor 
și așteptărilor publicului.

Gh. GRAURE
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problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

Este necesar să se acorde o atenție sporită noilor surse de energie, 
care se găsesc, intr-o măsură sau alta, in toate zonele țării. Consiliilor 
populare le revin sarcini deosebite - și este necesar ca fiecare să-și 
întocmească un program propriu de activitate cu privire la dezvoltarea 
surselor locale de energie, microhidrocentrale, ape termale, biogaz, 
biomasă, energia solară, precum și cu privire la reducerea consumurilor 
și recuperarea unor surse de energie.

NICOLAE CEAUȘESCU

VALOAREA SURSELOR NECONVENȚIONALE
pusă convingător în evidența de experiența județului Olt
In cadrul preocupărilor con

stante ale conducerii partidului 
și statului nostru privind asi
gurarea energiei necesare în
făptuirii programului de dez
voltare economico-socială a 
țării, se pune un accent deo
sebit pe economisirea și redu
cerea consumului de hidrocar
buri, pe înlocuirea acestora și 
a cărbunilor cu alte surse re
generabile de energie. Secre
tarul general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat in nenumărate rinduri 
necesitatea intensificării preo
cupărilor pentru creșterea con
tribuției surselor noi și refolo- 
sibile de energie și a dat in
dicații deosebit de prețioase 
pentru extinderea utilizării 
biogazului, energiei solare, a 
vîntului, hidroenergiei și recu
perarea energiei refolosibile, 
pentru generalizarea în cel 
mai scurt timp a tehnologiilor

și a instalațiilor care au fost 
aplicate cu rezultate bune. Din 
acest punct de vedere s-a a- 
cumulat o bogată experiență, 
în unele județe rezultatele 
fiind mai bune, dar în multe 
altele rezultatele sint încă sub 
nivelul sarcinilor actuale și de 
perspectivă. Este și motivul 
pentru care, din inițiativa se
cretarului general al partidului, 
a fost organizat în județul Olt 
un schimb de experiență pri

vind extinderea folosirii ener
giilor neconvenționale, recu
perarea energiei secundare la 
unități economice, agricole și 
social-culturale și realizarea in 
practică a indicațiilor condu
cerii partidului in domeniul 
zootehniei și horticulturii. Re
dăm în cele ce urmează sec
vențe din experiența și preo
cupările de viitor din acest 
județ.

O demonstrație limpede:
350 generatoare de biogaz în funcțiune

UN PROGRAM GÎNDIT TEMEINIC Șl REALIZAT RIGUROS 
Și un exemplu de bună conlucrare cu cercetarea științifică

In județul Olt ne-a reținut atenția. în primul rind. diversita
tea utilizării noilor surse de energie si a instalațiilor văzute de-a 
lungul traseului străbătut de la un cap la altul al județului. Am 
văzut numeroase instalații la , Scornicești. Brincoveni. Slătioara, 
Găneasa. Redea. Comanca, Strejești. Vișina. Curtișoara. in ora
șele Slatina, Caracal, și Corabia, în unități din diferite domenii 
de activitate : ferme zootehnice, cooperative agricole, unități ale 
cooperației etc. care, prin utilizarea energiei solare, biogazului, 
vîntului. ca și prin instalațiile de recuperare a căldurii secun
dare. în întreprinderi, economisesc însemnate cantități de combus
tibil si energie.

Comitetul județeșn de partid a elaborat și aplicat un amplu pro
gram de utilizare a surselor neconvenționale de energie astfel incit

IN PREZENT, IN JUDEȚUL OLT EXISTĂ 350 DE IN
STALAȚII DE BIOGAZ, 480 INSTALAȚII SOLARE Șl 13 
TURBINE DE VÎNT CE TOTALIZEAZĂ ANUAL PESTE 
1 430 TONE COMBUSTIBIL CONVENTIONAL. PRO
GRAMUL PREVEDE IN CONTINUARE CA PÎNÂ 
LA FINELE ACESTUI AN ÎN JUDEȚUL OLT SĂ 
SE REALIZEZE PESTE O MIE DE INSTALAȚII DE BIO
GAZ, 1 150 INSTALAȚII SOLARE, 126 INSTALAȚII PEN
TRU UTILIZAREA ENERGIEI VÎNTULUI, CEEA CE ÎN
SEAMNĂ ECHIVALENTUL A 5 020 TONE COMBUSTI
BIL CONVENȚIONAL ECONOMISIT ,PE AN.
Desigur nu este deloc simplu să realizezi un asemenea nu

măr mare de instalații diverse și in ceea ce privește sursele și 
în ce privește capacitățile, să găsești soluții adecvate pentru fie
care situație pentru a asigura randamentul optim, pentru a reduce 
cît mai mult costul investițiilor etc.

Trebuie să subliniem de la început că ceea ce impune cu deo
sebire experiența județului Olt este modul amplu în care a fost 
concepută organizarea acestui program, in sensul că nu s-a por

nit ..meșteșugărește", ci de la studii temeinice, pe baza unei strân
se colaborări cu cercetarea științifică, proiectarea și ingineria teh
nologică. cu sprijinul substanțial și sub coordonarea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, cu instituții specializate, 
avînd în acest sens sprijinul Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare și al Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

In al doilea rind. se remarcă preocuparea pentru a găsi ca
drul organizatoric eficient care să permită urmărirea și realizarea 
întocmai punct cu punct a programului stabilit. în acest sens, pen
tru coordonarea lucrărilor la instalațiile ce folosesc energia ne
convențională. la nivelul județului au fost constituite colective 
de coordonare cuprinzind factori de răspundere de la comitetul 
județean de partid. consiliul popular județean. Banca de investiții 
și unități economice, fiecare avînd stabilite responsabilități con
crete. Pentru ca activitatea de construcții propriu-zisă să se des
fășoare conform normelor, cu respectarea indicatorilor tehnici și 
economici stabiliți, au fost repartizate 7 formații de lucru spe
cializate de la întreprinderea antrepriză de construcții-montaj Pen
tru execuția și punerea in funcțiune a instalațiilor. îiț c^.priveș- 
te asistența tehnică în exploatarea instalațiilor, ea este asigura
tă. în orașe, de către întreprinderea județeană de gospodărie co
munală și locativă. iar la sate de stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii.

în al treilea rind. dar nu în ultimul. în județul Olt s-a tre
cut mai devreme decît în multe alte locuri de la popularizare in 
general, de la propagandă în general, la acțiuni concrete, la reali
zarea unor instalații care au avut cel mai bun rol de propagan
dist. de convingere a oamenilor că aceste investiții sint realmen
te rentabile, utile și că nu sint motive de rețineri de la realizarea 
lor. Subliniem faptul cu atit mai mult cu cît există încă în mul
te locuri neîncredere față de eficienta unor asemenea instalații, 
neîncredere care nu poate fi spulberată decît cu fapte, iar aici 
faptele sint instalațiile care produc combustibil și energie.

Să facem deci cunoștință cu o parte a experienței la care 
ne-am referit, să vedem la fața locului cum funcționează insta
lațiile. ce rezultate dau.

Ca urmare a măsurilor luate, 
pină la această dată în județul 
Olt au fost .executate și puse in 
funcțiune 350 instalații de bio
gaz. In toate unitățile — sta
țiuni de mașini agricole, coope
rative agricole de producție, 
ferme zootehnice — ca și în 
gospodăriile populației, au pu
tut fi văzute în afara instala
țiilor solare și cele cu biogaz 
cu capacități variind între 10 și 
350 mc.

în municipiul Slatina, stația 
de epurare, prevăzută cu treaptă 
de biogaz de 1 660 tone com
bustibil convențional pe an, este 
în stadiu de probe. De aseme
nea, sint in execuție stațiile de 
epurare din localitățile Scorn i- 
oești și Caracal, prevăzute cu 
instalații de biogaz cu capacita
tea de 443 și respectiv 1 330 tone 
combustibil convențional pe an.

avînd termen de punere în 
funcțiune în trimestrul IV a.c. 
La atelierele în care s-au con
fecționat instalațiile de produ
cere de biogaz pentru gospodă
rii individuale, preturile de pro
ducție și desfacere sint cuprin
se între 3 400 lei pentru ceie de 
3 mc și 13 200 lei la cele cu ca
pacitatea de 10 mc. în continua
re. în județul Olt se acționează 
cu sprijinul specialiștilor din 
cercetare, proiectare și produc
ție pentru diminuarea costuri
lor. îndeosebi la instalațiile de 
biogaz de capacitate mică so
licitate de cetățeni. Se are în 
vedere pentru reducerea cos
turilor utilizarea fermentatoare- 
lor din beton, reducerea mano
perei la confecții și montaj, di
mensionarea judicioasă a aces
tora etc.

Un combustibil sigur 
pentru brutării

în programul de perspeotivă 
privind folosirea surselor ne
convenționale de energie este 
impusă și, sarcina ca la toate, 
brutăriile sătești să fie folosite 
instalațiile de biogaz. ■ Pe ce se 
bazează această decizie ? Este 
eficientă soluția, poate fi apli
cată ? Să ne referim la un 
exemplu care dă un răspuns 
complet și convingător.

Instalația cu biogaz de la 
brutăria cooperativei agricole 
de producție Scornicești. cu o

Randamente
cît și

O problemă reală .și care nu 
trebuie pierdută din vedere 
este aceea a randamentelor in

capacitate de 350 mc, realizează, 
economii de 25 tone combustibil 
convențional pe an."O instalație 
similară, cu o capacitate de 
500 mc. funcționează din anul 
trecut în județul Constanța cu 
rezultate foarte bune. Pe baza 
experienței dobîndite. asemenea 
instalații cu biogaz urmează să 
se extindă la toate brutăriile 
sătești din țară. Brutăria din 
Scornicești produce cu ajutorul 
instalației circa o tonă de pli
ne pe zi.

ridicate atît vara,
iarna
stalațiilor de biogaz în perioa
dele reci. Una din sursele de 
neîncredere manifestate în mul-

La ferma Frăsinet a I.A.S. Redea, o soluție pe cît de simplă 
pe atît de ingenioasă pentru funcționarea instalației de biogaz 

cu randament ridicat și în timpul iernii

te locuri față de aceste insta
lații o constituie tocmai faptul 
că în lunile cu temperaturi mai 
scăzute, datorită diminuării pro
cesului de fermentare, randa
mentele acestora scad. Este po
sibilă menținerea randamentu
lui instalațiilor de biogaz și în 
perioadele reci ?

Să ne referim tot la un 
exemplu, pentru că numai cînd 
vezi, cînd constați ..pe viu" poți 
înțelege mai exact ce se poate 
realiza și in această privință. 
Instalațiile din județul Olt func
ționează din această iarnă. Care 
este procedeul ?

Folia de polietilenă care aco
peră instalația de biogaz asigu
ră protejarea acesteia față de 
temperaturile foarte joase din 
timpul, iernii, iar în celelalte 
sezoane favorizează procesul de

fermentație și creșterea pro
ducției de biogaz.

Instalația de biogaz trebuie 
protejată contra înghețului pen
tru a se puteă menține activi
tatea microorganismelor, meta- 
nogeneza fiind mai completă, 
randamentele sînt mai mari și 
în perioade cînd temperaturile 
sint foarte scăzute. în același 
scop, în jurul instalației se pun 
baloturi de paie foarte bine 
uscate. învelite etanș în fo
lii de polietilenă. Aceste soluții 
atît de simple sugerate de spe
cialiști de la Institutul de chi
mie alimentară au fost realizate 
in mod operativ de întreprin
derea de prestări servicii din 
Slatina.

Este limpede că este vorba de 
o soluție simplă, gospodărească, 
la îndemîna oricui.

Nici energia vîntului 
nu a îost uitată

La ferma Vișina a I.A.S. Cora
bia funcționează o instalație 
eoliană pentru pomparea apei

în prezent, in județul Olt 
există 13 instalații pentru uti
lizarea energiei viritului. Rea
lizarea capătă o semnificație 
aparte dacă avem in vedere 
faptul că acest județ face parte 
din zona în care energia anuală 
pe mp de suprafață transver
sală este situată la limita 
inferioara. Așadar primul pas a 
fost făcut. în continuare, cu 
sprijinul laboratorului pentru 
utilizarea energiei vîntului — 
din Brașov — va fi definitivat 
în acest, an studiul potențialu
lui eolian din județ în vederea 
stabilirii oportunității utilizării 
energiei vîntului în unități din 
agricultură. Oricum, rezultatele 
obținute la instalațiile pentru 
pomparea apei tip TS—1 exis
tente Ia ferme zootehnice sint 
satisfăcătoare pînă in prezent, 
existînd și posibilități pentru 
stocarea apei.

Din primăvară pînă în toamnă, 
apă caldă la orice oră

„Practic, consumul de apă cal
dă este la noi indispensabil și 
ridicat. — declara inginerul Nis- 
tor Pădureanu, șeful complexu
lui de taurine de la Vișina, în 
ziarul local «Oltul». Pînă în 1983, 
întregul necesar îl realizam 
prin încălzirea apei în patru 
boilere electrice. De atunci însă, 
în intervalul aprilie-octombrie 
nu mai apelăm la nici un kWh, 
pentru motivul că, din acel mo
ment, au fost date în exploatare 
trei module a 12 panouri fiecare, 
cu ajutorul cărora se obține apă 
caldă suficientă, la temperatura 
de peste 65°C“.

Și, pentru că tot am dat acest 
exemplu din Vișina, să mai ară
tăm că în comună funcționează 
și o instalație eoliană. O elice, 
ridicată la înălțime, acționează, 
prin intermediul unei curele de 
transmisie, o pompă ce scoate 
și dirijează apa pentru adăpatul 
animalelor.

Instalații solare funcționează 
și la C.A.P. Osica de Sus. O de
osebire există față de cea de la 
Vișina. în sensul că aici găsim 
doar un modul (12 panoLiri), si
tuație corelată cu nevoile fer
mei zootehnice. Un calcul duce 
la concluzia că, zilnic, se produc 
1 200 1 de apă încălzită și că, 
anual, se înregistrează o econo
mie de 1,5 tone de combustibil 
convențional. Simplu, ingenios, 
practic, util, fără ca astfel să 
se consume altceva decît' pu
terea calorică a razelor de soare.

Funcționează în județul Olt 
480 instalații solare. Să cunoaș
tem cîteva din ele,

La stația de incubație de la 
complexul de găini ouătoare al 
C.A.P. Scornicești funcționează 
din 1982 o instalație cu energie 
solară pentru prepararea apei 

calde necesare procesului teh
nologic de incubație, pentru 
igienizare, dezinfecție, prepara
rea hranei etc. Instalația este 
alcătuită din 2 module a cite 
144 mp fiecare, avînd un 
volum de acumulare de 8 to
ne ; instalația prepară 14 tone 
apă caldă pe zi la temperaturi 
ce pot ajunge la 50—55 grade, 
economisindu-se circa 10 tone 
combustibil convențional pe an 
(captatorii economisesc 70 kg 
combustibil convențional pe 
metrul pătrat). Instalația a fost 
realizată de specialiști de la 
ÎNCERC și ISPCAIA.

Tot la C.A.P. Scornicești, la 
abatorul de păsări funcționează 
o instalație de apă caldă pentru 
prelucrarea animalelor isacrifi- 
cate. O instalație solară com
pactă, de 240 mp, care prepară 
9 tone apă caldă pe zi, econo
mia de combustibil fiind de 
16 tone combustibil convențio- 
•nal pe an.

Instalația este treapta I de 
preparare a apei calde, fiind 
inserata într-o instalație clasică 
cu ajutorul căreia temperatura 
apei se ridică pînă la 80°. Du
pă 4 sezoane de funcționare în 
condiții excelente, și această 
instalație a dovedit viabilitatea 
soluției solare. O caracteris
tică importantă a instalației 
este suplețea ei, fiind realizată 
cu un consum redus de metal 
pentru susținerea captatoarelor 
solare. Este rodul colaborării 
cercetătorilor de la ÎNCERC 
cu specialiști de la Institutul 
de proiectare construcții tip 
(IPCT).

Pretutindeni, în toate unită
țile vizitate unde se văd insta
lații solare și de biogaz, ele
mentul esențial, ceea ce atrage 

tn mod deosebit atenția, este 
diversitatea de soluții aplicate 
în situațiile și condițiile foarte 
diferite ale fiecărui beneficiar. 
Cele 4—5 tipuri de bază ale 
instalațiilor solare au fost apli
cate în ferme zootehnice (fer
me de păsări, de porci etc) 
în unități ale cooperației de 
producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor etc. Soluțiile tip au 
fost deci folosite în cazuri 
tehnologice diferite, ceea ce 
denotă capacitatea de adaptare 
a specialiștilor pentru a oferi 
procedeul cel mai potrivit 
fiecărei unități. Și este un 
adevăr desprins la fața locului 
că în județul Olt cercetătorii 
au găsit un real sprijin din 
partea beneficiarilor, care au 
acționat ferm printr-o colabo
rare , strânsă, fără a se tărăgăna 
lucrările. în același timp, cer
cetătorii au înțeles că nu trebuie 
să se limiteze la soluțiile ela
borate în laborator, ci au mers în 
teren, unde au făcut demonstra
ții practice pentru a convinge, 
pentru a dovedi viabilitatea 
soluției propuse. Se poate spu
ne că cercetătorul a fost ală
turi de beneficiar pe tot par
cursul realizării instalațiilor și 
în continuare la exploatarea 
acestora, pipă cînd beneficiarul 
a învățat să utilizeze instalația 
cu randamentele cele mai bune. 
Predarea „ștafetei tehnice" de 
la nivelul conceptual la nivelul 
utilizării s-a făcut nu în coperți 
frumoase de dosare, ci mun
cind cot la cot cercetători, 
proiectanți și constructori, 
singura cale de a realiza tehno
logii solare cu randamente su
perioare. A proceda în alt fel 
înseamnă a compromite însăși 
ideea utilizării energiilor ne
convenționale.

O reușită instalație solară pentru uscarea cerealelor
La Caracal există o impresio

nantă hală dotată cu instalație 
solară pentru uscarea produ
selor cerealiere. Captatorii so
lari montați ca un acoperiș al 
halei au o durată de recuperare 
a investiției de pînă în 10 ani. 
costul captatorului pe m2 fiind 
de 2 675 lei.

La Caracal - o modernă instalație solară este utilizată pentru uscarea cerealelor
Fotografii : Nicu CIOKEI, ziarul „Oltul"

Județul Olt este unul din 
marii producători de fructe ai 
tării. în procesul de prelucrare 
îndeosebi la prune, mere și 
pere — mult solicitate în tară 
Si la export — se consumă im
portante cantități de combusti
bil. Instalațiile de deshidratare.

Uscarea cerealelor se face 
prin canalele de aerare. iar în 
șoproanele de sub acoperișul cu 
captatori se depozitează pro
duse care urmează a fi introdu
se ulterior în siloz. Instalația 
are un debit de aer cald de 
72 000 mc/oră și o capacitate de 
uscare de 12—15 tone cereale.

Fructe deshidratate fără combustibili clasici
special construite în acest scop, 
nu au putut fi folosite cores
punzător în ultimul timp dato
rită lipsei de combustibil. Impas 
care la Stațiunea de cercetare și 
producție pomicolă Strejești a 
putut fi depășit prin trecerea la 
utilizarea energiei solare în pro
cesul de uscare a fructelor. In

care asigură reducerea umidită
ții cu 4 procente pe oră la un 
preț de cost de 53 lei pe tonă, 
față de 68 lei pe tonă cît re
vine în cazul uscării cu mo
torină. Pe baza acestei soluții 
constructive originale realizată 
de cercetători de la I.C.S.I.T.E.E. 
s-a elaborat un proiect-tip in 

stalația de deshidratare a fruc
telor și legumelor cu energie so
lară asigură un debit de aer 
cald de 40 000 mc pe oră. din 
care 40 la sută este recirculat. 
Intr-o singură zi pot fi deshidra
tate circa 2 tone de fructe fo
losind energia soarelui. Argu
ment suficient pentru ca această 

vederea unei largi aplicații.
O instalație asemănătoare 

funcționează de 2 ani la Olte
nița și încă 18 se află in con
strucție. in diferite localități 
din tară ; 8 dintre ele vor intra 
in funcțiune pînă la 1 iunie, 
iar restul de 8 pînă la sfîrsitul 
acestui an.

instalație să fie extinsă într-o 
serie de localități din nordul ju
dețului.

Pagină realizată de
Elena MANTU
Mihai GR1GOROȘCUȚA. 
corespondentul „Scînteii"
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ÎN ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI TINERETULUI

Preocuparea studenților comuniști pentru 
continua perfecționare a pregătirii lor profesionale

Drumul spre temele literaturii 
trece prin temele vieții

Ploieștiul și împrejurimile sale, ca , 
de altfel întregul județ cuprins in
tre Munții Baiului și orizontul de 
aur al grinarului sălcian revendică 
in Institutul de petrol și gaze un 
simbol al propriilor împliniri și as
pirații din anii socialismului. Oame
nii vorbesc despre această unitate 
reprezentativă a școlii noastre su
perioare ca despre un spațiu al 
muncii de calitate in care învăță- 
mintul, cercetarea științifică și acti
vitatea productivă a cadrelor didac
tice și studenților au înscris rezul
tate remarcabile, multe dintre ele cu 
rezonanțe și dincolo de hotarele ță
rii. Ascensiunea industriei româ
nești a petrolului, cu ritmul ei înalt 
de dezvoltare din ultimii 20 de ani, 
își află corelații în evoluția pe mă
sură a Institutului de petrol și gaze, 
în ridicarea Ploieștiului, acum a- 
proape două decenii, la demnitatea 
de centru universitar și in desem
narea lui ca gazdă a cursurilor, des
fășurate sub egida UNESCO, pentru 
perfecționarea specialiștilor în pe
trol și gaze din lumea întreagă.

O anchetă efectuată acum. în 
preajma Forumului tineretului, prin
tre studenții institutului eviden
țiază în primul rind dorința de per
fecționare și autoperfecționare ne
contenită, aspirația spre împliniri și 
mai înalte, intransigența față de 
rămășițele formalismului și superfi
cialității. Demnitatea critică și auto
critică prezidează astfel proiecția ce
lor mai cutezătoare idealuri, ampli
fică forța catalizatoare a asociațiilor 
studenților comuniști, modelează 
spiritul de răspundere al tineretului 
universitar pentru pregătirea lui te
meinică, multilaterală, pentru for
marea lui in lumina tutelară a pa
triotismului revoluționar.

Așa se face că în intervențiile stu
denților, deși sint exprimate in nu
anțe specifice și se „circumscriu zo
nelor din imediata lor apropiere, se 
regăsesc, sub o înfățișare sau alta, 
probleme esențiale, de fond, pro
bleme hotărîtoare pentru înfăptuirea 
saltului de calitate reclamat învă- 
țămintului de către întreaga noastră 
dezvoltare social-economică. Și cel 
dinții argument in sprijinul acestei 
concluzii este însăși atitudinea față 
de modernizarea cursurilor univer
sitare. Dările de seamă elaborate in 
senat, în consilii profesorale sau în 
adunările asociațiilor studențești

exemplifică bogat acest capitol. Edi
ții ale manualelor noi, îmbunătățite 
se succed într-un timp relativ scurt, 
fondul de învățăminte desprins din 
activitatea de integrare a catedrelor 
cu cercetarea și producția fertilizea
ză in egală măsură atîi tratatele de 
specialitate, cit și prelegerile univer
sitare. ..Toate aceste gspecte pot fi 
exemplificate pe larg — ne-a spus 
Eugen Ungureanu. student in anul al 
V-lea. Facultatea de foraj, grupa 2066. 
Sint multe cursuri la zi cu proble
matica de specialitate, unele chiar o 
preced, o devansează, atestă efort de 
creație și de accesibilizare, dar sint 
și unele în care improvizația și di-
vagația incă fac „casă buna . Faptul

astăzi prin tehnici de vîrf, metodele 
de lucru la unele discipline sau 
cursuri au rămas cam in urmă. Nu 
face excepție nici activitatea de cer
cetare desfășurată cu ajutorul stu
denților. un domeniu în care trebuie 
să se manifeste mai multă inițiativă, 
originalitate. „Este unanim cunoscut 
că elaborarea în scris a unor 
idei, construcția metodică, riguroasă 
prin calcule definesc și. totodată, 
stimulează optim capacitatea de 
creație a fiecărui student — remar
că Lavinia Bucuroiu, anul al IV- 
lea, grupa 1 032. Facultatea de utilaj 
— și totuși in facultatea noastră 
există discipline de studiu la care 
studenții nu susțin nici un proiect,

însemnări de la Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești

că prima categorie întrece pe cea 
de-a doua nu ne mulțumește cînd 
știm că și numai un singur curs cu 
ținută necorespunzătoare diminuează 
reușita de ansamblu a procesului de 
invățămint. Sigur, răspunderea aso
ciației noastre este aici evidentă".

Transformarea fiecărui student în- 
țr-un factor de inițiativă, de crea
ție, coautor al perfecționării pro
cesului de învățămînt constituie o 
preocupare definitorie a asociațiilor 
care, sub conducerea organizațiilor 
de partid, cultivă spiritul analizei 
lucide, responsabile, al dezbaterilor 
și schimbului amplu de idei, o emu
lație iradiind adeseori și dincolo de 
perimetrul universitar. Nu orgoliul, 
ci nevoia tinerească de implicare, de 
participare responsabilă prezidează 
întreg acest efort. „Nu cred că mo
dernizarea procesului de învățămînt, 
realizarea saltului de calitate cerut 
de secretarul general al partidului 
nostru pot fi disociate de promovarea 
unor noi tehnici de lucru cu stu
denții, mai bine adaptate realității 
dintr-o facultate sau chiar dintr-o 
grupă, mobile, stimulative — este de 
părere Alexandru Marton, anul al 
III-lea. Facultatea de foraj, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. pe in
stitut. Pare paradoxal, dar în vreme 
ce laboratoarele universitare, locu
rile de practică se disting adeseori

nici o lucrare scrisă, nici un test. Se 
preferă metoda școlărească a între
bării și răspunsului verbal, mai mult 
sau mai puțin improvizate, formale". 
„Cu deosebire unele seminarii su
feră mult de pe urma acestui nea
juns — a continuat in aceeași ordine 
de idei Daniel Androne, anul al 
IV-lea, grupa 1 030, Facultatea de 
utilaj. De fapt, seminariile trebuie 
să se ridice la valoarea dezbaterii 
universitare aprofundate, a schimbu
lui intens de idei, de metode de 
lucru". .

Preocupările asociațiilor studen
țești de optimizare a vieții universi
tare se concentrează cu precădere 
asupra practicii productive. Și pe 
bună dreptate. O activitate practică 
bine organizată, eficientă înseamnă 
un factor esențial în reușita .de an
samblu a procesului de invățămint 
și un izvor de valori economice. în
deosebi sub acest din urmă aspect, 
cadrele didactice și studenții institu
tului ploieștean au cu ce se mîndri. 
Activitatea lor practică, inclusiv cea 
consacrată elaborării proiectelor de 
diplomă sau onorării contractelor e- 
conomice, a condus la creșterea pro
ducției de țiței, perfecționarea teh
nologiilor de foraj, exploatarea a 
noi zăcăminte petrolifere, perfecțio
narea proceselor tehnologice din rafi
nării și petrochimiei etc. Dar aseme

nea realizări — după opinia una
nimă. — se situează în urma po
tențialului de muncă, de creație al 
institutului din Ploiești, și aceasta 
datorită inclusiv faptului că sistemul 
instruirii practice a studenților pre
zintă incă unele neajunsuri : slabă 
organizare, îndrumare și control ine
ficiente. indisciplină ș.a.m.d.

Situarea în miezul vieții universi
tare, participarea la elaborarea și 
adoptarea deciziilor optime fac ca 
asociațiile studenților comuniști să-și 
sporească neîncetat răspunderea și, 
implicit, să-și perfecționeze stilul de 
lucru, să-și amplifice forța de mobi
lizare a opiniei studențești. 
„Sîntem conștienți — ne încredința, 
între alții, Cornel Zbora, anul al 
V-lea, grupa 1 028, Facultatea de uti
laj — că nici unul dintre neajunsu
rile privitoare la modernizarea cursu
rilor, a seminariilor, a lucrărilor de 
laborator sau a practicii nu.poate 
justifica slaba promovare a unor 
studenți. Frecvența unor studenți 
e slabă. ceea ce explică în 
bună parte rezultatele de la exa
mene ; absentărilor de la orele de 
curs și de seminar, de proiecte sau 
de practică Ii se adaugă, din păcate, 
abateri de Ia regulamentele de auto- 
gospodărire și autoservire. Toate 
acestea arată că Ia capitolul educa
ție, asociațiile noastre manifestă lip
suri care se cer lichidate încă in 
cursul acestui an universitar". (Dan 
Negescu, grupa 2102, anul al III-lea, 
Facultatea de foraj).

Sînt doar cîteva dintre gîndurlle, 
preocupările și, îndeosebi, angaja
mentele studenților ploieșteni, asu
mate cu prilejul apropiatului Forum 
național al tineretului. Sînt doar cîte
va puncte de reper dintr-o proble
matică și, mai ales, o implicare mult 
mai profundă, mai amplă ce acoperă, 
de fapt, întreaga viață universitară. 
Ele atestă însă deopotrivă că fon
dul de inițiativă, potențialul de 
creație, așadar mijloacele de per
fecționare și autoperfecționare a 
vieții universitare sînt nelimitate și 
pe acest adevăr se întemeiază stră
duința mereu mai vie, mai energică 
a asociațiilor studenților comuniști, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, de formare multilaterală a 
noilor generaiții de viitori specialiști.

Mîlia! IORDĂNESCU

- Vă propun, tovarășe Ion BRAD, o întoarcere la un moment 
esențial al evoluției literare : dezvăluirea vocației de romancier. Des
coperirea familiei, romanul care inaugura în 1964 un ciclu epic defi
nitivat prin Ultimul drum, Raiul răspopiților și Leagănul mării, consacra 
o dublă revelație : a „rădăcinilor" biografice înfipte în soiul ardelean, 
rădăcini invocate și în volumele de poezie pe care le-ați scris, dar, mai 
ales, a vitalității unui gen tradițional la noi : fresca lumii satului. Ce 
prezent și, firește, ce viitor credeți că are romanul „țărănesc'' într-un 
moment în care circulă opinii despre „desuetudinea" lui ?

TOT ÎNAINTE!
- așa gindesc și acționează pionierii României de azi

„Pentru gloria poporului 
și înflorirea României so
cialiste, pentru cauza parti
dului. înainte !

„Tot înainte !"
Aceasta e deviza și acesta 

e răspunsul pionierilor noș
tri, al celor mai tineri ce
tățeni ai tării. Cu dîrzenie 
și perseverență, cu inte
ligență și fantezie, cu efort 
și cutezanță, tot înainte ! 
Așa ii învață partidul, 
așa îi indeamnă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul 
și îndrumătorul cel mai 
apropiat al tinerei genera
ții. $i ei. cei peste două 
milioane și jumătate de 
pionieri, răspund, în orice 
moment și de fiecare dată, 
într-un singur si impresio
nant glas :

cest timp relativ scurt am 
reușit să amenajăm cu ei. 
cu pionierii din acel . nou 
cartier al orașului nostru, 
nu numai parcul dendrolo
gic propus inițial, ci și o 
microgrădină botanică, așa 
cum și-ar dori să aibă mul
te orașe din țară. Și pentru 
că la poalele dealului se 
află un mic bazin cu apă. 
am profitat de existenta 
lui și acum sîntem deja o- 
cupați cu lucrările de ame
najare a unei microdelte, 
unde vom aclimatiza prin
cipalele plante, păsări și 
specii de pești din Delta 
Dunării. Și încă ceva : tot 
aici vom construi o seră ca 
pentru... anul 2000. O seră 
care va fi încălzită, îți pro

cest sens e faptul că reali
zările lor, in cadrul anga
jamentului de muncă pa
triotică, în cei cinci ani 
care au trecut de la ultima 
Conferință Națională a Or
ganizației Pionierilor, sînt 
in valoare de aproape un 
miliard lei.

...Pioniera Irina Blaj, de 
la Școala nr. 5 din Vaslui, 
comandantă de detașament 
și delegată la cea de-a V-a 
Conferință Națională, ne 
vorbește despre colegii ei:

— E bine cunoscut fap
tul că pentru noi, pionierii 
învățătura e principala sar
cină, cea mai înaltă îndato
rire patriotică prin care ne 
putem dovedi recunoștința 
noastră fierbinte față de

lui cu fiecare dintre acești 
pionieri, și gazeta „Sema
for", și brigada artistică 
(un program special), și 
grupele de întrajutorare. 
Și pină la urmă rezulta
tele s-au îmbunătățit. Așa 
procedăm noi de fieca
re dată.

Intr-adevăr. așa pro
cedează pionierii. Și — 
adăugăm noi. repetînd 
spusele Irinei Blaj — dacă 
în perioada care a trecut 
de la ultima Conferință 
Națională media anuală 
a procentului de promo- 
vabilitate pe întreg e- 
fectivul de elevi din cla
sele I—VIII din întreaga 
țară este de peste 98,5 la 
sută, faptul acesta li se da

Tot înainte !
Și se țin de cuvînt.
Oricind și oriunde ne-ar 

purta pașii pe întreg cu
prinsul țării — în cele mai 
mari orașe, ca și in cele mai 
mici cătune — vom desco
peri. cu firească bucurie și 
îneîntare, că. deși încă mici, 
cei pe piepturile cărora flu
tură cravata roșie cu trico
lor și strălucesc insignele 
și distincțiile pionierești 
sint în stare de atitudini și 
de fapte mari, atitudini 
cultivate în familie, în 
școală, în organizația lor 
revoluționară condusă si în
drumată de partid.

— Cu pionierii poți muta, 
dacă e necesar, și un mun
te dintr-un loc într-altul — 
ne declară Gabriela Doro- 
șencu, profesoară, conducă
toare de cerc la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
din Tulcea. Și să știți că 
nu folosesc o figură de stil 
gratuită. Cînd afirm așa 
ceva, am în vedere o reali
zare deosebită a pionieri
lor din orașul nostru.

La marginea de est a 
Tulcei. la Bididia cum îi 
spun localnicii, exista un 
teren nefolosit, cîteva hec
tare pe un deal uscat și 
pietros. L-am văzut și eu, 
întimplător, și cum sînt 
profesoară de științele na
turii mi-a trecut prin min
te că n-ar fi rău dacă am 
putea să amenajăm acolo 
un parc dendrologic. în fe
lul acesta le-am fi dat po
sibilitate pionierilor din 
acel cartier care activau in 
cercul de botanică de la 
Casă, să-și desfășoare acti
vitatea în apropiere, să nu 
mai străbată cîțiva kilome
tri de la marginea orașului 
pină in centru. Știam că 
nu-i un lucru ușor de rea
lizat și de aceea mai 
intii ne-am sfătuit cu 
ei. Au fost pur și sim
plu entuziasmați. Nu in
tru prea mult in amănunte, 
vă spun numai că. așa cum 
prevăzusem, nu ne-a fost 
deloc ușor. Ba, pot spune 
că in anumite momente 
ne-a fost chiar foarte greu, 
închipuiți-vă numai că a- 
proape tot dealul acela a 
trebuit să fie săpat cu hîr- 
letul și târnăcopul. terasat, 
și piatra, foarte multă, zi
dită la marginea de jos a 
fiecărei terase. N-a fost u- 
șor. dar pină la urmă am 
reușit.

Activități intense, pasionate, în cercurile pionierești

Cine n-a mai văzut locul
acela de doi ani și ceva, de 
cind ne-am inceput noi 
treaba, cu siguranță că nu 
l-ar mai recunoaște. Tn a-

porție de circa 90 la sută, 
cu energie obținută de la 
soare, de la vînt și prin ar
derea biogazului. Instala
țiile pentru obținerea aces
tei energii neconvenționale 
vor fi construite tot de că
tre pionierii noștri, de cei 
de la cercul de creație teh
nică al Casei lor. Așa se 
face că în prezent pionierii 
și școlarii tulceni au posibi
litatea, prin amenajările de 
la Bididia, să studieze pe 
viu flora și fauna, să facă 
diverse experiențe in acest 
domeniu și chiar să produ
că, 'pentru spațiile verzi ale 
orașului nostru, mii de ar
buști ornamentali, de plan
te decorative și de flori.

Amenajarea de la Bididia 
nu-i însă singulară. Sînt. în 
întreaga țară, o mulțime de 
astfel de „opere" care poar
tă însemnul „Realizat de 
pionieri" : și parcuri den- 
drologice, și microgrădini 
botanice și zoologice, și 
sere, și microhidrocentrale 
(ca aceea de la Tarna Mare 
din județul Satu Mare, de 
pildă), și instalații de bio- 
gaz și de captare a energiei 
valurilor, a vîntului și a 
soarelui, și microferme a- 
gricole sau zootehnice, și 
mașini de tot felul, și so
fisticate aparate electronice 
și de altă natură, multe 
dintre ele brevetate ca ino
vații sau invenții. Și toate 
vorbesc, convingător, des
pre pasiunea pentru mun
că si creație a pionierilor 
noștri, despre inteligenta si 
îndemînarea lor. despre 
dirzenia și perseverenta cu 
care înfăptuiesc tot ce și-au 
propus. Edificator in a-

minunatele condiții de via
ță și de muncă pe care 
partidul’ și statul ni le ofe
ră nouă, copiilor, cu atita 
generozitate. Dar. cinstit 
vorbind, nu toți purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor se 
străduiesc atît cit ar tre
bui, pentru a obține tot 
timpul rezultate cît mai 
bune la învățătură. Și 
în școala noastră mai 
sint asemenea pionieri. Cu 
cîtva timp în urmă, mem
brii comandamentului u- 
nuia dintre detașamente au 
cerut sprijinul comanda
mentului unității în rezol
varea unei situații neplăcu
te, căreia ei singuri nu reu
șiseră să-i găsească soluția 
potrivită. în clasa respecti
vă cîțiva pionieri înregis
traseră, în ultima perioadă, 
regrese la învățătură. Dar 
tot în clasa aceea se 
aflau unii dintre cei 
mai buni elevi din școa
lă, care însă se arătau 
indiferenți față de rezulta
tele mai slabe obținute de 
colegii lor. Reacționînd 
prompt, comandamentul u- 
nității s-a întrunit imediat 
într-o adunare fulger. în 
care n-am discutat decît 
această problemă. Ne-am 
spus cu toții, ca de obicei, 
părerea,. am propus tot fe
lul de soluții. Și pînă la 
urmă le-am ales pe cele 
care ni s-au părut nouă 
mai bune. Am folosit și de 
data aceasta — cu intensi
tate mai mare sau mai 
mică, de la caz la caz. — 
toate mijloacele de care 
dispunem noi: și discuțiile 
în cadrul comandamentu

torează în mare măsură și 
pionierilor, străduinței lor 
necontenite de a-și înde
plini cît mai bine această 
înaltă îndatorire.

— Lucrez în învățămînt 
de aproape douăzeci de 
ani și am fost, în acest 
răstimp, comandant-in- 
sțructor și de detașament, 
și de unitate, iar în pre
zent sînt director al Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Deva, județul Hu
nedoara — ne spune pro
fesorul de istorie Viorel 
Manolescu. Mă aflu, așa
dar, de aproape douăzeci 
de ani în mijlocul pionie
rilor. Am organizat și am 
desfășurat cu ei numeroa
se acțiuni și activități, în
tre care și expediții pio
nierești în munții Orăștiei 
și Sudanului. O expediție 
pionierească e o activitate 
dintre cele mai atractive și 
instructive, dar și dintre 
cele mai grele. .Nu-i ușor 
pentru niște copii de vîrsta 
purtătorilor cravatei roșii 
cu tricolor să străbată pe 
jos, cu rucsacul în spate, 
cărările munților, să-și 
pregătească singuri mînca- 
rea și să înnopteze în cor
turi. Și asta nu o zi, două, 
ci zece, cincisprezece și 
chiar mai multe zile în șir. 
De fiecare dată însă mem
brii echipajelor pe care 
le-am condus pe trasee 
s-au descurcat de minime, 
au învins tot felul de di
ficultăți și greutăți, nu i-a 
oprit și nu i-a întors din 
drum nici ploaia, nici fri
gul, nici furtuna, nici cea
ta, nu i-au înspăimîntat

nici măcar urșii cu care 
am dat față de. citeva ori. 
Dind dovadă de curaj și 
dirzenie, de puternic spirit 
de echipă, ei și-au atins, 
de fiecare dată, obiectivele 
propuse. Ba uneori au rea
lizat chiar mai mult și din 
punct de vedere turistic, și 
în ceea ce privește cerce
tările, îndeosebi în dome
niul istoriei, caice s-au 
soldat cu numeroase și 
importante descoperiri, do
vezi ale multimilenarei 
noastre existente pe a- 
oeste meleaguri. Echipa
jele noastre au cucerit 
numeroase distincții națio
nale — intre care marele 
trofeu „Busola de aur" și 
trofeele „Busola de argint" 
și „Scutul dacic": faptul 
acesta se datorează in pri
mul rind lor, pionierilor, 
calităților lor morale și fi
zice deosebite.

Dovada unor astfel de 
calități au făcut-o — înce- 
pind din vara anului 1969, 
cind au-Jost inițiate expe
dițiile „Cutezătorii", și pină 
în prezent — aproximativ 
400 000 de pionieri și elevi 
uteciști care, constituiți in 
peste 30 000 de echipaje, au 
participat la această mare 
acțiune de turism și cerce
tare științifică, desfășurînd 
expediții dintre cele mai 
reușite.

Profesorul doctor Ion 
Vlăduțiu, cercetător științi
fic principal la Institutul 
de cercetări etnologice și 
dialectologice din Bucu
rești, laureat al premiului 
I-Ierder, este unul dintre 
prietenii și admiratorii sta
tornici ai pionierilor noștri. 
A avut prilejul să-i cu
noască îndeaproape atit in 
calitate de membru al ju
riului republican al expedi
țiilor „Cutezătorii", cit și 
cu ocazia cercetărilor de 
specialitate întreprinse in 
diverse zone ale țării :

— Educați de partid, ur- 
mînd marele exemplu lu
minos oferit de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
înconjurați cu dragoste și 
căldură de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pionierii ță
rii, copiii noștri buni și 
dragi, se remarcă, de fie
care dată, prin elanul, prin 
curiozitatea de a descoperi 
și de a ști. prin ambiția de 
a încerca, de a izbuti să 
realizeze lucruri și fapte 
deosebite, prin romantism 
și dîrzenie, prin cutezanța 
proprie vîrstei. Ampla pa
letă de acțiuni și activități 
complexe, educativ-revolu- 
ționare la care participă ei 
continuu în cadrul Organi
zației Pionierilor le oferă 
posibilitatea dezvoltării tu
turor aptitudinilor și cali
tăților, împlinirea celor mai 
îndrăznețe visuri. Și lucrul 
acesta se vede, se citește 
la ei de la prima privire. 
Pionierii, speranța noastră 
și viitorul țării, merită pe 
deplin încrederea și admi
rația noastră.

★
Așa sint. așa gândesc și ac

ționează pionierii României 
de azi. Așa cresc _și se for
mează ei la școala organi
zației lor revoluționare : 
ca viitori constructori de 
nădejde ai socialismului pe 
pămîntul scump al patriei.

C. DIACONU

— Nu cunosc în detaliu aceste teo
rii. nu le-am văzut net formulate in 
scris, publicate in reviste sau cărți. 
Probabil că autorii lor își dau seama 
de șubrezenia unei asemenea păreri 
de mult infirmate de viața noastră 
literară, de operele unor scriitori de 
primă mărime. Și nu mă gindesc 
numai la nume ca Mihail Sadoveanu 
sau Ion Agârbiceanu, care și-au pre
lungit preocuparea lor pentru lumea 
satului pînă în deceniul al șaselea al 
acestui secol, la începutul căruia de
butaseră, ci în primul rind la pro
zatori ca.Zaharia Stancu, Marin Pre
da, Titus Popovici, Ion Lăncrănjan 
sau Fănuș Neagu, care .au fost con- 
sacrați, încă de la primele cărți, ca 
talențe deosebite, chiar excepționale, 
prin sondarea la mari adincimi a 
universului social-politic și moral ță
rănesc. In fața operei lor, teoriile 
neîncrederii in romanul „țărănesc" 
își pierd importanța, nu pot influen
ța, cred, decît pe scriitorii cu un 
talent debil, hrănit mai mult din 
cărți decît din viață, trăind mai mult 
prin teze, fie ele și rafinate, super- 
estetice, decît prin gindirea liberă pe 
care au inspirat-o întotdeauna scri
itorilor adevărurile lumii, aje sufle
tului omenesc. Și apoi, să nu ui
tăm că scriem in România, unde 
lumea satului a fost depozitara de 
milenii a unei filozofii specifice, ca
racteristică unui univers original, in- 
confundabil, în care revoluția socia
listă din ultimii 40 de ani a produs 
modificări, unele fericite, altele mai 
puțin fericite, ce nu puteau trece 
neobservate de ochii scormonitori ai 
scriitorilor. Dacă este vorba despre 
maniera literară, despre formula sti
listică in care este continuată o mare 
tradiție a prozei românești, atunci 
cred că interesul criticilor ar trebui 
să se manifeste și să se exercite 
vizavi de cărțile sau de opera fie
cărui prozator în parte, cunoscută 
fiind varietatea personalității lor 
creatoare.,

Satul românesc, considerat altădată 
fie „pur", „arhetipal", fie „conserva
tor" sau chiar „reacționar" — în func
ție de pozițiile teoretice, ideologice 
ale judecătorilor lui sau ale judecă
torilor operelor literare inspirate de 
lumea țărănească — oferă astăzi un 
tablou în plină mișcare, este terenul 
unor confruntări și mutații psiholo
gice și morale de profunzime, mo- 
dificînd și optica existențială, care 
vor continua, după părerea mea, încă 
multă vreme, ceea ce înseamnă că 
și scriitorii vor avea noi și noi su
biecte de observație, de meditație. 
A fi sau a nu fi „desuet" în roma
nul „țărănesc" însemnează a cunoaș
te sau nu cunoaște bine viața oame
nilor angrenați într-un proces istoric 
răscolitor, â-ți adecva sau nu stilul 
la o materie numai aparent bătăto
rită, la îndemîna oricui. In realitate 
foarte dificil de abordat, plină de 
capcane și-surprize.

A fi sau a nu fi optimist In legă
tură cu viitorul romanului „țărănesc" 
însemnează a examina reușitele și 
nereușitele de pină acum ale fie
cărui scriitor, viabilitatea unghiului 
de vedere ales asupra unei lumi ine
puizabile în teme și subiecte.

— intr-o confesiune (cuprinsă în 
postfața la Ultimul drum) afirmați că 
marile frământări ale satului, adică 
liniile de forță epică ale oricărei 
cărți consacrate acestui univers, n-au 
încetat, insă albia lor, vizibil mai 
amplă, s-a mutat in suflete, in con
știința participanților la evenimente, 
elementul social devenind șt mai 
mult un element moral și, desigur, 
unul politic. Vă rog să vă referiți mai 
pe larg la această dialectică.

— Orice observator atent al evo
luției acestei probleme își dă seama 
de natura diferită a conflictelor ce 
animă romanele lui Liviu Rebreanu 
față de conflictele Moromeților lui 
Marin Preda. Epicul născut din cioc
niri puternice, uneori sîngeroase (în 
care tema pămîntului devine trage
dia istoriei, a opoziției dintre forțe 
și clase rivale, aflate într-o luptă 
deschisă, necruțătoare) a evoluat, in 
anii de după război, spre o dramă a 
cunoașterii de sine, ca individ și co
lectivitate, a relațiilor dintre oameni 
cu aceleași interese istorice, a unor 
transformări menite să salveze țăra
nul de robia fizică și spirituală a 
pămîntului, de exploatare, de înapo
iere, de umilință, de întuneric — 
terne bine cunoscute ale prozei româ
nești din prima jumătate a veacului.

Schimbarea naturii conflictelor nu 
a însemnat însă o diminuare a in
tensității lor și neînțelegerea sau în
țelegerea îngustă a acestei mutații 
calitative poate duce la naivități și 
idilism, la sunetul de doagă ori de 
darabană. Au apărut, din păcate, în 
această perioadă, și unele cărți ane
mice din naștere, care n-au rezistat 
confruntării cu timpul, cu exigențele 
vieții noastre spirituale, cu pretenți
ile oamenilor (desigur, și ale nume
roșilor cititori de la sate) de a citi 
literatură adevărată, nu compuneri 
după rețetar.

Apoi, ar mal trebui să mal subli
niem o altă idee : satul n-a mai ră
mas izolat, în noua epocă, de oraș, 
de fluxul industrializării, devenind o 
celulă vitală a complicatului proces 
al transformării țăranilor în munci
tori. Ritmul rapid în care s-au pro
dus aceste schimbări a creat, în ca
drul general pozitiv, unele rupturi, 
unele conflicte noi, necunoscute 
înainte. Contradicțiile specifice aces
tei perioade, despre care s-a vorbit 
deschis de la Congresul al IX-lea 
încoace, au însemnat o problemati
zare mai acută a psihologiei țărănești 
vechi, numai în aparență simplă, 
niciodată lineară, Impermeabilă, ex
clusivistă. De aceea, nu e de mi
rare că aproape nici unul din pro
zatorii de marcă, afirmați mai ales 
în ultimii 20 de ani, nu a evitat teri
toriul social-politic și psihologic al 
satului, plasîndu-și, pe spații mai 
largi sau mai restrinse, acțiunea și 
personajele romanelor, schițelor și 
nuvelelor în acest mediu fertil, ge
neros, inepuizabil. Dacă ar fi să ne 
gândim, în afară de cei citați, doar 
la autori ca Eugen Barbu, Al. Iva- 
siuc, D: R. Popescu, Constantin Țoiu, 
Dumitru Popescu, Augustin Buzura, 
Petre Sălcudeanu, Vasile Rebreanu, 
George Bălăiță, Dinu Săraru, Nicolae 
Țic, Ion Băieșu, Corneliu Leu, Al. 
Simion, Platon Pardău, ca să nu mai 
vorbim de numeroșii și înzestrații 
tineri apăruți în ultima vreme (am 
citit cărți remarcabile de Vasile Să- 
lăjan, Cristina Tacoi, Tudor Vlad, Ion 
Cristoiu și alții) și vom înțelege de 
ce prozatorii noștri nu pot scria 
autentic și actual fără să treacă prin 
realitățile satului, prin inegalabila 
școală a viziunii populare.

— Ce interes estetic prezintă țăra
nul în noile lui ipostaze ? O mai 
veche teorie, împărtășită și de ro
mancieri prestigioși, susține că su
fletul țăranului ar fi „sumar", „ele
mentar", că prin urmare din studie
rea lui nu s-ar putea extrage nuan
țele subtile ale psihologiei moderne. 
In replică, G. Călinescu afirma că un 
țăran își pune, la urma urmei, ace
leași probleme ca și Kant, dar le 
soluționează altfel, in alți termeni. 
In ce măsură evoluția prozei româ
nești din ultimele decenii a confir
mat verdictul călinescian 1

— .Evident, genialul critic, istoric 
literar și prozator G. Călinescu avea 
perfectă dreptate. Nici una din pro
blemele fundamentale ale existenței 
n-a lipsit ieri si mai .ale» nu lip
sește azi din filozofia de viață a 
omului de la țară. Cine altul decît 
el a dat și dă adevărate capodopere 
în poezia populară ?! Nu este această 
poezie (ca și basmele) depozitara 
întregului tezaur de gindire și sen
sibilitate națională ? Preocuparea 
pentru expresia și stilul modern, 
îmbogățite de școala psihologismului 
sau chiar a suprarealismului româ
nesc (la fel, cele străine, în special 
americane, gen Faulkner și Mar
quez) ne apare firească in măsura 
în care nu sacrifică materia speci
fică de dragul unui stil potrivjt al
tor realități istorice și sociale, altei 
psihologii.

A fi „modern" cu orice preț, și 
mai ales pe spinarea unor personaje 
de aici, din acest timp, nu de ori
unde și de oricind, cred că este tot 
un semn de anemie literară perni
cioasă sau cel puțin o boală copi
lărească, un exercițiu de limbaj. La 
fel ne apar „subtilitățile" căznite, 
nefirești, luate uneori din limbajul 
clinic al psihiatrilor, străine limbii 
atît de bogate în culori vii, neobiș
nuite, pe care o auzim vorbită de 
oamenii satelor și orașelor noastre, 
indiferent de profesia lor. Cred că 
și in această zonă a expresiei, a 
stilului se poate observa adevărul 
comparației între „izvoare" și „ul
cioare".

— Trecînd pe teritoriul poeziei, ‘iș

observa că lirica dumneavoastră are 
adesea caracterul unui recurs tema
tic și stilistic. Nu vă sfiiți să fiți 
„clasic", să reluați sub aparența 
conformării la tradiție, teme și mo
tive fundamentale ale poeziei româ
nești, îndeosebi problematica ei so
cială, patriotică și gnoseologică. Do
vediți in același timp receptivitate 
față de valorile culturale străine. 
Împrumutând titlul unui volum pe 
care l-ați publicat acum cîțiva ani, 
care credeți că ar trebui să fie rela
ția dintre „templul dinăuntru" și cel 
„din afară", dintre lirismul expo
nențial și cel individual 1 Cum de
vine poetul un om al timpului său ?

— între „templul dinăuntru" și cel 
„din afară" trebuie să existe o le
gătură organică, să circule lumină 
multă șl aer proaspăt, ca între tem
plele de pe Acropole. Ele ne-ar pu
tea fi exemplu, în nici un caz Labi
rintul. Universul interior fără lumea 
din afară se poate sufoca, își poate 
pierde oxigenul atît de necesar vieții, 
creației, spiritului. Așa cum marele 
Cosmos al existenței sociale, politice 
și morale a omului ar pierde o bună 
parte din armoniile sale fără ideile 
arhitecturale elaborate de gindirea 
și sensibilitatea fiecărui individ, în 
șinele lui cel mai adînc, scoase apoi 
în văzul colectivității, al unei țări, 
al unei lumi.

Cu cît cunoști mai bine acest du
blu univers al individului și al so
cietății , al tău și al lumii, dobîn- 
dești o șansă mai mare, ca scriitor, 
să te exprimi pe tine, exprimînd și 
societatea, și timpul tău istoric. Nu
mai așa, cred, poți deveni un scriitor 
adevărat, un poet al cetății, în viața 
căreia ți-ai înscris însuși sensul 
existenței, rădăcinile neliniștilor și 
bucuriilor, căutările și certitudinile, 
puritatea începutului și tragedia ine
xorabilă a sfîrșitului.

Toți marii poeți români de ieri și 
de azi ne dovedesc cu prisosință 
aceste adevăruri binecunoscute, nu 
întotdeauna bine înțelese, mai ales 
de către unii tineri. Cu cît cunoști 
mai bine lumea, cu cît te familiari
zezi mai mult cu civilizația și cul
tura ei, cu atît îți dai seama că atît 
„templul dinăuntru", cît și cel „din 
afară", pentru a putea fi numite așa, 
trebuie să aibă ceva sacru : credința 
in om, în permanența umanului 1 Iar 
omul nu poate exista în afara socie
tății, în afara istoriei, idealul său 
prometeic fiind să le domine, să le 
dea un sens, să le scoată din zodia 
întâmplării și haosului. Ca poet, nu 
poți avea un ideal mai ispititor decît 
acesta. Pe urmele lui, poți sîngera 
din o mie de răni, ca un pom pri
măvara din o mie de muguri.

— Ce presupune poezia patriotică 
pentru cel care o scrie ?

— Talent. Cultură. Dragoste, de pa
trie. O mare exigență artistică.. Este 
genul cel mai dificil, fiindcă a fost 
ilustrat de toți marii poeți ai nea
mului. Aici banalitatea sare repede 
în ochi. Cuvintele care „sună din 
coadă", cum ar zice Eminescu, nu 
pot suplini adîncimea sentimentelor 
și altitudinea ideilor. Este o iluzie 
să crezi că luminile noi și puternice 
ale Patriei devin automat poezie sub 
orice condei binevoitor. Observ că 
se dă uneori curs, cu regretabilă 
ușurință, improvizațiilor, beției de 
cuvinte, șabloanelor. „Mai concentrat 
și mai bine" cred că a devenit o ce
rință elementară a imperativului ca
lității formulat în documentele de 
partid, în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru toate do
meniile creației materiale și spiri
tuale ale poporului nostru. De la 
acest imperativ n-ar trebui să se 
abată nici poeții, nici redacțiile ca- 
re-i publică, dacă doresc să cinstească 
intr-adevăr istoria glorioasă și pre
zentul luminos ale României.

— Ați scris și roman, și poezie, și 
eseistică, și teatru. Explicați-ne 
această polivalență ! E vorba de o op
țiune individuală sau poate fi invo
cată și o tendință de ordin general ?

— Și una, și alta. Cînd ai ceva im
portant de spus alegi genul cel mai 
potrivit de exprimare. Totul este să 
nu confunzi genurile, să nu încerci 
să trișezi, fiindcă cititorul nu este 
dispus să te ierte. La fel, critica.

în afară, deci, de unele înclinații 
personale, de împrejurări de viață 
specifice, experiențe intime sau im
pulsuri exterioare, ceea ce m-a în
curajat în căutările mele literare a 
fost și tradiția ce ne-au lăsat-o toți 
marii înaintași, în frunte cu genijil 
tutelar al literelor române : Mihai 
Eminescu. Iar mai aproape de noi, 
G. Călinescu, pe care l-am admirat 
întotdeauna, ca scriitor polivalent, ca 
spirit demiurgic, ca om și stîlp al 
cetății.

Convorbire realizată de 
Ioan ADAM
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Tinerețea comunistă, revoluționară
(Urinare din pag. I)
re dinamici a transformă
rilor revoluționare, a în
noirilor, a. introducerii ac
celerate a cuceririlor știin
ței in toate sferele de ac
tivitate, a strădaniilor pen
tru dobîndirea unei noi 
calități a muncii și a vieții.

„tnvățați, munciți, mun
ciți, și învățați" — aces
ta este îndemnul inalt 
primit din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
prietenul apropiat al tine
rei generații, îndemn că
ruia tinerii României so
cialiste îi răspund cu ad
mirabilă și exemplară dă
ruire.

Spiritului de competiție, 
dorință de autodepășire 
ale tineretului îi răspund 
și concursurile pe profesii 
organizate de U.T.C., pres
tigioase întreceri care nu
mai anul trecut au numă
rat peste un milion și ju
mătate de participant!. 
Laureați ? Tineri din toa
te colțurile țării : Gheor- 
ghe Radu de la „Vulcan", 
București — la „Olimpiada 
strungarului", Viorica
Văduva, din Piatra Neamț 
— la „Mîini măiestre", 
Nicolae Dumitrache, de la 
Filipeștii de Pădure — la 
„Trofeul minerului" și 
mulți alții încă. Numeroși 
sint și fruntașii concursu
rilor din agricultură. La 
panoul de onoare al re
coltelor bogate pentru țară, 
al înfăptuirii cerințelor 
noii revoluții agrare se 
află și Gheorghe Gălan din

Gălănești — Suceava, și 
Magdalena Cirdei din Pe- 
cica — Arad, și Feher 
Arpăd din Lazuri — Satu 
Mare, și Emilia Popescu 
din Mătăsaru — Dîmbovița, 
și, de asemenea, mulți alți 
uteciști de nădejde.

Recent s-a încheiat eta
pa națională a Concursu
lui de creație tehnico-ști- 
ințifică pentru tineret. 
Stăm de vorbă cu unul 
din cîștigătorii concursului, 
tânărul inginer Petru Ba- 
cinschi de la „Automatica" 
București. îl întrebăm :
’— Cum se simte laurea

tul unui atît de important 
concurs național ?

— împovărat de mari 
răspunderi. Premiul l-am 
luat, împreună cu un co
lectiv pe care-I coordonez 
în întreprinderea noastră, 
pentru realizarea unui re
gulator numeric multica- 
nal care servește la con
ducerea automată a unor 
procese tehnologice din 
metalurgie, chimie și alte 
domenii de vîrf. Este re
zultatul a aproape cinci 
ani de muncă neîntrerup
tă, de încercări, de studii 
și iar de încercări. Vor
beam de răspunderi pentru 
că îmi dau seama că mai 
avem multe de făcut. în 
spiritul documentelor celui 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului, noi, tinerii, sîn
tem chemați să ne sporim 
substanțial contribuția la 
promovarea progresului 
tehnico-științific în toate 
domeniile economiei na
ționale și ale vieții sociale.

Generația tînără mun
cește, generația tânără în
vață. Pe cele 251 șantiere 
naționale, județene și lo
cale zecile, de mii de 
brigadieri au realizat anul 
trecut lucrări în valoare de 
peste 3 miliarde lei. Tra
dițiile revoluționare de 
muncă și educație ale 
șantierelor de la Salva-Vi- 
șeu, de la Agnita-Botorca, 
de la Bumbești-Livezeni 
sînt continuate și îmbo
gățite azi pe marile șan
tiere de la Canalul Poartă 
Albă — Midia-Năvodari de 
la combinatele miniere 
Motru și Rovinari, de la 
sistemele de îmbunătățiri 
funciare București-Nord, 
Sculeni — Țuțora — Gor
ban, Viișoara, Valea Ieru
lui și în atâtea alte locuri 
unde se afirmă viguros 
hărnicia, spiritul revolu
ționar, înaltul patriotism 
care înnobilează faptele 
brigadierilor.

Generația tînără învață, 
învață în condiții de care 
n-a dispus nicicind o altă 
generație înaintea ei. Iată, 
față de anul 1933 numărul 
absolvenților liceului a 
crescut in 1984 de 20 de 
ori, cel al absolvenților 
școlilor profesionale și de 
maiștri de 37 ori, iar al 
cadrelor cu pregătire su
perioară de 7 ori.

Marile șantiere și vaste
le platforme industriale, a- 
batajele minelor și sonde
le, cîmpiile întinse, școlile, 
și universitățile sînt nu nu
mai locurile de muncă și 
de învățătură ale tinerilor

ci și spațiile generoase ale 
afirmării lor multilaterale. 
Este semnificativ faptul că 
o mare parte a laureaților 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" sînt ti
neri muncitori, țărani, in
telectuali, români sau ă- 
parținînd naționalităților 
conlocuitoare. Mulți dintre 
ei sînt și deținătorii unor 
frumoase succese peste ho
tare. Iată, numai la con
cursurile internaționale de 
interpretare și compoziție 
muzicală tinerii au obținut 
anul trecut 53 de premii și 
mențiuni. Deși perfor
manța anului 1984 este 
cu totul deosebită, suit 
certitudini că ea va jEi 
depășită anul acesta cînd. 
doar în primele patru 
luni, talentații tineri ai 
României au dobîndit nu 
mai puțin de 44 premii la 
prestigioase concursuri in
ternaționale ! Este un suc
ces de răsunet care vor
bește de la sine despre ta
lentul și frumusețea me
sajului artei noastre tinere 
și — în același timp — des
pre excelentele condiții 
create pentru dezvoltarea 
tineretului.

împliniri ale muncii, îm
pliniri ale vieții, fapte pil
duitoare prin care tânăra 
generație cinstește apro
piatul forum al tineretu
lui, înscriindu-se, totodată, 
în mod pregnant în marile 
acțiuni ce marchează Anul 
Internațional al Tineretu
lui — strălucită inițiativă 
pe plan mondial a Româ
niei socialiste. -

/
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întreținerea si irigarea culturilor
— lucrări hotărîtoare pentru recoltă, 

la executarea cărora sint necesare o largă
participare și o bună organizare a muncii

DOLJ: Pe ogoare —toți locuitorii satelor

Vizita delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Belgia-România 

CONFERINȚĂ DE PRESA

Timpul călduros din ultimele zile 
a favorizat dezvoltarea rapidă a 
culturilor semănate în această pri
măvară, dar și înmulțirea buruie
nilor. Iată de ce comandamentul 
județean pentru agricultură a hotă- 
rit mobilizarea tuturor cooperatori
lor, mecanizatorilor și altor locui
tori ai satelor la executarea prași- 
lelor mecanice și manuale. La exe
cutarea acestor lucrări participă și 
ipeste 25 000 de navetiști, care lu
crează în unitățile economice din 
Craiova, Filiași. Calafat. Băilești și 
Segarcea. Ei muncesc cot la cot cU 
membrii lor de familie, cu ceilalți 
lucrători ai ogoarelor, sub directa 
supraveghere a specialiștilor din 
unitățile agricole. Datorită acestei 
ample mobilizări de forțe, pînă în. 
seara zilei de 13 mai sfecla de za
hăr a fost prășită manual pe 13 870 
hectare, din cele 14 200 aflate in 
cultură. De asemenea, din cele 
28 816 hectare cultivate cu floarea- 
soarelui au fost prășite manual 
13 643 hectare. în «Stimele zile s-a 
intensificat și prășitul manual la 
porumb, lucrare executată pe 17 la 
6Ută din suprafața ocupată cu a- 
ceastă cultură. întreținerea culturi
lor este avansată în consiliile agro
industriale Perișor, Filiași, Catane, 
Bratovoești, Moțăței, Băilești. Be
chet, Segarcea, Bîrca, Șimnic si 
Amărăști.

In raidul Întreprins In mai multe 
unități agricole am urmărit cum se 
respectă indicația comandamentului 
județean pentru agricultură de a se 
executa numai lucrări de calitate, 
cu respectarea strictă a densității. 
La cooperativa agricolă Daneti. bu

iași: Decisivă este hărnicia oamenilor
Si în unitățile agricole din jude

țul Iași se lucrează intens la prăși
tul culturilor. Ca atare, pînă in 
seara zilei de 13 mai prima prașilă 
manuală la sfecla de zahăr a fost 
făcută pe 94 la sută din suprafețe. 
De asemenea, prima prașilă la floa
rea-soarelui a fost executată pe 
3 400 hectare din cele 5 540 hectare 
cultivate în cooperativele agricole.

Rezultatele bune de pînă acum la 
întreținerea culturilor nu sînt în- 
tîmplătoare. La C.A.P. Lețcanl, de 
exemplu, s-a inițiat o vie întrecere 
nu numai între ferme, ți și între 
diferitele formații de lucru. Drept 
tel s-a fixat grăbirea în primul rind 
a prășilei la floarea-soarelui și la 
sfecla de zahăr cultivate în această 
unitate pe 100 hectare și. respectiv. 
80 hectare. în frunte s-au situat 
cooperatori din ferma nr. 3, satul 
Cogeasca, condusă de Petru Rudac. 
Pe terenurile din șesul Bahluiului, 
ocupate cu floarea-soarelui pe 72

ARAD: Prioritate se acordă sfeclei de zahăr
Pe baza experienței înaintate do- 

bindite în anii anteriori, lucrătorii 
ogoarelor din județul Arad s-au 
angajat ca, în acest an, să cultive 
întreaga suprafață cu sfeclă de za
hăr în sistem intensiv. Pentru rea
lizarea producțiilor prevăzute, acum 
se acționează energic pentru gră
birea lucrărilor de întreținere? Am 
urmărit în două consilii agroindus
triale — Pecica și Nădlac — cum 
se desfășoară aceste lucrări.

Pe terenurile fermei nr. 2 de la 
C.A.P. „Timpuri noi" din Pecica, 
sfecla de zahăr a răsărit uniform, 
are o densitate bună, ceea ce asi
gură condițiile ca. după rărit, să se 
păstreze 100 000—120 000 plante re- 
coltabile pe hectar. „Executarea u- 
nor lucrări de bună calitate depin
de de oameni — ne spune președin
tele unității. Cornel Bornemisa. Din 
acest considerent, la angajarea a- 
cestel culturi in acord global și 
deci la întreținerea culturilor au 
fost acceptați doar cei care, in anii 
anteriori, au muncit conștiincios, 
întrucît oferta de lucru a fost mai 
mare decît era necesar, a existat 
posibilitatea să fie eliminați de la 
lucrările de întreținere cei cu re

Resursele materiale refolosibile
(Urmare din pag. I)

de plan în domeniul recuperării șl 
valorificării materialelor refolosi
bile o reprezintă utilizarea cu ran
dament superior, cu eficiență eco
nomică ridicată a capacităților 
create în industria reciclării. în 
această privință, rețin atenția nea
junsurile care persistă la între
prinderea de textile nețesute din 
Rimnicu Vîlcea. unde o serie de 
instalații principale nu funcționea
ză cu randamentul scontat din cau
za unor deficiente constructive, 
dar nici producția realizată nu are 
desfacerea asigurată prin contrac
te economice încheiate cu benefi
ciari din economie. Rețineri ne
justificate în utilizarea unor ma

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 mai, ora 20 — 18 mai, ora 
20. In țară : Vremea va intra într-un 

năoară, cîmpul era plin de oameni: 
peste 200 de cooperatori și navetiști 
executau prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr pe ultimele supra
fețe. La indicația comandamentului 
județean pentru agricultură, 41 de 
lucrători de la întreprinderea de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
Podari urmăresc, în unitățile re
partizate, îndeosebi răritul sfeclei. 
Așa se face că la Dăneți, alături de 
Domnica Iacob, inginera-șefă a coo
perativei agricole, se afla si Marin 
Fluierătoru, din partea întreprinde
rii. Vegheau la respectarea strictă 
a densității de 110 000—120 000 plan
te la hectar. Pentru aceasta, multi 
cooperatori aveau asupra lor niște 
bețișoare de 18 centimetri, ceea ce 
reprezintă distanța dintre plante pe 
rind.

„Practic, In toate cele șase coope
rative din consiliul agroindustrial 
Bratovoești, culturile prăsitoare au 
fost repartizate în acord global pe 
echipe, iar în cadrul echipelor — 
pe cooperatori. Prășitul se execută 
■numai în prezența specialiștilor 
care recepționează lucrările — ne 
spunea Marin Olteanu, inginer-șef 
al consiliului. în cadrul consiliilor 
de conducere ale unităților agri
cole din consiliu s-a hotărît ca în
treaga suprafață de 4 342 hectare 
cultivate cu porumb, precum și cele 
600 hectare cu floarea-soarelui și 
300 hectare cu sfeclă de zahăr șă 
fie prășite de două-trei ori manual. 
De asemenea, se vor executa două 
lucrări de întreținere cu prășitori 
cu tracțiune animală. în acest fel 
vom economisi aproape 60 tone de 
motorină".

hectare și cu sfeclă de zahăr pe 58 
hectare, veniseră la lucru. în total, 
peste 300 oameni. Șeful fermei era 
însă supărat că unii cooperatori 
care întîrziaseră dimineața și apoi 
au lucrat in grabă pentru a-i a- 
junge pe fruntași pe unele porțiuni 
nu tăiaseră cum trebuie buruienile. 
De aceea, a decis refacerea lucrării. 
Și, ca să nu se mai întimple, a dis
cutat cu fiecare șef de echipă ce 
trebuie întreprins ca toți cooperato
rii să vină la lucru de dimineața.

Aceeași exigență pentru calitatea 
lucrărilor și la ferma nr. 2 din sa
tul Lețcani. Șefa fermei, inginera 
Lucia Dobrotă. controla îndeaproa
pe pe fiecare din cei 120 de prăsi
tori. „Calitatea lucrărilor este hotă- 
ritoare. De pe această solă trebuie 
să realizăm pînă la 3 000 kg floa
rea-soarelui la hectar. Terenul este 
foarte bun. Decisivă este acum hăr
nicia oamenilor"., în urma. prăsito

zultate slabe". împreună cu tovară
șul Radu Burjui, director adjunct 
Ia fabrica de zahăr din Arad, care 
ne-a însoțit în raidul nostru, am 
constatat că se muncește cu răspun
dere, ceea ce înseamnă repede și 
bine. De altfel, echipele lui Sabin 
Oachiș, Terente Copil, Constantin 
Dămăjdan. Teodor Horodan au în
cheiat prima prașilă manuală și au 
început-o pe a doua.

O puternică mobilizare de forțe 
— și în celelalte unități agricole 
din consiliul agroindustrial Pecica. 
La „Ogorul", „Steagul roșu" ori 
..Avintul", la Semlac ori Turnu, oa
menii folosesc djn plin fiecare oră 
de lucru, fiecare fereastră ivită în 
intervalul dintre ploile ce cad a- 
proape zilnic.

Și în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Nădlac, in urma 
măsurilor luate de organele locale 
pentru mobilizarea la muncă a tu
turor forțelor umane disponibile, 
prima prașilă manuală a fost în
cheiată încă de săptămîna trecută, 
iar în prezent s-a efectuat prașila a 
doua pe mai bine de 200 hectare. 
Și aici suprafața a fost angajată In 

teriale refolosibile manifestă și 
alte unități, care s-au obișnuit să 
consume cu precădere materii pri
me noi. Intervenția decisivă a or
ganelor de resort se impune în
deosebi pentru a determina spori
rea cantităților de cenușă de ter
mocentrală la producerea cimentu
lui, prefabricatelor și betoanelor, 
precum și a celor de textile vechi 
la fabricarea cartonului asfaltat.

Amploarea și complexitatea sar
cinilor stabilite prin planul pe 
1985 în acest domeniu solicită, așa 
cum atestă experiența multor în
treprinderi. participarea activă, 
efectivă a fiecărui muncitor Și spe
cialist din unitățile economice la 
acțiunile gospodărești, la elabora
rea celor mai potrivite soluții pen

proces ușor de răcire. Cerut va fl tem
porar noros. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite și de descărcări elec
trice, îndeosebi în zonele deluroase. Pe 
alocuri, cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metru pătrat în 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări în zona de munte. Tem
peraturile minime vor £1 cuprinse Intre 
7 și 17 grade, iar maximele între 15 și

în ritm ihtens se lucrează la În
treținerea. culturilor și pe terenurile 
cooperativelor agricole Rast, Cata
ne, Filiași, Perișor și Moțăței, unde 
alături de cooperatori participă la 
prășit oameni ai muncii din unită
țile economice și instituțiile de pe 
raza localităților respective anga
jați ai consiliilor populare. Ca ata
re, culturile se dezvoltă normal.

Pornipd de la faptul că în mul
te unități agricole din sudul jude
țului există deficit de apă în sol, 
comandamentul județean a stabilit 
să se urgenteze scoaterea. în cîmp a 
tuturor celor 13 648 aripi da ploaia 
și să se treacă cu toate forțele la 
irigarea culturilor. Prin aplicarea 
unor norme mici de apă și mutarea 
mai deasă a aripilor de ploaie exis
tă condiții să fie irigate suprafețe 
mari într-un timp scurt Se impune 
însă urgentarea scoaterii în cîmp a. 
aripilor de ploaie, întrucît maitstau 
încă inactive 2 060 astfel de aripi. 
Bine se acționează în'acest sens, în 
consiliile agroindustriale Amărăști,. 
Filiași, Birca, Bechet, Calafat și 
Dăbuleni, unde s-au scos în cîmp 
toate aripile de ploaie, în timp ce în 
consiliile Plenița, Poiana Mare și 
Segarcea există rămîneri. în urmă.' 
Pentru reducerea consumului ener
getic, la plantarea legumelor se face 
udarea manuală a plantelor, lucra
re la cane participă, alături de le
gumicultori, numeroși locuitori ai 
satelor.

Nicolae BĂBĂLAU 
corespondentul „Scinteii"

rilor, floarea-soarelui rămînea cu
rată, cu plante care creșteau parcă 
văzînd cu ochii. Deși în întrecere, 
cooperatorii aplicau și o măsură, de 
întrajutorare. Cei care terminau de 
lucrat suprafețele fixate dimineața 
ajutau și pe cei rămași în urmă. în 
acest fel. trecerea cu prășitul la 
altă tarla se făcea de către toți deo
dată și se lucra bine, sub controlul 
direct al șefei de fermă.

Aceeași atenție deosebită pentru 
grăbirea și calitatea lucrărilor se 
acordă și în unitățile agricole din 
Ciurea. Rediu. Ceplenița. Cotnari. 
Deleni, Hirlău. Scobinți, Si.pote, 
Plugari și altele.

Concomitent, se pregătesc Insta
lațiile și utilajele de irigare, pentru 
ca plantele să poată primi apă dacă 
va fi nevoie chiar din timpul prăși- 
tului.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii1'

Întregime în acord global. La C.A.P. 
„Mureșul" Nădlac. prașila a 
doua 6-a efectuat deja pe 70 hec
tare. în urma cooperatorilor care 
muncesc la prășit, cultura rămine 
curată, iar densitatea se ridică la 
aproape 120 000 plante recoltabile, 
adică atit cit este necesar pentru o 
producție pe măsura angajamentu
lui asumat. Aici l-am intîlnit pe 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Nădlac, Ghiță Roman, de 
la care am aflat că pentru crește
rea producțiilor toate unitățile efec
tuează acum o fertilizare fazială cu 
îngrășăminte azotoase, cu o doză 
medie de 41 kilograme substanță 
activă la hectar. Deocamdată, la Nă
dlac umiditatea din sol este toarte 
bună, dar oamenii au fost prevă
zători și au amplasat culturile aco
lo unde există posibilități de iriga
re. La C.A.P. „Victoria" și C.A.P. 
Șeitin au fost curățate canalele, iar 
aspersoarele și utilajele sint pregă
tite să intre in funcțiune în orice 
moment.

Tristan M1HUTA 
corespondentul „Scinteii"

tru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile — resur
se care, așa cum a subliniat condu
cerea partidului, sînt menite să 
asigure o parte importantă din 
cantitățile de materii prime nece
sare îndeplinirii planului. Materia
lele reutilizabile incorporează mun
că și valori impresionante și, de 
aceea, organele și organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare o 
intensă activitate politico-educati- 
vă. astfel ca toți oamenii muncii
— la locul lor de muncă și acasă
— să se dovedească buni gospo
dari, nelăsind să se risipească nici 
o resursă materială refolosibilă, 
asigurînd recuperarea și reintro
ducerea lor în întregime In cir
cuitul economic.

25 de grade, local mal ridicate la în
ceput. Izolat, condiții de grindină. Iu 
București : Vremea se va răci ușor, 
mai ales către sfirșitul Intervalului. 
Cerul va £1 temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie. după-amlază.. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor £1 
cuprinse Intre 12 și 15 grade, cele ma
xime între 22 pînă la 25 de grade, mal 
ridicate la începutul Intervalului.

Marți după-amlază, membrii dele
gației Grupului parlamentar da 
prietenia Belgia-România, care efec
tuează o vizită In tara noastră, au 
avut, o intîlnire cu reprezentanți al 
presei centrale, Radioului și Agen
ției române de presă — Agerpres. 
Președintele grupului, senatorul Hugo 
Adriaensens, a declarat : „Vreau să 
arăt, de la început. In numele În
tregi) delegații, că întrevederea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu ne-a 
onorat și sîntem foarte fericiți că am 
avut ocazia șl privilegiul de a-1 !n- 
tîlni și de a vorbi cu domnia sa in 
legătură cu probleme care privesc 
țările noastre, precum și o serie de 
teme legate de asigurarea păcii și 
destinderii. Am plăcerea de a-1 
felicita pe președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru politica curajoasă 
pe care o duca de atîția ani și. mai 
ales. In acești ultimi ani, pentru 
propunerile concrete pe care le-a fă

Cronica zilei
Cu. prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a Tratatului de la Varșovia, la 
Casa Armatei din Craiova a avut 
loc o adunare festivă la care au 
luat parte cadre militare din gar
nizoană.

Participanții au vizionat o fotoex- 
poziție. înfățișînd aspecte ale pregă
tirii de luptă si politice a militari
lor armatelor țărilor socialiste mem
bre ale tratatului.

★
Marți, tovarășul Ion Coman. mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația militară iordaniană, condu
să de generalul Abdel Majid Abdala 
Al Khalayleh, comandantul armatei 
populare iordaniene. care, la invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a efectuat o vizită 
de prietenie și pentru schimb de ex
periență în ța.ra noastră. Membrii 
delegației au fost primiți, de aseme
nea, de tovarășul general-colonel 
Constantin Olteanu. membru, al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale.

Pe timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la or
gane de partid locale și state majore 
ale gărzilor patriotice din Capitală și 
din județele Argeș și Dîmbovița, au

4 munci cu pasiune și competență
(Urmare din pag. I)

etrucții de seamă pe 
pămintul tării noastre 
și să căutati. acum, 
cind socialismul cere 
atitea construcții im
portante. să realizați 
lucrări si mai de re
nume.

Să nu vă sperie în
ceputurile. Cu timpul 
veți ajunge să. depă
șiți sarcinile ne care 

, le-ați primit, fie can- 
’ titativ. fie . calitativ, 

fie si una si alta. Fi
indcă. învătind. veți 
ajunge să aveți iniția
tive- care să vă- ajute 
la aceasta.

Specialitatea noastră 
este 'frumoasă, dar 
trebuie s-o faci corect, 
cu pasiune si cu con
vingere si în deplină 

, cunoaștere a proble
melor. De' altfel, ca in 
toate specialitățile ! 
Dacă lucrezi -îără pa
siune ești ca o crean
gă uscată, fără frunze 
și fără roade, intr-un 
copac verde si împo
dobit de fructe multi
colore. Dacă nu ești 
convins de importanta 
lucrului pe care il 
faci. înseamnă că ti-ai 
greșit cariera ; iar 
dacă nu cunoști pro
blemele. înseamnă că 
ori nu ti-ai studiat 
suficient sarcinile și 
nu te-ai documentat 
îndeajuns.

Așadar, citește me
reu. documentează-te 
cu ce e mai nou, În
cearcă să vezi tot ce 
s-a. mai făcut in do
meniu. consultă-te cu 
cei ce știu, nu te lăsa 
in urmă cu nimic.

Progres și civilizație
(Urmare din pag. I)
care se va spori sub
stantial zestrea ener
getică a țării.

întreaga tară se 
poate spune că este un 
vast șantier. Se con
struiește nu din do
rința de a umple spa
țiul cu diverse repere, 
ci se construiește cu 
gust, elegantă și sen
timentul duratei, pen
tru prezent si viitor.

Urmărind știrile din 
presă, oricine observă 
că pretutindeni se pun 
bazele trainice ale u- 
nei economii moderne; 
cetăți ale industriei se 
ridică, astăzi, in cele 
mai anoste, cindva, lo
calități, după cum in 
agricultură, ramuri de 
bază a economiei, se 

învață neîncetat de 
Ia alti specialiști. în
vață de la muncitori 
Si de la maiștri ! Cau
tă să .deprinzi și prac
tic unele tehnici, nu 
neglija niciodată labo
ratorul !

încearcă si tu de 
fiecare dată să găsești 
cile ceva, nou în spe
cialitatea ta si să îm
bunătățești unele me
tode de lucru, sau une
le materiale, sau unele 
idei mai vechi 1 Si pre- 
zintă-te cu curaj 1 Nu 
te lăsa descurajat de 
unii negativiști sau 
fără pasiune față de 
meseria lor I Nu ui
tați nici un moment 
că sînteti tineri si nu 
vă lăsați copleșiți de 
birocratism, de unele 
greutăți trecătoare, de 
unele idei nefericite 1 
Mereu căutati să ve
deți cerul senin, nu 
numai norii trecători I 
Și nu uita niciodată 
că nu ești singur.

Dar vorbind atîta de 
specialitatea noastră, 
uneori, eram gata să 
uit că interlocutorul 
meu este un tinăr si 
atunci adăugam : Nu 
neglija să te cultivi 
mereu, să te distrezi, 
să-ti formezi o fami
lie fericită, să-ti ma
nifesto dragostea fată 
de părinți și fată de 
cei ce te-au sprijinit 
sufletește, sâ-ti îngri
jești sănătatea, să fii 
patriot si să duci o 
viată prin care să 
sprijini tara ta si as
pirațiile poporului 
tău 1 Să pui umărul 
serios la construirea

lucrează după princi
piile avansate ale ști
inței și tehnicii. Afir
măm cu sentiment de 
mindrie că in ultime
le două decenii s-a 
construit enorm, că 
in permanentă grija 
prioritară a fost omul 
muncii, constructorul 
societății noastre so
cialiste, cu nevoile 
sale materiale si spiri
tuale, și se poate con
stata că In această 
privință progresul a 
fost cu adevărat omo
gen și constant. S-au 
construit stațiuni de 
odihnă și balneocli
materice, in condițiile 
unui confort ta nive
lul celor mai ridicate 
exigențe ; in majori
tatea localităților tării

cut și le face pentru a se ajunge la 
destindere și pace. Personal apreciez 
foarte mult eforturile pe care pre
ședintele României le depune in 
acest domeniu".

Oaspeții au făcut, de asemenea, 
aprecieri elogioase la adresa tării 
noastre, a progreselor considerabile 
înregistrate de România, cu deose
bire in perioada de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce destinele 
țării. Sînt evidente succesele obținu
te de poporul român în ultimii 
douăzeci de ani. s-a relevat In con- 

I ferința de presă. In fiecare zl am 
descoperit lucruri noi și am fost Im
presionați de această dorință a În
tregului popor român de a asigura 
continua dezvoltare a patriei.

Referitor la relațiile dintre Româ
nia și Belgia s-a subliniat că acestea 
cunosc o dezvoltare continuă, exprl- 
mîndu-se convingerea că raporturile 
bilaterale se vor amplifica în viitor.

asistat la ședințe de instrucție des
fășurate de subunități ale gărzilor 
patriotice și detașamente de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei și au vizitat obiective econo
mice și culturale.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România au fost vernisate, 
marți, expozițiile „Grafică de Omar 
Rayo", „Ceramică precolumbiană" și 
„Filatelie" din Columbia. Prin com
plexitatea lor tematică, expozițiile, 
deschise sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, jalonează 
epoci și direcții diverse ale culturii 
și artei din Columbia.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au luat parte Augusto Ramirez 
Ocampo, ministrul relațiilor externe 

. al Columbiei, aflat în vizită oficială 
în țara noastră, Lucella Ossman de 
Duque, ambasadorul Republicii Co
lumbia la București, membri al am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

socialismului si comu
nismului. lucru la care 
partidul si tovarășii 
tăi de muncă te vor 
ajuta totdeauna !

Eu însumi, după In
staurarea socialismu
lui. am simtit de mul
te ori ajutorul si for
ța colectivului si a 
partidului, care găseau 
soluții in situații com
plicate si complexe ; 
am simtit interesul 
care, se acordă reali
zării planului în con
diții optime -de efici
entă. calitate si econo
micitate.

M-am străduit să 
înțeleg cît mai pro
fund modul în care 
intervine socialismul 
în construirea binelui 
societății. Să particip 
la dezvoltarea tării pe 
baza ideilor științifice 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului 
Comunist Român si 
președintele Republi
cii Socialiste Româ
nia. atit de luminos 
expuse la Congresul al 
XlII-lea. al Partidului 
Comunist Român.

Pentru îndeplinirea 
sarcinilor — în ace
lași timp tehnice, so
ciale. umane si patrio
tice — tinerii specia
liști. de altfel, ca si 
cei în vîrstă. trebuie 
6ă se întrebe continuu 
ne ei înșiși dacă și-au 
făcut complet datoria. 
Numai pe acest drum 
bun vom reuși să a- 
părăm. să economisim 
si să înmulțim avuția 
tării, să contribuim la 
marile înfăptuiri ale 
socialismului.

au fost ridicate monu
mentale case de cul
tură, in general, feno
menului spiritual fiin- 
du-i asigurat cadrul 
material adecvat. Iar 
Festivalul național 
„Cintarea României" 
și-a verificat deja im
portanța și anvergura 
prin inmănunchierea a 
zeci de mii de artiști 
amatori și profesio
niști, transformîndu-se 
intr-o autentică mani
festare a muncii și 
creației — emblemati
că pentru anii aceștia. 
Cu alte cuvinte, trăim 
o epocă de progres și 
civilizație multilatera
lă, un progres specific 
societății noastre, an- 
grenînd toate celu
lele ei.

30 DE ANI DE LA SEMNAREA 

TRATATULUI DE STAT CU AUSTRIAUn eveniment important în viața poporului austriac
în urmă cu 30 ds ani, la 15 mal 

1955, în Palatul Belvedere din 
Viena a fost semnat de către mi
niștrii de externe ai Uniunii Sovie
tice, Franței, Marii Britanii și Sta
telor Unite ale Americii, împreună 
cu ministrul de externe austriac, 
Tratatul de stat cu Austria. Vestea, 
anunțată din balconul impunătoa
rei clădiri, a fost primită cu acla
mații de mulțimea adunată In aș
teptarea acestui eveniment. într-a- 
devăr, prin încheierea Tratatului de 
stat, cele patru puteri își asumau 
obligația de a-și retrage toata tru
pele de pe teritoriul țării în răs
timp de 90 de zile și de a respecta 
independența și integritatea terito
rială a Austriei. Imediat după eva
cuarea ultimului soldat străin, par
lamentul țării a adoptat, la 26 oc
tombrie 1955, „Legea constituționa
lă asupra neutralității permanente 
a Austriei". în cuvîntul rostit atunci 
în Camera deputaților, cancelarul 
din acea vreme. Julius Raab, men
ționa : „Vrem să colaborăm sincer 
cu toate statele și cu toate popoare
le ; sîntem gata de a milita, întot
deauna, intr-un spirit de probitate, 
pentru pace și înțelegere interna
țională".

Moment important în istoria eu
ropeană postbelică, încheierea Tra
tatului de stat cu Austria a dove
dit, încă o dată, eficiența și rodni
cia metodei tratativelor, ca singura 
câle rațională de soluționare a pro
blemelor vieții internaționale, indi
ferent cît de complicate ar fi aces
tea. în același timp, acest act a 
constituit o expresie a voinței po
porului austriac de a-și redobîndi 
independența și suveranitatea, ră
pite de hitleriști ca urmare a 
Anschluss-ului și a desființării sta
tului. Regăsindu-se după anii ur
giei hitleriste și pornind cu abnega
ție opera de reconstruire a țării, 
greu încercate de război, poporul 
austriac și-a afirmat această vo
ință încă prin declarația publicată 
la 27 aprilie 1945 de cele trei parti
de antifasciste — populist, socialist 
și comunist — care, tot la aceeași 
dată, au constituit guvernul provi
zoriu, „fără a prejudicia competen
tele puterilor de ocupație", cum se 
specifica in declarația menționată. 
La 20 octombrie , 1945, Consiliul 
aliat a autorizat extinderea autori
tății guvernului provizoriu asupra 
întregului teritoriu al Austriei ; la 
rindul lor, alegerile parlamentara 
din noiembrie 1945 au acordat gu
vernului o bază reprezentativă le
gală, deputății aprobînd în unani
mitate declarația asupra indepen
denței Austriei, inițiată de cabine
tul provizoriu.

Un an mai tîrziu, In decembrie 
1946, s-a declanșat procesul de ne
gocieri privind Tratatul de stat cu 
Austria. La capătul a aproape nouă 
ani de tratative, în cursul cărora 
au avut loc 33 de reuniuni ale Con
siliului miniștrilor de externe ai 
celor, patru puteri, precum și 260 
întîlniri ale miniștrilor adjunct!, pe 
lingă numeroase alte întîlniri și 
consultări diplomatice, s-a ajuns in 
cele din urmă la acorduri unanim 
acceptabile, corespunzătoare atit 
dezideratelor vitale ale poporului 
austriac, cît și intereselor păcii și 
securității în Europa.

în perioada care a urmat, poporul 
austriac și-a redobîndit, prin efor
turile sale constructive, prin hărni
cia și talentul său, prin vocația sa

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Azi se vor desfășura 
meciurile etapei a 29-a a campio
natului diviziei A la fotbal. La sta
dionul „23 August" din Capitală sînt 
programate meciurile ultimului cu
plaj interbucureștean al sezonului : 
de la ora 16,15 se vor întilni echi
pele Sportul studențesc și Rapid, iar 
în continuare se va disputa partida 
derbi dintre formațiile Dinamo și 
Steaua.

în tară, de la ora 17.30. vor avea 
loc următoarele jocuri : Gloria — 
F.C. Bihor ; F.C. Olt — Politehni
ca Timișoara : F.C.M. Brașov — 
A.S.A. ; Politehnica Iași — Corvinul; 
F.C. Baia Mare — Chimia : Jiul — 
S.C. Bacău: Universitatea Craiova— 
F.C. Argeș.

BASCHET. Astăzi începe, la sala 
Floreasca din Capitală. Balcaniada 
de baschet masculin, la care parti
cipă echipele Bulgariei. Greciei. Iu
goslaviei. Turciei, României, precum 
și. în afară de concurs, selecționata 
de tineret a țării noastre.

Iată programul (în fiecare zi, me
ciurile vor începe la ora 15) : 
miercuri : România (tineret) — Gre
cia. Iugoslavia — Bulgaria. Româ
nia — Turcia ; joi : Iugoslavia — 
România (tineret). Grecia — Turcia, 
România — Bulgaria; vineri : Roma
nia — România (tineret). Turcia — 
Bulgaria. Iugoslavia — Grecia ; sim- 
bătă: România (tineret) — Turcia, 
Grecia — Bulgaria. România — Iu
goslavia ; duminică : România (tine
ret) — Bulgaria. Turcia — Iugosla
via. România — Grecia.

CICLISM. Etapa a 6-a a compe
tiției cicliste Internaționale „Cursa 
Păcii", disputată pe traseul Olomouc 
— Ostrava, a fost cîștigatâ de spor
tivul bulgar Venelin Hubenov. cro
nometrat pe 169 km în 4 h 05’24”. Cu 
plutonul fruntaș, înregistrați în ace
lași timp cu învingătorul, au sosit și 
cicliștii români Valentin Constanti- 
nescu. Mircea Romașcanu și Cris
tian Neagoe. Lider al clasamentului 
general individual se menține polo
nezul Lech Piasecki. urmat de co
echipierul 6ău Mierzejewski la 32”, 
Boden (R.D.G.) — la 34”. Pe echi
pe conduce U.R.S.S.. urmată de 
R.D.G. la 1’41”. Cehoslovacia la 2’24”, 
Polonia la 3’25”, Bulgaria la 9’24”, 

de pace, locul ce i se cuvine in 
familia națiunilor europene. In cei 
30 de ani de la semnarea Tratatului ț 
de stat, Austria și-a extins conti
nuu relațiile de cooperare construc
tivă și prietenie cu toate statele 
din Europa și din lume, indiferent 
de regimul social-politic, pronun- 
țindu-se pentru o politică de pace, 
destindere și înțelegere internațio
nală. Reprezentanții guvernului 
austriac au participat activ la efor
turile pentru pregătirea și succesul 
conferinței general-europene, la e- 
laborarea Actului final de la Hel
sinki, preocupîndu-se constant de 
promovarea și continuarea procesu
lui cooperării și securității în Eu
ropa. Chiar în aceste zile, cu prile
jul dezbaterilor de politică externă 
din Consiliul Național (Camera 
deputaților), ministrul de. resort a 
declarat că Austria va promova cu 
aceeași consecvență ca și pînă a- 
cum politica sa de neutralitate, po
litică ce are o semnificație deose
bită în actualele condiții ale dete
riorării situației internaționale, re- 
levînd. în același timp, necesitatea 
creșterii rolului țărilor neutre și 
nealiniate în procesul transpunerii 
in viață a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, pentru obține
rea unor rezultate pozitive la Con
ferința de la Stockholm privind 
măsuri de încredere, securitate și 
dezarmare în Europa.

în spiritul tradiționalelor relații 
de prietenie existente între popoa
rele român și austriac, țara noastră 
a salutat cu satisfacție evenimen
tele de acum 30 de ani, apreciind 
semnarea Tratatului de stat cu 
Austria ca o importantă victorie în 
lupta popoarelor Europei pentru 
apărarea păcii și securității și nu- 
mărîndu-se printre primele state 
care au recunoscut neutralitatea 
Austriei.

Beneficiind de premise dintre cele 
mai favorabile, relațiile statornicite 
între România și Austria au cunos
cut o dezvoltare continuă pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii, sub impulsul hotări- 
tor al rodnicelor convorbiri purta
te, de-a lungul anilor, de președin
tele Nicolae Ceaușescu cu șefi de 
stat și de guverne ai Republicii 
A.ustria. Conform înțelegerilor sta
bilite la nivel înalt, au fost și sînt 
adoptate ample programe de mă
suri menite să conducă la extin
derea. adîncirea și diversificarea 
cooperării economice bilaterale și 
pe terțe piețe. în același timp, 
România și Austria promovează o 
bună conlucrare în sfera vieții in
ternaționale, în vederea înfăptuirii 
imperativului primordial al vremu
rilor noastre — înlăturarea primej
diei nucleare de pe continentul eu
ropean și din întreaga lume, asi
gurării condițiilor de dezvoltare 
pașnică a tuturor națiunilor, cu 
respectarea opțiunilor lor politice, 
economice și sociale.

Cu prilejul actualului eveniment 
jubiliar, poporul nostru își reînno
iește sentimentele sale prie
tenești față de poporul austriac, 
față de eforturile sale consacrate 
propășirii economice, consolidării 
independenței și suveranității na
ționale, țelurilor păcii, colaborării 
și securității în Europa și In Întrea
ga lume.

Petre STANCESCU

Suedia la 11’55” etc. Formația Româ
niei ocupă locul' 15.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a 
Ostrava — Bielsko Biala (186 km), 
în cursul căreia caravana ciclistă va 
intra pe teritoriul Poloniei.

CAIAC-CANOE. Protagoniștii com
petiției internaționale de caiac-canoe 
pentru juniori de la Bratislava au 
fost sportivii români, care au ob
ținut victoria in nouă probe.

în concursul masculin. Ion Stoica 
a cîstigat proba de caiac simplu 1 000 
m. iar în echipaj cu Alexandru Popa 
a ocupat primul loc la caiac dublu. 
Concurenții români au mai termi
nat învingători în probele de canoe 
dublu, caiac—4 (pe distanța de 1 000 
m) și caiac simplu, caiac dublu și 
canoe dublu (pe distanta de 500 ir,), 
în întrecerea junioarelor, echipaje
le României de caiac dublu șl ca
iac—4 s-au situat, de asemenea, pe 
locul intii.

BOX. La Campionatele europene 
de box. ce se vor desfășura intre 
25 mai și 2 iunie, la Budapesta, și-au 
anunțat participarea peste 200 de 
pugiliști din 27 de țări. La 25 mai, 
sint programate festivitatea de des
chidere și prima reuniune. în zile
le de 26, 27. 28. 29 si 30 mai vor 
avea loc cîte 2 gale preliminare, la 
31 mai sînt programate cele 2 reu
niuni semifinale, iar după o zi de 
pauză, la 2 iunie, va avea loc gala 
finală.

Competiția va fi precedată. în ziua 
de 24 mai. de Congresul Asociației 
europene de box amator (A.E.B.A.).

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Forumul tinerei generații. Valori 

ale participării noastre la destinul 
comunist al țării. Documentar

20,40 Partidul, lumina tinereții. Cîntece 
patriotice și revoluționare

20.50 Cabinet de informare politico- 
Ideologică. Intensificarea activită
ții multilaterale de ridicare a con
științei socialiste, revoluționare

21,05 Film serial (color). Războiul Inde
pendenței. Episodul 3 ; „Tricolor 
pe Grivlța-.

21.50 Telejurnal

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19; 
(sala Cosmonauților, 11 07 37) : Come
die de modă veche — 19.
© Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75. Ateneul Român) : Confluen
ța artelor — Muzică-Literatură-Plas- 
tică. DANTE ALIGHIERI (II) - spec- 
tacoî realizat de Cristina Vasiliu — 
18; (sala Studio) : Recital Mâdălina 
Muche — soprană — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Pa
rada melodiilor — 18,30.

0 Teatrul Național Iași (sala Schitu 
Măgureanu a Teatrului „Lucia Sturd- 
za Bulandra", 14 75 46) : Deșteptarea 
primăverii — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : în
tr-un parc pe o bancă — 19.

• Acasă : SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 
13.30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL

0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țăran! 
— 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19.
0 Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place — 18; (sala 
Studio) : Martorii sînt de față — 19. 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19. 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 

(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18. 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) : 
Un tinăr printre alții — 9; Pinocch!» 
— 15.
0 Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) î 
Făt-Frumos din lacrimă — 17; (sala 
Cosmonauților, 11 07 37); Lungul nasu
lui - 15,30.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Căsătoria — 19.

cinema

TURAL (83 50 13) — >| 11,10] 13,30;
15,45: 18; 20.
• Ziua „Z- I FESTIVAL (13 63 84) - 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 73) - 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ciuleandra I SALA MICA A PA
LATULUI — ,17; 19,30, AURORA
(33 04 66) — 0; 11,30; 14; 10,30; 19, la 
grădină - 20,30, FLAMURA (8S 77 13)
- 9; 11,30; 14; 10,30; 19.
• Să mori rănit din dragoste d< 
viață t STUDIO (59 53 13) - 9,30; 11,30; 
13,30; 13,30; 17,30; 19,30.
9 Secretul lui Bachus 1 LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,13; 13,30; 13,43; 18; 20. 
0 Rămășagul : POPULAR (33 13 17)
— 13; 17; 19.
• Recorduri, lauri, amintiri : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 13; 17; 19.
• Capcana mercenarilor t DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 13; 17; 19.

• Sosesc păsările călătoare 1 COS
MOS (27 54 95) - 9; 11,30; 14; 16,30;
19. ARTA £213186) - 9; 11,39; 14; 
16,30; 19, l» grădină — 20,30.
C Raliul t CAPITOL (10 29 17) - 0; 
11,30; 14; 16,30: 19.
■ Asa bunic, așa nepot t PATRIA 
(11 80 25) - 9; 11,13; 13,30; 13,43; 13; 
20,15, FAVORIT (49 31 70) — 9; 11; 13; 
15: 17,15; 19.30.
9 Prințesa tristă — I; 11; 13; 17, 
Frați d« eruc» - 10; 1» ; DOINA
(16 31 38).
• Surorii, medicale ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9; 11; 13; 19; 17; 19.
0 Fedo» și nu săi o BUZESTl
(50 43 53) - 14; 16: 18,
0 Brățara da argint 1 DACIA
(50 35 04) - I; 11; 13; 13; 17; 19.
• Burlacul căsătorit: VOLGA (79 71 26) 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Vraciul : VIITORUL (10 61 40) — 
14; 16,30; 19.
• Caseta din cetatei MUNCA <21 50 97)
— 15: 17; 19.
® Incendiu la Krong-Yung i FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
■ Pe urmele șoimului t PROGRESUL 
(23 94 10) - 15; 17; 19.
0 Agonie Si extaz : LUCEAFĂRUL 
(18 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
ffl Toate ml se Inttmplă numai mie t 
BUCUREȘTI (13 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
0: 11; 13; 13; 17,15; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. GRĂDINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
- 20.30.
ffi Campionul l VICTORIA (10 28 79) — 
9,30; 12,30; 16; 19,
0 Piedone In Egipt 1 GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20. COTROCENI (49 40 48) — 9; II; 13;

15; 17; 19,15, GRĂDINA MODERN
(15 63 84) — 20,45.
0 Un șerif extraterestru : LIRA 
(317171) — 13; 17; 19.
0 Jandarmul și extraterestri! : FE
RENTARI (80 49 85) - 16; 17; 19.
O Vulcanul i GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. MIORIȚA 
(14 27 14) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Provocarea dragonului : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20. 
0 Aventuri Sn Marea Nordului : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
la grădină — 29,45.
• Competiția : GRĂDINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.
0 Iubirea are multe fețe : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
0 Undeva, cindva : GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.
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Întîlnirea reprezentanților parlamentelor 
statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA!

spațiului cosmic

repetarea tragediei

rea unor raporturi de bunăvecină- 
tate și colaborare între toate statele 
continentului.

și colaborare în Asia 
la care au participat 
ai organizațiilor pro-

35 de state, precum și

în Finlanda con- 
strîngere de

largul coastei 
Participanții la 
cerut intensifi-

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

$4 SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNARMĂRILOR,

In întreaga lume continuă seria de manifestări consacrate înfăptuirii 
dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, și salvgardării păcii pe 
pianeta noastră. Sub deviza luptei pentru pace și destinderea încordării 
internaționale, în diverse țări ale lumii au loc mitinguri și demonstrații 
în cursul cărora forțele progresiste iubitoare de pace cer oprirea actua
lei curse a înarmării și militarizării spațiului cosmic, realizarea unui cli
mat de destindere, securitate și colaborare între state.

Oameni de știință americani și olandezi 
se pronunță împotriva planurilor 

privind înarmarea
WASHINGTON. — In Statele 

Unite tot mai multe personalități 
ale vieții științifice americane se 
pronunță împotriva inițiativei de 
apărare strategică cunoscută și sub 
numele de „războiul stelelor", care 
riscă să ducă nu la o diminuare a 
pericolului de conflict, ci, dimpotri
vă, la o intensificare a cursei înar
mărilor și la extinderea acesteia in 
spațiul cosmic. Astfel, cu prilejul 
unei conferințe de presă inițiate de 
Federația oamenilor de știință, or
ganizație angajată in lupta împo
triva cursei înarmărilor, Bernard 
Feld, profesor de fizică la presti
giosul Institut de tehnologie din 
Massachusetts, a relevat inutilitatea 
acestui program,, caracterizîndu-l ca 
o „iluzie". Philip Morrison, de la 
același institut, a afirmat că acest 
proiect nu va duce decit la crearea

unui sistem antisatelit, care va în
semna „sfîrșitul păcii în spațiul 
cosmic", ceea ce va pune în pericol 
întreaga lume. La rândul său, Hans 
Bethe. de la Universitatea Corneli, 
a apreciat că proiectul riscă să 
compromită șansele unui acord la 
convorbirile sovieto-americane de la 
Geneva.

HAGA. — Un grup de oameni 
de știință, economiști, medici, ju
riști, conducători de organizații 
antirăzboinice din Olanda au sem
nat un apel către guvern, cerîndu-i 
să se disocieze de planurile S.U.A. 
privind așa-numita inițiativă de a- 
părare strategică. In apel se subli
niază că militarizarea spațiului ex- 
traatmosferic va determina o nouă 
escaladare a cursei înarmărilor.

Reuniune sindicală consacrată luptei pentru pace 
în Asia si Oceania \

ULAN BATOR. — La Ulan Bator 
s-au încheiat lucrările reuniunii in
ternaționale cu tema „Sindicatele 
pentru pace 
și Oceania", 
reprezentanți 
fesionale din 
ai unor organizații sindicale regio
nale și internaționale din Asia și 
Europa.

Dezbaterile au prilejuit un util 
schimb de opinii asupra necesității 
intensificării eforturilor tuturor 
forțelor progresiste in vederea pre- 
intimpinării pericolului unei catas
trofe nucleare, care amenință 
existența vieții pe întreaga planetă. 
S-a subliniat că. în actuala situație 
de încordare pe plan internațional, 
o importanță majoră o are unitatea 
de acțiune a mișcării sindicale pen
tru lichidarea tuturor focarelor de 
tensiune în Asia, pentru instaura- .

„Interesele popoarelor 
cer

la
să se treacă 
dezarmare

Escaladarea cursei înar-DELHI.
mărilor este un proces aberant, ce 
poate duce la pieire întreaga ome
nire. a declarat V. N. Gadgil. mi
nistrul indian al comunicațiilor. în 
cursul unui miting care a avut loc 
la Delhi, el a relevat că o aseme
nea evoluție a evenimentelor de
termină, in plus. înrăutățirea cli
matului internațional si crearea 
unor situații conflictuale în diver
se zone ale planetei. în aceste con
diții. a spus el. - principalul scop al 
popoarelor este de a da o ripos
tă hotărîtă acțiunilor îndreptate 
spre escaladarea cursei înarmări
lor, în special a înarmărilor nu
cleare.

expusă în cadrul Conferinței de la Stockholm

„Nordul 
să devină 
de arme

Euwpeî 
zonă liberă 
nucleare

HELSINKI, 
tinuă campania de 
semnături pe Apelul privind spri
jinirea hotărîrii O.N.U. referitoare 
la marcarea, în 1986, a Anului In
ternațional al Păcii. Apelul cere 
populației să-și intensifice acțiu
nile pentru oprirea amplasării de 
arme nucleare în Europa și retra
gerea celor deja instalate, pentru 
transformarea regiunii de nord a 
continentului într-o zonă liberă de 
arma nucleară.

Potrivit unei decizii a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, 1986 
va fi proclamat An International al 
Păcii, la 24 octombrie 1985 — zi în 
cane se aniversează împlinirea a 40 
de ani de la crearea forumului 
mondial.

„Tabără a păcii" 
în Canada

OTTAWA. — Militant! împotriva 
cursei înarmărilor și in favoarea 
dezarmării din Canada au organizat 
o tabără a păcii în apropierea poli
gonului militar de pe insula Van
couver, situată în 
Oceanului Pacific, 
această acțiune au 
canea eforturilor pentru înfăptuirea 
dezarmării nucleare și abrogarea de 
către guvernul canadian a înțelege
rilor cu Statele Unite, in baza că
rora Pentagonul experimentează 
diferite tipuri de arme, inclusiv ra
chete de croazieră, pe teritoriul 
canadian.

„Nu vom admite
de la Hiroshima 1"

TOKIO. — Asociația femeilor din 
Japonia a dat publicității un apel 
către toate forțele iubitoare de pace 
din țara cerîndu-le să-și unească 
eforturile în cadrul acțiunilor pen
tru interzicerea armelor nucleare, 
în document se subliniază că nu se 
mai poate admite repetarea trage-

diilor de la Hiroshima și Nagasaki, 
în anul celei de-a 40-a comemorări 
a victimelor bombardamentelor ato
mice de la Hiroshima și Nagasaki, 
este necesar să se depună maxi
mum de eforturi pentru mobiliza
rea opiniei publice în lupta împo
triva armelor nucleare, pentru 
salvgardarea păcii in lume.

In fața Capitoliului - sediul Congresului S.U.A. - s-a desfășurat un mare 
miting pentru pace. El a fost precedat de o amplă demonstrație pe 
străzile Washingtonului, la care au luat parte aproximativ 120 000 de 
persoane. Manifestațiile au reunit reprezentanți a circa 100 de organizații 
pentru pace și drepturi civile, precum și ai unor uniuni și asociații sindi
cale și religioase din toate regiunile S.U.A. Prin lozincile înscrise 
steaguri și pancarte, demonstranții cereau înghețarea înarmărilor 

cleare și renunțarea la planurile de militarizare a Cosmosului

STOCKHOLM 14 (Agerpres), — în 
capitala Suediei au început lucrările 
unei noi sesiuni a Conferinței pen
tru măsuri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare in Europa.

în prima ședință au luat cuvîntul 
președintele guvernului spaniol, Fe
lipe Gonzalez, aflat în vizită in Sue
dia, precum și șefii delegațiilor Aus
triei, Irlandei, Poloniei și României.

în intervenția sa, șeful delegației 
române a subliniat necesitatea 
sificării activității Conferinței 
Stockholm, în mod deosebit, 
sitatea de a se acționa cu mai 
fermitate pentru desfășurarea în spi
rit constructiv și cu rezultate bune 
a apestei conferințe. Premisele con
structive create de la deschiderea 
forului general-european de la 
Stockholm — în ianuarie anul tre
cut — și accentuate în ultimele luni, 
a arătat vorbitorul, fac necesară 
și oferă- condiții pentru inten
sificarea eforturilor în cadrul confe
rinței, îndeosebi în privința lărgirii 
ariei de acord între țările partici
pante. în acest'scop se cer folosite 
mai intens organele de lucru ale 
conferinței, precum și cadrul neofi
cial de consultări, orientarea efortu
rilor spre apropierea și armonizarea 
punctelor de vedere ale statelor, 
în aceeași arie de preocupări, ar fi 
util să se înceapă consultări în ve-

inten- 
de la 
nece- 
multă

care 
mă- 
sub-

derea identificării .elementelor 
ar putea alcătui un pachet de 
suri de încredere si securitate, 
stanțiale si echilibrate, de natură să 
constituie cadrul unui prim acord.

Reprezentantul român a expus în 
continuare măsurile de încredere si 
securitate preconizate de tara noas
tră. intre care : reafirmarea și în
tărirea obligației tuturor statelor 
de nefolosire a forței și amenin
țării cu forța ; dezvoltarea si îmbu
nătățirea măsurilor de încredere cu
prinse în Actul final de la Helsinki ; 
limitarea forțelor armate participan
te la manevre militare, a număru
lui și duratei unor asemenea mane
vre. precum și încetarea efectuării 
de manevre militare la frontierele 
altor state și în alte zone sensibi
le ale continentului ; dezvoltarea co
municării și consultărilor între sta
tele participante in probleme privind 
securitatea lor ; prevenirea si solu
ționarea pașnică a situațiilor de 
criză.

Reafirmînd importanta pe care 
România o acordă Conferinței de la 
Stockholm, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea de a se face totul pentru 
încheierea acesteia cu rezultate 
bune, astfel încît viitoarea reuniu
ne C.S.C.E. de la Viena din 1986 
să decidă trecerea la faza Consacrată 
dezarmării în Europa.

Sesiunea Comitetului pentru decolonizare al O.N.U.
TUNIS 14 (Agerpres). — La Tunis 

s-au deschis marți lucrările unei se
siuni extraordinare a Comitetului 
pentru decolonizare al O.N.U. con
sacrate marcării celei de-a 25-a ani
versări a adoptării Declarației Na
țiunilor Unite privind acordarea in
dependentei țărilor si popoarelor co
loniale. transmite agenția A.P.S. Se
siunea. care va dura pînă la 17 mai, 
se va concentra în principal asupra 
problemei Namibiei.

De' la adoptarea documentului 
menționat, peste 50 de state care

Si-au dobîndit independența au fost 
admise în O.N.U. Textul Declarației 
proclamă „necesitatea de a se pune 
capăt rapid și fără condiții colonialis
mului, sub toate formele și în toate 
aspectele sale" si subliniază că „su
punerea popoarelor unei subjugări, 
dominații sau exploatări străine con
stituie o negare a drepturilor fun
damentale ale omului, este contra
ră Cartei Națiunilor Unite si com
promite cauza păcii și cooperării 
mondiale".

VARȘOVIA: Plenara C.C. al P.M.U.P
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 19-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P., în cadrul căreia a fost 
prezentat raportul Biroului Politic al 
C.C. al partidului „Locul și sarcini
le intelectualității în dezvoltarea so
cialistă a Poloniei".

După cum transmite agenția P.A.P., 
plenara a adoptat o hotărîre și o 
declarație în probleme internaționa
le și a.aprobat, totodată, unele mă
suri organizatorice.

în încheierea lucrărilor a luat' 
cuvîntul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Programul electoral al Mișcării
ATENA 14 (Agerpres). — Mișcarea 

Socialistă Panelenă (PASOK), parti
dul de guvernămînt în Grecia, a dat 
publicității programul său electoral 
in vederea scrutinului legislativ an
ticipat de la 2 iunie.

Pe plan intern, PASOK își menține 
strategia fundamentală cu care a ve
nit la putere —. o participare mai 
mare a muncitorilor la conducerea 
firmelor, noi eforturi pentru stimu
larea activității cooperatiste, acțiuni 
pentru progresul rural.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — în 
ziua de 14 mai a avut loc la Buda
pesta întîlnirea reprezentanților par
lamentelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la crearea 
tratatului.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care, în intervenția sa, a înfățișat 
politica țării noastre, activitatea sus
ținută și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, privind 
necesitatea intensificării acțiunilor in 
vederea reducerii încordării din viața 
internațională, încetării cursei înar
mărilor, în primul rînd nucleare, de
pășirii politicii' de blocuri, reluării 
politicii de pace, destindere și cola
borare.

Șefii delegațiilor au fost primiți 
de Pal Losonczi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
și Nemeth Karoly, secretar general 
adjunct al P.M.S.U. .

Participanții la întîlnire au adop
tat un comunicat în care se arată că, 
de trei decenii, Tratatul de la Var
șovia servește cu nădejde apărării 
cuceririlor istorice ale socialismului, 
dezvoltării colaborării multilaterale 
a statelor aliate, joacă un rol de 
seamă în menținerea și consolidarea 
păcii în Europa și în lumea întreagă.

O contribuție importantă la apro
fundarea conlucrării intre statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, la lupta pentru reducerea în
cordării internaționale, destindere și 
dezvoltarea colaborării pașnice aduc 
parlamentele acestor țări — organele 
reprezentative supreme ale puterii 
populare. Ele au adresat în repe
tate rînduri parlamentelor și po
poarelor lumii chemarea imperioasă 
de a contribui la încetarea cursei 
înarmărilor. în primul rînd a celei 
nucleare, la depășirea confruntării 
periculoase, la reluarea procesului 
destinderii.

întîlnirea de la Varșovia din a- 
prilie a.c. a conducătorilor de partid 
si de stat ai acestor țări, la care a 
fost adoptată hotărirea unanimă de 
a prelungi valabilitatea Tratatului 
de la Varșovia, a constituit o con
firmare convingătoare a hotărîrii ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia de a promova și în viitor 
împreună o politică de pace și co
existență pașnică. Acest act cores
punde intereselor vitale ale po
poarelor din țările frățești, serveș
te întăririi păcii și securității in
ternaționale.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia nu au fost niciodată a- 
depte ale divizării Europei și lu
mii în blocuri militare opuse. Tra
tatul lor defensiv a fost încheiat la 
sase ani după crearea N.A.T.O. Așa 
cum s-a confirmat din nou la întil- 
nirea de la Varșovia, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
se pronunță pentru desființarea si
multană a alianței lor și a blocu
lui nord-atlantic si. ca prim pas. a 
organizațiilor lor militare. Cu toate 
acestea, atît timp cît există N.A.T.O. 
si se menține amenințarea la adre
sa păcii europene si generale, sta
tele socialiste vor întări alianța, 
vor lua toate măsurile necesare pen
tru menținerea la nivelul cuvenit a 
capacității lor colective de apărare.

intensificînd în același timp lupta 
pentru dezarmare și pace, pentru 
depășirea blocurilor militare. State
le participante la Tratatul de la 
Varșovia nu tind să obțină supre
mația militară, dar nici nu o vor 
admite asupra lor.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia își vor intensifica efor
turile în vederea preîntîmpinării 
unei catastrofe nucleare, neadmite- 
rii cursei înarmărilor .în Cosmos si 
pentru încetarea ei pe Pămint, redu
cerii radicale a înarmărilor nucleare, 
pînă la lichidarea lor totală, asigu
rării unui echilibru de forțe la un 
nivel cît mai scăzut posibil, trecerii 
la dezarmare, continuării procesului 
general-european în spiritul Actului 
final de la Helsinki, dezvoltării unei 
colaborări internaționale multilatera
le. egale în drepturi și reciproc 
avantajoase.

Reprezentanții parlamentelor sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia s-au întîlniit la Budapesta 
in zilele cînd popoarele Europei și 
ale lumii întregi marchează în mod 
solemn cea de-a 40-a aniversare a 
marii victorii asupra fascismului. 
Evidențiind rolul hotăritor al po
porului sovietic in înfringerea fas
cismului, importanța luptei pline de 
abnegație a popoarelor statelor coa
liției antihitleriste, ale multor altor 
țări, ei au subliniat că jertfele in
calculabile și distrugerile războiului 
trecut, lecțiile aspre ale acestuia 
impun unirea eforturilor tuturor po
poarelor și statelor, tuturor forțelor 
iubitoare de pac® pentru menținerea 
păcii pe Pămînt. pentru salvgarda
rea civilizației umane.

în aeest context, participanții la 
întîlnire au salutat Apelul C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliului' de 
Miniștri al U.R.S.S. „Către popoare
le, parlamentele și guvernele tuturor 
țărilor", adresat cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a terminării celui 
de-al doilea război mondial, care 
cheamă, la acțiuni comune intense 
în numele unei păci trainice și si
gure.

La întîlnire s-a exprimat convin
gerea fermă că parlamentele și par
lamentarii tuturor țărilor pot și tre
buie să aducă o contribuție impor
tantă la lupta pentru 'înlăturarea 
primejdiei unui război nuclear, dez
voltarea dialogului constructiv și a 
colaborării, crearea unei atmosfere 
de încredere. însănătoșirea climatu
lui internațional. Aceasta este cu atit 
mai important astăzi, cînd în lume 
se intensifică activitatea forțelor 
care sporesc arsenalele militare, tind 
spre revanșism. spre revizuirea rea
lităților- teritorial-politice postbelice 
din Europa, se amestecă deschis in 
treburile statelor independente.

Parlamentarii statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia adresea
ză parlamentelor și parlamentarilor 
din Europa și din lume un apel in
sistent de a se situa deasupra diver
gențelor. de a deveni parteneri in 
lupta împotriva primejdiei unei dis
trugeri nucleare, de a stabili o largă 
conlucrare internațională, în inte
resul păcii și securității generale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească. în spiritul 
prieteniei frățești și al deplinei în
țelegeri reciproce.

Panelene7
Pe plan extern, programul electo

ral proclamă obiectivul strategic al 
. „deplinei .independențe politice și mi
litare, retragerea Greciei din blocu
rile politice, militare și economice" 
in măsura în care acestea subminea
ză „dezvoltarea economică, socială și 
culturală autonomă". Este reafirmată 
intenția guvernului socialist de a des
ființa bazele militare americane con
form calendarului din acordul în
cheiat cu S.U.A., precum și de a eli
mina armamentul nuclear american 
de pe teritoriul țării.

În favoarea soluționării pe cale politică 
a situației din America Centrală

MANAGUA 14 (Agerpres) — Mi
nisterul Relațiilor Externe al Repu
blicii Nicaragua a dat publicității un 
comunicat în care se precizează po
ziția nicaraguană la reuniunea de la 
Ciudad de Panama a Grupului de 
la Contadora în favoarea includerii 
în Tratatul de pace, 
cooperare în regiune a 
privind angajamentul 
zonă de a nu promova 
jini măsuri economice coercitive la 
adresa altei țări — transmite agen
ția Prensa Latina. De asemenea, se 
subliniază necesitatea ca S.U.A. să-și 
normalizeze relațiile cu Nicaragua 
„pentru a Se putea obține reale pro
grese în negocierile promovate de

Grupul de la Contadora". în acest 
sens. Nicaragua se pronunță pentru 
reluarea dialogului nicaraguano— 
nord-american de la Manzanillo — 
se arată în comunicatul dat publici
tății la Managua.

Manifestații de protest față de politica de apartheid 
a regimului de la Pretoria

securitate și 
unor garanții 
statelor din 

și a nu spri-

LA RELUAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLM

PARIS — Președintele Republicii 
Nicaragua. Daniel Ortega Saavedra, 
aflat în vizită oficială la Paris, a 
avut convorbiri cu președintele 
Franței, Francois Mitterrand.

într-o declarație făcută presei la 
încheierea întrevederii, purtătorul 
de cuvînt al Palatului Elysee, Mi
chel Vauzelle, a declarat că Franța 
„își va putea dezvolta schimburile 
comerciale cu Nicaragua". Amintind 
embargoul total comercial impus de 
S.U.A, Nicaraguăi. purtătorul de cu
vînt al președintelui Mitterrand a 
subliniat că Franța „nu intenționea
ză să calchieze atitudinea america
nă". notează agenția France Presse.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită în fața 
membrilor forului legislativ al statu
lui California, episcopul Desmond 
Tutu, cunoscut militant pentru 
drepturile populației africane majo
ritare din R.S.A., a cerut Guvernu
lui Statelor Unite să înceteze toate 
formele de cooperare cu autoritățile 
rasiste de la Pretoria și să exercite 
presiuni asupra regimului sud-afri- 
can în vederea abolirii politicii 
Inumane de apartheid. Desmond 
Tutu, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace pe anul 1984, efectuează 
un turneu in S.U.A. pentru a explica 
oamenilor politici și opiniei publice 
americane necesitatea intensificării

eforturilor pentru eliminarea politicii 
de discriminare Rasială și apartheid 
a regimului de la Pretoria.

WASHINGTON. — Sute de persoa
ne au participat la o nouă demonstra
ție organizată in fața ambasadei sud- 
africane la Washington în semn de 
protest față de politica de apartheid 
promovată de regimul rasist de ,1a 
Pretoria. Demonstranții purtau pan
carte prin care cereau încetarea co
laborării unor firme americane cu 
administrația minoritară din R.S.A. 
Politia a intervenit pentru împrăș- 
tierea demonstranților. operînd 
arestări.

întărirea încrederii și înfăptuirea 
-cerințe de bază ale securității

dezarmării
europene

Marți au început la Stockholm 
lucrările celei de-a doua se
siuni din acest an a Conferinței 
pentru măsuri de încredere si secu
ritate si pentru dezarmare în. Eu
ropa. eveniment important al ac
tualității internaționale, urmărit cu 
deosebit interes atît de opinia 
publică de pe continent, cît și 
din întreaga lume. Un interes jus
tificat atit de obiectivele care se 
află în fața forumului de la Stock
holm — adoptarea de măsuri de 
natură să contribuie la întărirea 
încrederii și securității și trecerea 
la dezarmare pe continentul euro
pean — cît și prin semnificația 
aparte pe care i-o conferă actualele 
condiții internaționale, cînd resta
bilirea încrederii reciproce și întă
rirea securității fiecărei naț’iuni 
devin condiții de bază pentru înse
ninarea climatului internațional, 
pentru asigurarea păcii și cooperării 
în Europa și în lume. „Noi acordăm 
o mare însemnătate Conferinței de 
la Stockholm — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Conside
răm că, în actualele împrejurări 
internaționale și în Situația care 
s-a creat în Europa, această reu
niune poate avea un rol foarte im
portant în adoptarea de măsuri 
concrete in direcția încrederii, a în
făptuirii dezarmării, ceea ce va 
putea exercita o influentă puter
nică asupra evoluției generale".

Situația de pe continentul euro
pean formează obiectul unei pro
funde preocupări tocmai pentru că 
aici sint concentrate cele mai mari 
arsenale si efective militare, pen
tru că încordarea a atins praguri 
din cele mai înalte, mai ales ca 
urmare a trecerii la instalarea de 
noi rachete nucleare în diferite 
țări, cu riscuri dintre cele mai se
rioase pentru toate popoarele Eu

ropei. pentru întreaga lume. In a- 
ceste condiții, începerea în martie 
acest an. la Geneva, a negocierilor 
sovieto-americane în problemele 
armelor nucleare si cosmice a fost 
salutată ca un pas pozitiv, -opinia 
publică mondială exprimîndu-și 
speranța că, manifestîndu-se înal
tul spirit de/răspundere necesar, se 
vor depune eforturi susținute pen
tru încheierea acestora cu rezultata 
concrete, de natură să ducă la re
ducerea și apoi la eliminarea tutu
ror armelor nucleare de pe conti
nent, ca și din restul lumii.

Acesta este si cursul pe care po
poarele așteaptă să se Înscrie si 
evoluția lucrărilor Conferinței de 
la Stockholm, statele participante 
fiind chemate să dea dovadă de 
voința politică necesară pentru a 
60 ajunge la înțelegeri corespunză
toare. Așa cum se știe, conferința 
din capitala Suediei este primul for 
general-european în problemele 
dezarmării, pentru prima dată sta
tele europene. în totalitatea lor 
participînd la negocieri de dezar
mare vizînd ansamblul continen
tului. Prin modul în care a fost 
concepută desfășurarea sa. lnce- 
pînd cu măsurile de creștere a în
crederii și continuînd, pe această 
bază, cu măsuri de dezarmare, Con
ferința de la Stockholm are ca scop 
crearea unei ordini mai stabile în 
Europa, pornindu-se de la postu
latul că o adevărată securitate si 
cooperare pe continent si, în gene
ral. în lume nu pot fi edificate 
atit timp cît continuă să se des
fășoare și chiar să se intensifice 
cursa înarmărilor.

Desigur, este adevărat că de la 
deschiderea lucrărilor, forumul din 
capitala Suediei a înregistrat anu- 
miți pași notabili. Prezentarea, la 
nivel ministerial, a pozițiilor de

principiu ale statelor participante, 
avansarea diferitelor propuneri de 
măsuri de încredere și securitate, 
detalierea și explicarea lor, expu
nerea punctelor de vedere fată de 
aceste propuneri, în cele două 
grupuri de lucru plenare create 
constituie elemente ale procesului 
care trebuie să conducă la adopta
rea unor măsuri de încredere și 
securitate, substanțiale si echili
brate, destinate să reducă pericolul 
declanșării unui conflict armat in 
Europa și să deschidă calea dezar
mării pe continentul nostru. Dintre 
aceste măsuri, evocate în ca
drul lucrărilor conferinței, ca putînd 
să constituie, în condițiile actuale, 
un numitor comun, fac parte re
afirmarea si întărirea obligației sta
telor de nerecurgere la forță si la 
amenințarea cu forța. îmbunătăți
rea. completarea și dezvoltarea mă
surilor cuprinse în Actul final de 
la Helsinki privind notificarea și 
observarea unor activități militare, 
limitarea acestor activități, promo
varea unui climat de liniște la 
frontierele dintre state, dezvoltarea 
unui sistem de informare, comuni
care și oonsultărl Intre statele 
participante.

Cu toate strădaniile depuse de 
majoritatea statelor participante, 
pînă în prezent in cadrul conferin
ței nu s-a putut însă merge mai 
departe de procesul de clari fi care 
a pozițiilor, nu s-a trecut încă la 
negocierea unor prime măsuri de 
încredere și securitate. Se cuvine a 
evidenția faptul că la ultima sesiu
ne tot mai multe state mici si mij
locii. neutre și nealiniate s-au pro
nunțat în favoarea depășirii aces
tei situații, cerînd să se facă un 
pas înainte, în vederea identifică
rii domeniilor de consens potential.

pe baza respectării egale a intere
selor de securitate’ ale tuturor sta
telor participante.

Numărîndu-se printre inițiatorii 
conferinței. România a participat 
activ la lucrările acesteia, a depus

perseverente 
înscrie ca o 
la reducerea 

internațională.

și depune eforturi 
pentru ea ea să se 
contribuție efectivă 
tensiunii din viata 
la reluarea politicii de pace, dezar
mare. destindere si colaborare în 
Europa și pe întreg globul. Docu
mentul „Poziția României, concep
ția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa", prezentat 
conferinței, s-a bucurat de un larg 
interes și de ample aprecieri pozi
tive tocmai datorită 
realist și constructiv 
lor prezentate, care 
program complex si unitar, menit 
să deschidă o perspectivă reală 
pentru depășirea situației de gravă 
încordare pe continent.

caracterului 
al pronuneri- 
alcătuiesc un

Este convingerea marii majorități 
a statelor că actuala sesiune a 
conferinței poate și trebuie să facă 
pasul înainte așteptat, prin consoli
darea și extinderea elementelor co
mune degajate pină acum pentru de
finitivarea cadrului și trecerea la 
negocierea efectivă a unui prim 
acord de măsuri de încredere și secu
ritate. In ce o privește, România, 
așa cum a afirmat din nou tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este hotă- 
rită să acționeze si in continuare, 
cu toate forțele, pentru a contribui 
la încheierea cu rezultate cit mai 
bune a conferinței, pentru făurirea 
unei Europe unite, a păcii si înțe
legerii dintre toate popoarele.

Radu BOGDAN
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CONVORBIRE SOVIETO-AME- 

RICANĂ. La Viena a avut loc, 
marți, o convorbire Intre Andrei 
Gromîko, prim-vicepreședinte al 

■ Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și 

1 secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz. în cadrul întîlnirii a fost 
abordat un cerc larg de probleme, 

I îndeosebi legate de agenda convor
birilor de la Geneva. S-a eviden- 

Ițiat necesitatea de a se acționa în 
direcția dezvoltării relațiilor so
vieto-americane. De ambele părți 

Is-a apreciat că întilnirea a fost 
necesară și utilă.

MANIFESTĂRI CULTURAL-AR- 
I TI STICK prilejuite de înfrățirea I municipiului Galați cu municipiul

Pireu au avut loc la Pireu și Atena. 
• In cuvîntul de salut rostit cu oca

zia semnării protocolului de înfră
țire, primarul orașului Pireu, Ian
nis Papaspirou, a subliniat că acest 
act va. contribui la dezvoltarea în 

I continuare a relațiilor tradiționale 
de prietenie și deschide noi ori- 

Izonturi colaborării eleno-române.
La festivitatea semnării protocolu
lui de înfrățire de către primarii 

I celor două orașe și la celelalte ma
nifestări au participat reprezentanți 
ai guvernului, deputați, oameni de 
cultură și artă, ziariști, un numeros 

| public.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
CHINO—AMERICANE PENTRU

| COMERJ’, care a prilejuit examina
rea unor probleme legate de dez- 
voltarea relațiilor economice și a

schimburilor comerciale dintre cele 
două țări a avut loc la Beijing. 
Ministrul chinez al comerțului ex
terior și relațiilor economice, 
Zheng Tuobin, și ministrul comer
țului al S.U.A., Malcolm Baldrige, 
au semnat un program de lucru 
pentru cooperare industrială Și teh
nologică. '

INDIA ȘI PAKISTANUL vor re
lua la 30 iulie la Delhi dialogul 
asupra normalizării relațiilor din
tre ele. ca și asupra propunerilor 
fiecăreia din părți privind înche
ierea unui tratat de prietenie si ă 
unui pact de neagresiune. Aceste 
convorbiri, la nivel de secretari in 
Ministerul Afacerilor Externe, vor 
fi o continuare a dialogului pur
tat intre reprezentanții celor două 
țări in capitala Bhutanului, 
Thimphu. în ultimele zile.

CONFERINȚA. La Damasc s-au 
încheiat lucrările primei Conferin
țe naționale a femeilor angajate 
în procesul productiv din Siria, 
care s-a desfășurat sub deviza ri
dicării rolului femeii în viața po
litică, economică, socială și cultu
rală a țării. In documentul adoptat 
de participanții la conferință se 
subliniază că femeile vor contribui

la transformările social-economice. 
ce se realizează în țară, vor apăra . 
cuceririle poporului sirian, liberta
tea și independența patriei.

PREȘEDINTELE FRONTULUI | 
DEMOCRATIC REVOLUȚIONAR I 
DIN SALVADOR, Guillermo Ungoj 
a propus convocarea celei de-a 
treia runde de negocieri între for
țele insurgente din țară și autori
tățile guvernamentale salvadoriene i 
la 15 iunie, în localitatea Perquin, 
din departamentul Morazan. El a 
anunțat, totodată, că forțele, insur
gente sint de acord cu propunerea 
președintelui Salvadorului, Jose Na- I 
poleon Duarte, de a se organiza in 
prealabil o întîlnire pregătitoare 
și a propus ca ea să se desfășoare’ | 
la San Salvador, în zilele de 30 și| 
31 mai, cu participarea a patru re- . 
prezentanți din partea fiecărei de
legații. I

GUVERNUL ARGENTINEI A I 
SOLICITAT O REUNIUNE SPE
CIALA A O.S.A. (Organizația Sta
telor Americane), pentru a lua în i 
dezbatere repercusiunile hotărîrii 
de a amenaja. în Insuleie Malvine 
(Falkland), un aeroport militar 
britanic — s-a anunțat la sediul 
din Washington al O.S.A.

REUNIUNEA COMISIEI ECONOMICE O.N.U. PENTRU ASIA DE VEST, 
consacrată examinării programelor de folosire a energiei nucleare in I 
scopuri pașnice, a început la Bagdad. Reuniunea se desfășoară in ca
drul pregătirilor in vederea Conferinței Națiunilor Unite pentru pro
movarea cooperării internaționale în utilizarea pașnică a energiei nu- I 
cleare, programată să aibă loc la Geneva în luna octombrie.
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