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GLORIOSUL JUBILEU AL PARTIDULUI
întâmpinat cu noi și remarcabile realizări 

în dezvoltarea multilaterală a patriei
Marile succese obținute de România socialista sînt nemijlocit le

gate de uriașa activitate politică și organizatorică desfășurată de par
tidul nostru, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță 
politică conducătoare a societății. Partidul se afirmă tot mai puternic 
ca centru vital al întregii națiuni, de la care emană gîndirea cuteză
toare menită să asigure transformarea revoluționară a societății, forța 
ce însuflețește toate energiile creatoare și pune în valoare geniul în
tregului popor român, deschizînd patriei minunate perspective de pro
gres și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU

ORIZONTURI PROFESIONALE NOI 1 
IÎN EPOCA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE J

în cel de-al 65-lea an al existenței glorioase a 
partidului nostru comunist — in cinstea ani
versării căruia in recenta sa ședință Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a dezbătut și 
adoptat un amplu plan de măsuri — poporul 
român se află puternic angajat pe un nou drum 
de muncă eroică. De cîteva luni, întreaga forță 
muncitorească a României socialiste a trecut cu 
energie la realizarea celui de-al optulea cinci
nal, etapă în care, sub adinca inriurire a ho- 
țăririlor Congresului al XIII-lea, țara va urca 
noi trepte pe drumul socialismului multilateral 
dezvoltat, spre comunism.

în noua etapă deschisă de Congresul al 
XIII-lea, spiritul creator al națiunii noastre 
apare ca un proces de ample acumulări a ceea ce 
evoluția noastră economico-socialâ are mal du
rabil, mai reprezentativ, de continuitate, a ceea 
ce reprezintă ideal peren, aspirație legitimă, 
năzuință seculara a poporului român.. în anii 
actualului cincinal vor avea loc mari transfor
mări calitative, intr-o epocă de tot mai pu
ternică afirmare a celei de-a doua revoluții in
dustriale, care pune in ecuații qoi evoluția for
țelor de producție ale societății noastre. Poporul 
nostru privește încrezător spre viitor, avind cer
titudinea că stă în puterea sa să inscrie noi 
izbinzi in noua istorie a patriei. Această fermă 
voință de a merge neabătut înainte este temei
nic susținută de convingerea că. există o bază 
trainic clădită prin neîntrerupte eforturi de 
creație materială, sub conducerea clarvăză
toare a Partidului Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un partid plămădit de întreaga noastră dez
voltare, un partid care a făcut din înfăptuirea 
năzuințelor sociale ale celor mulți, a idealurilor 
de dreptate și egalitate, de independență si 
pace țelul luptei sale revoluționare. Făurirea 
partidului, în urmă cu 65 de ani. a fost îndelung 
pregătită de întreaga noastră dezvoltare isto
rică. Partidul iși trage seva din nestinsa sete a 
poporului nostru de a trăi liber și demn, din 
marile momente ale istoriei naționale, care au 
adăugat noi trepte în împlinirea acestei aspira
ții seculare. Așa cum, in perioadă modernă, iși

are izvorul în primele încercări de organizare 
politică a clasei muncitoare, culminind cu marea 
izbindă din 1893, cînd a fost creat cel dinții 
partid politic al clasei muncitoare din România.

După un complex proces de căutări și clarifi
cări, clasa muncitoare înscrie un salt calitativ 
in organizarea și desfășurarea luptei sale prin 
crearea, la 8 mai 1921, a Partidului Comunist 
Român — continuatorul celor mai înalte tradi
ții ale luptei de veacuri a poporului nostru 
pentru dreptate, libertate, demnitate, pentru 
independența și suveranitatea patriei.

De atunci, din mai 1921, vreme de șase de
cenii și jumătate, nimic de seamă nu s-a pe
trecut în viața României fără prezența activă a 
P.C.R. Au devenit momente de referință in is
toria țării marile acțiuni revoluționare conduse 
de partid din anii ’33, marile manifestații 
antifasciste, organizarea și conducerea unor 
ample acțiuni de rezistență antifascistă, a glo
rioasei revoluții de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, care a 
inaugurat o nouă eră, de ample prefaceri struc
turale în viața politică și socială a țârii.

în anii care au urmat actului istoric de la 
23 August, partidul s-a ilustrat ca un încer
cat și clarvăzător conducător al operei de fău
rire a noii societăți socialiste in România, po
porul înscriind în biografia contemporană a ță
rii remarcabile realizări, creînd premise pentru 
un viitor de tot mai cutezătoare împliniri. Cer
titudinile viitorului nostru sint clădite cu deo
sebire pe temelia solidă creată de Congresul al 
IX-lea al partidului, congres care a deschis 
epocă cea mai rodnică din istoria multimilenară 
a țării, epocă pe care în mod legitim o numim, 
cu aleasă mîndrie, „Epoca Nicolae Ceaușescu'1. 
Cei peste 20 de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea „al partidului au ilustrat, prin 
impresionante mărturii, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a redat națiunii române vi
goarea și intensa trăire creatoare, patosul revo
luționar, patriotic, cutezanța și încrederea în 
viitorul strălucit. Socialist și comunist al patriei. 
Poporul român datorează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu faptul că trăiește, azi, într-o 
țară modernă, adînc ancorată in evoluția pro
gresului tehnico-științific contemporan, în care 
industria, agricultura, știința, învățămintul, toate 
celelalte domenii ale vieții economico-sociale 
cunosc o dezvoltare fără precedent ; in care se 
afirmă puternic democrația socialistă, umanis
mul revoluționar, in care omul muncii iși ma
nifestă plenar personalitatea, intr-o țară inde
pendentă, suverană, care se bucură de prestigiu 
pe toate meridianele globului.

Transformarea tării din temelii în aceste 
(Continuare în pag. a V-a)

— Dezvoltarea creativității, se 
știe, nu poate fi concepută in afara 
unei cît mai intense activități de 
informare. CircUlind, devenind cu
noscută pe scară largă, informația 
propagă noutatea tehnică și tehno
logică,răspîndește experiența înain
tată, soluțiile cele mai eficiente. 
Dar. în afara calității sale de bun 
cîștigat, de lucru acreditat, ea mai 
conține și o valoare potențială 
adesea inestimabilă : oferă elemen
te de deschidere a gindirii, poten
țează facultățile creative. Pornind 
de la realitatea că uneori nu se 
știe ce .e dincolo de „gardul vecinu
lui" și de la imperativele eficien
ței economice, în ultimele luni noi 
am realizat un | „inventar" al nou

INVENTICĂ
-o lume a oamenilor cu idei

Cine pătrunde azi în laboratorul 
creativității tehnice ieșene (a se 
citi : halele modernelor uzine și 
combinate, atelierele și amfiteatre
le universitare) poate fi surprins de 
frecvența unui termen pe care dic
ționarele de uz curent nu l-au 
omologat încă : inventica. E numele 
unul teritoriu al noului. E numele 
unui bogat filon de inteligență și 
pasiune. Există aici, la Iași, o co
misie de inventică a filialei Acade
miei, un laborator de inventică, 
cursuri de inventică. Și, mai ales, 
mii și mii de oameni, de la munci
tor la specialist, de la student la 
academician. împătimit angajați m 
creația tehnico-științifică. Ce repre
zintă, cum se manifestă, ce expe
riență propune a- 
cest proces înnoi
tor ? Deșprind, 
dintr-o discuție 
cu ing. Tatiana 
Ștefani, directoa
rea cabinetului 
județean de or
ganizare econo- 
mico-socială, cî
teva repere ori
entative.

— Cu prilejul 
repetatelor, fruc
tuoaselor vizite de lucru efectuate 
în județul nostru de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, una din 
principalele -și permanentele orien
tări de care ne-am bucurat a con
stituit-o cerința de a uni și a va
lorifica superior, la nivelul exigen
țelor celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, toate energiile crea
toare din producție, învățămint. 
cercetare. Aveți aici, ne-a spus 
secretarul general, o strălucită tra
diție științifică. Aveți astăzi o pu
ternică bază tehnico-materiaiă crea
tă in anii socialismului și dispu
neți de un nesecat izvor de com
petențe și talente animate de pa
triotism revoluționar. Prețioasele 
orientări și îndemnuri ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, obiectivele 
cuprinse în programele de largă 
perspectivă ale Congresului științei 
și invățămîntului se află la baza 
strategiei creativității cristalizate 
de comitetul județean de partid. In 
scopul de a utiliza corespunzător 
noii etape întregul potențial crea
tor, de a conjuga și fructifica optim 
eforturile din cercetare și produc
ție, a luat la noi ființă Consiliui 
pentru coordonarea și valorificarea 
cercetării științifice, un veritabil 
stat-mșjor al competențelor din di
feritele domenii.

— Ce și-a propus și ce a realizat 
pînă acum această, cum ați nu
mit-o, „strategie a creativității" ?

tăților tehnico-științifice din între
prinderile și unitățile județului. 
Peste o mie de fișe-ofertă conți- 
nind cercetări, produse, tehnologii- 
și servicii puse la dispoziția tuturor 
celor interesați. în paralel. Consi
liul pentru coordonarea și valorifi
carea cercetării științifice a inițiat 
cursuri de perfecționare pentru 
specialiști in domenii de „ultimă 
oră" : analiza valorii, robotică, in
ventică. Scopul lor fiind de a asi
gura cunoașterea și stăpinirea me
todologiei creativității tehnice, in
venției!, a organizării și conducerii 
proceselor de muncă.

— Convorbirea noastră a pornit 
de la inventică... Cum se explică 
„țîșnirea" din ultima vreme, atit de 
marcantă, a acestui izvor de crea
tivitate ? Am auzit că lașiul a ajuns 
să producă anual peste 300 de in
venții, aproximativ una pe zi !

— Contextul este cel al comenzii 
sociale. Pe cît de generoasă, pe atit 
de stringentă. După cum se știe, 
unul dintre cele mai cutezătoare 
obiective ale Congresului al XIII- 
lea privește realizarea produselor 
de nivel mondial și chiar peste acest 
nivel. Pentru a răspunde acestei 
cerințe de bază a dezvoltării econo
mice de tip intensiv, comitetul ju
dețean a generalizat în ultimul an 
Introducerea in întreprinderile ieșe
ne a ingineriei valorii (sau. cum se

mai spune, analiza valorii). Este o 
metodă modernă de proiectare și 
reproiectare a produselor, bazată pe 
critica stadiului actual al tehnicii, 
conducînd concomitent la atingerea 
a trei obiective : reducerea consu
murilor, sporirea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității. O 
metodă care impune colaborarea cu 
adevărat creatoare a unui mare 
număr de specialiști din cele mai 
diverse domenii. Astfel, într-o pri
mă etapă, s-au finalizat peste o 
sută de studii de inginerie valorică, 
materializate în produse și tehno
logii noi, cu o eficientă de circa 
80 milioane Iei. în acest context, 
cum spuneam, creativității in ge
neral și inventicii în mod special 

li se deschide un 
larg cimp de ac
țiune și afirmare, 

în posesia a- 
cestor date de an
samblu, am por
nit pe urmele 
inventicii, la cî
teva dintre nu
meroasele ei a- 
drese.

Institutul poli
tehnic. Interlocu
torul pe care îl

aștept, prof. dr. ing. Vitalie Be
lousov, de la Facultatea de meca
nică, își face tinerește apariția pe 
bicicletă. Surpriză numai pen
tru neofit, nu și pentru studen
ții și colaboratorii săi, care s-au 
deprins demult cu alura-1 sportivă. 
Rulează uneori și cite o sută de 
kilometri pe zi. Hobby ? Elixir al 
sănătății? Da, și ceva în plus : 
gustul performanței. Cu bicicleta 
sa, profesorul atinge o viteză orară 
de 40 de kilometri. Datorită unei 
invenții personale, montate pe ve
hicul : „RAVAROM" (raport varia
bil românesc), un ingenios meca
nism pentru creșterea performanțe
lor bicicletelor de curse și semi- 
curse.

— Bănuiesc însă că nu pentru 
bicicletă mă căutați...

— îhtr-adevăr, deși oferă o intro
ducere excelentă în dialogul pe 
care vi-1 propun. Sînteți președin
tele comisiei de inventică a filialei 
Academiei, autor de cărți și de 
cursuri, unul din promotorii noului 
domeniu, dar... ce este de fapt in
ventica ?

— Este știința și arta creației 
tehnice, făcind parte din sfera mai 
largă a creatologiei sau creaticii. 
Iar într-o definiție mai completă și 
mai exactă, care aparține școlii

Victor VANTU
(Continuare în pag. a V-a)

r.
Fapte deosebite din faptele

de muncă ale săptăminii
Calendaristic, ne aflăm în prima lună a primăverii. Deși în Capi

tală și în anumite zone ale țării iarna mai încearcă să intirzie, puterile 
ii sint tot mai slăbite, în vreme ce mugurii abia așteaptă să-și strige 
bucuria pe ramuri.

Și în această primă săptămînă a Mărțișorului, continuind și ampli
ficând realizările dobindite în ianuarie și februarie; oamenii muncii din 
întreaga țară raportează noi și remarcabile fapte ale hărniciei și abne
gației.

Acționind, cu energii sporite, in spiritul indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tot mai 
multe colective de oameni ai muncii au înscris in această săptămînă. la 
panoul de onoare al întrecerii socialisțe, adevărate recorduri în reali
zarea și depășirea planului și angajamentelor, a sarcinilor ce le revin din 
programul de producție industrială suplimentară pe acest an. Așa cum 
s-a subliniat în ședința de vineri -7 martie a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., o atenție deosebită se cere acordată realizării' de pro
duse de înaltă calitate, competitive, necesare economiei naționale și 
Bolicitate la export.

Din multitudinea de vești primite ieri de la corespondenții „Scin- 
teiî", consemnăm/ în cele ce urmează cîteva fapte care îmbogățesc și în
frumusețează cununa de împliniri a țării. ,

Recorduri ale acestor 
zile. A£lat> leri> in mijlocul 
oamenilor muncii de pe Șantierul 
hidrocentralei Săsciori, unde se 
înalță cea de-a patra uzină hidro
electrică de .pe riul Sebeș, cores
pondentul nostru pentru județul 
Alba, Ștefan Dinică, ne relatează : 

— Am fost martorul unui fapt 
deosebit, considerat aici recordul 
săptăminii : străpungerea ultimu
lui tronson al galeriei principale 
de aducțiune. Tronsonul străpuns 
— după cum ne-a precizat tovară
șul Victor Drașovean, secretarul 
comitetului de partid al Antrepri
zei de construcții hidroenergetice 
Valea Sebeșului — are o lungime 
de 2 700 metri și încheie una din
tre principalele lucrări ale noii 
hidrocentrale, respectiv aducțiu- 
nea principală. Hotărîți să întîm- 
pine cu noi fapte de muncă ani
versarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
destoinicii constructori de aici 
și-au intensificat ritmul de lucru 
la înălțarea barajului de beton al 
lacului de acumulare de la Obreji 
de Căpîlna și la montarea utila
jelor centralei hidroelectrice.

Veste bună, foarte bună și de 
la corespondentul nostru Silvestri 
Ailenei, care ne anunță că Ia în
treprinderea „Integrata" de in din 
Botoșani această săptămînă s-a 
încheiat cu un remarcabil record 
de producție.

— In această primă săptămînă 
^din martie — ne spune secretarul

comitetului de partid al întreprins 
derii, Teodpra Sandu — colectivul 
nostru a doborit toate recordurile 
înregistrate pînă acum în cei 
aproape șapte ani de activitate. 
Printr-o mobilizare exemplară a 
forțelor, printr-o mai bună organi
zare a muncii, printr-un plus de 
dăruire și hărnicie, am reușit să 
înregistrăm în această săptămînă 
cel mai înalt nivel de pînă acum 
al productivității muncii, sarcina 
planificată fiind depășită cu pes
te 5 procente. Drept urmare, am 
obținut și un spor record la pro
ducția fizică

La rîndul 
nostru Ion 
transmite că _____ _ ___ ___
meni ai muncii de la întreprinde
rea metalurgică de metale nefe
roase Copșa Mică a obținut in 
această săptămînă o producție cu 
mult peste prevederile de plan, 
angajamentele asumate si obliga
țiile ce îi revin din programul su
plimentar. Acestui succes i se 
adaugă un altul, despre care ne-a 
vorbit tovarășul Paul Ioniță, secre
tarul comitetului de partid pe în
treprindere :

— Printr-o riguroasă organizare 
a muncii și acționind cu o ambi
ție vrednică de toată lauda, lu
crătorii Antreprizei construcții in
dustriale de la Trustul Brașov, 
sprijiniți de noi. în calitate de be
neficiari. au reușit ca, în decurs 
de numai 3 zile față de 5 cite 
erau planificate, să execute turna
rea radierului coșului de dispersie 
a gazelor reziduale. Lucrind

și marfă.
său, corespondentul 
Onuc Nemeș ne 
și colectivul de oa-

zi și noapte, la lumina reflec
toarelor, 24 de ore din 24, con
structorii au turnat 1900 metri 
cubi betoane, creînd astfel condi
ții pentru efectuarea altor lucrări 
și contribuind, totodată, la scurta
rea termenului de execuție a aces
tei investiții cu 
important în 
înconjurător.

Hotărîți să-și 
ție tot mai însemnată la dezvol
tarea bazei energetice a țării, son
dorii de la Trustul de foraj-ex- 
tracție Moinești se întrec pe ei 
înșiși. Printr-o mai bună organi
zare a producției, întărirea ordi
nii șl disciplinei, introducerea 
unor tehnologii moderne, forma
țiile cje lucru de la schelele de fo
raj Zemeș, Comănești, Tîrgu Ocna 
și Ghelința raportează că, de la 
începutul anului, au forat, peste 
prevederile planului, șapte sonde 
noi de mare și medie adîncime. 
După cum ne informează cores
pondentul nostru Gheorghe Baltă, 
în prezent se forează alte 19 son
de, pe care petroliștii de aici sînt 
hotărîți să le predea producției în 
avans față de termenele planifica
te.

Productivitate sporită, 
consumuri reduse, ««uita
te deosebite au obținut în această 
săptămînă colectivele muncitorești 
de la Combinatul minier Cluj — ne 
transmite corespondentul nostru 
Marin Oprea — prin mai buna or
ganizare a muncii, creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor de 
pregătire și exploatare în abataje.

— In această săptămînă — ne 
spune inginerul-șef al combinatului, 
Cristian Diculescu — am reușit să 
creștem substanțial productivitatea 
muncii în fiecare exploatare și, te 
această bază, să obținem producții 
cu mult peste prevederile de plan 
la sortimente’e de bază cerute de 
economia națională. Cu producția 
realizată in această săptămînă am 
reușit să „rotunjim" depășirile în
registrate în acest an la 12 000 tone 
calcar pentru industria siderurgi
că. 11 000 tone nisipuri pentru tur
nătorii, 980 tone feldspat. 215 tone

un rol deosebit de 
protecția mediului

aducă o contribu-

(Continuare in pag. a V-a)
Petre POPA

Din noua arhitectură a municipiului Bacău
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BACĂU : Locuințe 
mai multe 

pentru oamenii muncii
De la începutul anului, con

structorii din cadrul Trustului 
antrepriză generală de con- 
strucții-montaje Bacău au înăl
țat și pus la dispoziția oame
nilor muncii din județ un nu
măr sporit de apartamente, de- 
pășindu-și astfel sarcinile de 
plan. Printr-o mai bună orga
nizare a muncii, aprovizionare 
ritmică și introducerea unor noi 
tehnologii moderne, colectivul 
acestei unități fruntașe pe țară 
în întrecerea socialistă și-a 
creat condiții să termine în a- 
vans toate cele 2 800 de apar
tamente (din care 200 in me
diul rural), prevăzute pentru a- 
cest prim an al actualului cin
cinal. La această dată, mai 
mult de 2 200 de apartamente 
se află in diferite stadii de 
construcție. Noile blocuri, ca.și 
celelalte obiective social-edili- 
tare care se inalță in prezent 
vor întregi peisajul noilor an
sambluri de locuințe Bistrița- 
Lac, Ștefan cel Mare, Miorița 
și centrul civic din municipiul 
Bacău, centrul civic al orașului 
Comănești, ca și noile cartiere 
din centrele muncitorești Bu- 
huși, Tîrgu Ocna șl Moinești. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

■i

si' &

O ÎNALTĂ TRADIȚIE LITERARĂ: |

Respectul față de cuvînt, î
dragostea pentru frumusețea scrisului}

Limba „dulce și-nțeleaptă“ moștenită din bătrîni „Versul lui Eminescu — scrie Al. Philippide — este un •
— unul dintre bunurile ■ cele mai de preț ale patri
moniului național. Păstrarea acestei inestimabile co
mori este o datorie patriotică a oricărui român. 
Transparența de nestemată a limbii, precizia și cla
ritatea ei de cleștar, bogăția și forța sa de expresie 
nu sînt calități spontane,: ci; rodul unui > îndelungat 
proces de cristalizare și limpezire in care o contri
buție hotăritoare a avut-o poporul însuși, creatorul 
anonim al minunatului tezaur de balade și doine 
românești. La rîndul lor, marii noștri cronicari, cărtu
rari și scriitori au dat limbii române străluciri 
neasemuite. Tradiția literelor române are piscuri su
blime de limbă literară și de limbaj lițergr propriu, 
după care să ne recunoaștem precursorii. S-a spus că 
unele cuvinte încep să semene cti anumiți oameni care 
le-au utilizat cu un spor de personalitate și originali
tate. Sînt cuvinte care seamănă cu Eminescu, Coșbuc, 
Goga, Arghezi, Sadoveanu, Blaga sau Cotruș. Sint 
cuvinte la statuia cărora au conlucrat dălțile fine ale 
unor savanți ca Hasdeu, Iorga, Sextil Pușcariu ș.a., 
conturind astfel cu vigoare un adevărat curent națio
nal : permanența preocupării pentru puritatea și dăi
nuirea acestui etern tezaur — limba românească.

exemplu de ceea ce trebuie să fie și să rămînă versul , 
românesc, care nu primește înnoirile decit atunci cind 4 
nu i se primejduiește puterea de expresie, sub pre- > 
textul accentuării mai expresive. Nu este accentua- ț 
re expresivă întoarcerea cuvîntului pe dOs sau stîl- i 
cirea sintaxei prin introducerea unei construcții ’ 
neromânești. La Eminescu e, bine să, ne întoarcem 4 
ori de cîte ori vrem să ne asigurăm de gradul de va- 
loare românească al unui cuvînt, al unei expresii de ț 
care ne arfaintim că el le-a întrebuințat. Tot așa cum i 
el se călăuzea după limba veche, înțeleaptă, pe care o ’ 
afla în scrierile vechi românești, tot așa ne intoar- 4 
cern noi, cei de astăzi, la izvor, la limba bogată și J 
mereu proaspătă a poporului". Iată o pledoarie caldă, * 
veșnic actuală. îndemnul unui mare cărturar și poet ț 
de a veghea la porțile limbii române, de a o feri de i 
erori care-i pot întuneca strălucirea și transparența. J 
Cu toții, creatori și cititori, sîntem răspunzătorii și ț 
străjerii acestui bun unic și indivizibil, căruia avem 4 
datoria de a-i conserva frumusețea. ?

In pagina a IV-a 4
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CASA CU MULȚ7 QQȚ11 

semnul răspunderii de bun cetățean 
_____ pentru viitorul națiunii \

„SECRETUL64 
SATULUI RĂMAS 

MEREU TÎNAR
T

rec pe stradă, spre 
școală, grupuri-gru- 
puri de copii. De 
dimineață voioșia e 
steag. Comuna întreagă 

răsună de glasul lor. Chi
puri Îmbujorate de ger, 
priviri limpezi, vii, lumi
noase. Trec pe Ungă noi și 
salută :

— Bună dimineața, bună 
dimineața !

Nu ne cunosc, dar dau 
binețe, așa cum au fost 
învățați de acasă, așa cum 
s-au petrecut și se petrec 
lucrurile in oricare alt sat 
românesc. Și npi, la virstă 
copilăriei, salutam la fel. 
Respectul față de semeni, 
față de vecini, față de cu- 
noscuți și necunoscuți... 
Bunul simț țărănesc !

— Comuna are 1 300 de 
elevi — ne spunea profe- 
sorul-penslonar Constantin 
Mogoș, un fel de custode al 
muzeului de istorie din 
Glodeanu-Siliștea. Fiecare 
din cele 8 gate ale comu
nei are școala sa generală, 
iar în două sate sînt și 
școli de 10 ani. Avem 
școală bună, cu vechime, 
aș zice și cu o. anumită 
faimă. Ea și-a deschis por
țile, aici, în inima Bărăga
nului, pe la 1845, și, pri
mul ei învățător, Atanasie 
Stoica, a fost pașoptist în
flăcărat.

Continuindu-ne drumul 
spre muzeul de istorie ne 
vin in minte spusele celui
lalt profesor veteran, de 
pe acest meleag buzoian, 
Gheorghe Angelescu, autor 
al unei voluminoase mo
nografii a comunei, care 
preciza că această așezare, 
avind documente în istoria 
țării încă de prin anii se
colului al XV-lea, nu și-a 
mutat țărușul din gloduri 
și din siliști, de unde îl 
vine și numele, oamenii ei 
fiind de mare statornicie 
in fața tuturor vicisitudi
nilor vremurilor. Și vicisi
tudinile. din păcate, nu au 
fost puține. Glodurile și si
liștile au rămas în toponi
mic numai pentru că de pe 
fața pămintului le-au șters 
oamenii prin munca lor 
unită in cooperativă. ..A 
fost dragoste de pămint, de 
rodul lui udat cu sudoa
re— ne explicase, cu emo
ție, interlocutorul nostru. 
Satul a avut șl are mare 
vigoare, prin fiii luî. Sînt 
familii puternice, cărora le 
poți urmări spița pînă in 
adincul istoriei. Care om a 
plecat de aici chemat de 
rosturi mai Înalte 6au mai 
atrăgătoare pentru el in 
alte părți ale țării tot al 
satului a rămas, nu l-a 
uitat și nu l-a uitat nici 
satul. Pentru că. la anu
mite soroace satulisi chea
mă fiii la intllnire să dea 
seama de cum s-au îm
plinit pe alte meleaguri

P
entru a ajunge la 
muzeul de istorie 
trebuie să trecem 
prin curtea școlii ge
nerale din satul de reșe

dință al comunei. Clopo
țelul de intrare la cursuri 
nu a sunat încă. Și e lar
mă și zbenguială. Dar to
tul se potolește cind apă
rem și ne intîmpină, în 
cor, un „bună dimineața !" 
pătrunzător. Drumul nostru 
e urmărit de zeci și zeci de 
priviri. Citim în ele bucu
rie și mindrle. Doar mu
zeul pe care-1 vom vizita 
este rodul osîrdlei și dă
ruirii numeroaselor promo
ții de școlari care, îndru
mate de învățători și pro
fesori, au adunat toată 
zestrea de informații și de 
mărturii materiale expuse 
apoi cu Tigoarea necesară, 
pe epoci, reconstituind, in 
amănunte semnificative, în
treaga istorie a localității. 
Ni s-a părut insă cu to
tul grăitoare ideia celor 
care au organizat tot acest 
bogat material istoric, cu 
precădere etnografic, de a 
pomi de Ia prezentarea fa
miliei ca inimă a satului. 
Și nu ne putem opri să nu 
remarcăm acest lucru cu 
glas tare.

— Păi, vedeți dumnea
voastră — ne spune gazda 
noastră — de aici, de la 
familie pornește totul ; ea 
e baza și tăria neamului. 
Iar în Glodeantf-Siliștea, 
ca In orice alt sat româ
nesc. starea familiei explică 
foarte multe, de puterea ei 
și de tinerețea ei a de
pins ființa noastră sub soa
re, nimic nu ne-a putut 
mișca din vatra străbună. 
Satul a fost un rezervor 
uman foarte bogat, altfel 
nu am fi aici nici noi, cei 
din Glodeanu-Siliștea, stă- 
pîni pe pămintul și desti
nul nostru și nu am fl pu
tut da orașului, așa cum a 

rdat întregul sat românesc, 
cind revoluția socialistă a 
început opera de indus
trializare a țării, surplusul 
de brațe și de inteligență

vie, în stare să învețe și 
să stăpînească temeinic și 
repede minunile tehnicii și 
ale științei.

— Numeroși consăteni ai 
noștri sînt muncitori, teh
nicieni, ingineri pe marea 
platformă industrială a Bu- 
zăului^,— intervine Grigore 
Ene, viceprimar, de față la 
discuția noastră. La Bucu
rești, de asemenea, in noul 
cartier al Pantellmonuluf, o 
stradă de blocuri e alcă
tuită numai de cei din Glo
deanu-Siliștea — muncitori 
la uzinele „23 August*, la

in ograda „Casei cu gemeni* : familia buldozeristului Marin Voicu - o fotografie 
pentru viitor

„Electromagnetica", la me
trou. Așa cum v-a spus și 
tovarășul profesor Ange
lescu, noi, cind și cînd,
„sunăm* adunarea și cei 
plecați se string aici cin
stind satul în care s-au
născut șl din care au prins
aripi. Unii dintre ei au
ajuns directori de mari În
treprinderi industriale, alții 
sînt medici sau profesori 
universitari sau ofițeri...

— Totuși, acești oameni 
nu mai sînt ai comunei — 
observăm noi. Probabil că 
și la dumneavoastră, prin 
plecarea lor, treptată, se 
simte acel fenomen sesizat 
de sociologi, fenomenul de 
îmbătrinire a satului...

— Aici este vorba de 
două chestiuni deosebite, 
aflate însă în strînsâ le
gătură — ne răspunde pro
fesorul. Făjă Îndoială că 
satul s-a resimțit, intru- 
cîtva, prin plecarea tine
retului spre industrie. îm
bătrânirea satului de aici 
ar proveni, acolo unde s-a 
produs masiv plecarea spre 
oraș. Mai este însă ce
lălalt soi de îmbătrinire, 
care poate amenința și sa
tul șl orașul, prin neferi
cita mentalitate venită de 
aiurea, că e de ajuns ca c 
familie să aibă numai un 
copil sau doi sau deloc, 
cum gîndesc unii — pri
mejdie asupra căreia a 
atras atenția cu tărie se
cretarul general al parti
dului. Apoi, la noi. lucru
rile se prezintă puțin alt
fel. Vă spuneam că la Glo
deanu-Siliștea familia este 
foarte puternică. La 23 
August 1944, de pildă, satul 
număra 600 de familii, ceea 
ce însemna pe atunci cir
ca 8 000 de suflete ; cu 
toate că au plecat mulți 
spre oraș, acum șînt 
540 de familii — scăderea, 
în tot acest timp, este de 
numai 60 de familii — 
iar populația se ridică la 
vreo 6 000 de suflete. La 
această populație numai 
elevii sînt in număr de 
1 300, fără a-i socoti pe cei 
care acum învață să vor
bească. Socotiți și dum
neavoastră — înseamnă că 
familiile au copii numeroși, 
de la 4—5 în sus, multe 

dintre ele trec de 10 copii. 
Dintre acești copii, din 
fiecare familie, de regulă 
2—3 rămin în sat, optind 
pentru meserii mai pre
tențioase decit au fost ale 
părinților — mecanizatori, 
tehnicieni agronomi sau 
zootehniști. Și aceștia, la 
rindu-le, urmează exemplul 
părinților, umplindu-și casa 
cu copii. Pentru că au cu 
ce să-i crească și viitorul 
11-1 știu asigurat. După 
mine, satul nostru se păs
trează tînăr, e rezervor de 
energie umană bogat...

— Un rezervor pe care 
ne străduim să-l folosim 
mai mult ca pînă acum 
aici, în Glodeanu-Siliștea 
— precizează viceprimarul. 
Ne dezvoltăm puternic in
dustria rflicâ și cea de 
prelucrare a produselor a- 
gricole — avem nevoie de 
fierari, de tăbăcarl, de 
electricieni, de electroniști, 
de tehnicieni veterinari, 
de mecanizatori.

— Copiii sint bogăția și 
puterea noastră, viitorul 
nostru, viitorul națiunii — 
continuă profesorul. Orice 
cetățean al comunei este 
foarte conștient de acest 
lucru.

O
 afirmație destul de 
categorică, am so
cotit noi. Avea însă 
să ne fie confirma

tă și reconfirmată, mai 
tîrziu, în discuțiile purtate 
cu alți cetățeni ai comunei, 
cu Petre Ioniță, cu Bucur 
Nanciu, de exemplu, pro
venit! din familii de la 
cinci copii în sus, ei înșiși 
oameni . cu familii nume
roase. Dar. cu deosebire 
am simțit acest glnd iluș
tri nd datoria conștientă 
față de viitor a bărbatului 
și a femeii. Uniți în dra
goste, de a avea copii 
mulți, In familia lui Ilie și 
Maria Irimie. Sînt acum 
oameni în virstă — unul 
de 75. altul de 74 de ani. 
Mama Maria se plîngea că 
o doare ici, că o doare co
lea...

— M-am surpat de tot 1 
— zicea ea,

— Toată viața te-ai plîns 
așa — i-a replicat omul ei 
— dar o clipă n-ai stat 
locului.

— Păi, ce era să fac ? 
14 copii am născut, mai
că, și am rămas cu 10, că 
viața nu-i numai din bucu
rii făcută... Cei 10 sînt cu 
toții în cadra aia. cu ne
vestele lor, cu copiii lor. 
Mă uit la ei, cind ies și 
intru în odaie — parcă toți 
mă urmăresc cu privirile — 
și atunci mi se pare că 
este iar zumzet în jurul 
meu, că e casa plină. Si 
mă simt bine și nu mai dă 
singurătatea peste mine, 
cind se duce Ilie prin ve

cini și uită sâ mai vină, 
ca mai adineaori...

— M-a chemat, ce era să 
fac ?! — se dezvinovățește 
omul.

— Te-a chemat „să în
cercați* zeama aia roșie ?

— Ce zeamă, tu, femeie, 
ce tot spui ! — și trage cu 
coada ochiului spre noi. 
Voia și el un sfat.

— Am avut un vis, în 
noaptea trecută — zice 
mama Maria, lăsînd ne
descurcată treaba cu zea
ma. Se făcea că-1 dă
deam... ăluia, pe un co

pil care mă necăjea. M-am 
trezit și-mi spuneam singu
ră ce mi-a venit... să-l tri
mit ăluia ?! Nu ml-a fost 
in fire. Copiii sint leac la 
necazuri. întăritură sufle
tească. Păi, noi, prin copii 
ne-am simțit tari în sat. 
Spaimă că nu am ce să le 
daii de mîncare nu am 
avut, am pus osul la trea
bă — că ne purtau unii 
grijă, că ce le pun pe 
masă...

— Ușor n-a fost —- zice, 
gînditor, Ilie. Cu 6 pogoa
ne, pină la cooperativiza
re ?! Gindul meu era ce 
fac cu fetele. Că nu ve
neau ai bogătanului să mi 
le pețească. Acum ar 
vrea ei, că mi le-a ținut 
statul prin școli, și-au ie
șit fete de ispravă, dar eu 
aș sta la îndoială. Dar 
nu mai e cazul ! Drept e 
că nu am avut pe ce ne 
rezema, decit pe răspun
derea noastră față de vie
țile aduse pe lutne. Mai 
mare răspundere nici că se 
află. Noi ne-am luat-o, că 
asta era tăria noastră și a 
neamului nostru — copiii, 
ăsta ne-a fost și ne este 
viitorul. Ceilalți, cu copii 
puțini sau fără, s-au spul
berat sau îi bate amarnic 
iarna bătrîneții.

— E aici, în vecinătate, 
o femeie — zice mama 
Maria. A avut un singur 
băiat și ăla a plecat. A 
rămas femeia ca un semn 
de întrebare, nu-șl poate 
aprinde focul sau să-și vă- 
ruiască odaia ca să schim
be aerul. Nu-i vine nimeni 
dintre ai ei, că nici nu sînt, 
de unde să vină ?

— Ei, na, parcă de-aia 
al copii, să-ți aprindă fo
cul — O contrazice soțul.

— Și de-aia 1 Dar nu 
numai de-aia. Că ai noștri, 
cei rămași în sat, vih în 
fiecare zi —■ ba seara, ba 
dimineața — și ne ajută. 
Vin și pentru câ nu am 
trăit la întîmplare, în za
dar, și au nevoie de sfat 
sau cfi-i trage sufletul lor, 
cu iubire, spre noi. Avem 
viitor maică, prin ei, nu 
simțim că stăm pe ulti
mul prag de viață. Ști- 

indu-i că rămîn după mine 
sînt liniștită, mă duc li
niștită, eu rămîn in sufle
tul lor. Așa sâ știți dum
neavoastră.

— Le-ați spus lucrurile 
astea vreodată ?

— N-am de ce să le 
spun. A venit acum vorba, 
așa. Lucrurile astea se 
sitnt, n-au nevoie de vor
bă. Ce m-aș face eu fără 
grija dinspre el ? Ala mic, 
Marlnică, și-a făcut, in 
fine, și el familie, la 
București, unde-i munci
tor, la „Electromagnetica* ; 
tot pleacă prin străină- 
tățuri, să facă centrale 
electrice — i-am spus 
sâ mai stea locului, să 
nu-i port grija. Tudori- 
că. Gheorghiță și Lilica, 
avind el casele și fami
liile lor in comună, fo
iesc zilnic prin bătătură. 
Au ei rosturile lor in 
C.A.P., sau la sondele din 
jur, iar ceilalți sint cu 
familiile lor așezați prin 
țară, la meserii bune, dar 
tot aici ii simt. Mă uit 
roată și-s răsplătită pentru 
toate grijile din trecut.. 
Și-s în cinste, ca mamă 
eroină ! Prin copiii mei, 
am ajuns acum la bătrine- 
țe să mă uit nu numai 
peste gard, in uliță, cu 
mindrie, dar prin ei mă 
uit în toată țara, pe un- 
de-s ei cu treabă și la lo
cul lor. cumpăniți, că di
vorț in familia noastră nu 
s-a pomenit. Asta-i nea
mul lui Irimia, puternic și 
împlinit frumos. La ăștia 
tineri, la copiii lor, vine 
doctorul, îi vede. îi cerce
tează, ii priveghează. 11 
simt, are dragoste de copii, 
se vede după privirea lui, 
nil mă înșel eu. că după 
privire il știu pe om. din- 
tr-o ochire. Cam asa e cu 
copiii — o avere la casa 
omului, avere șt pentru 
țară, zic eu.

A
m fost oaspeții mul
tor familii din Glo
deanu-Siliștea. Indi
ferent la ce vreme 
am bătut la poarta lor, 

peste tot pm fost primiți 
cu acoa căldură omenească 
deosebită specifică țăranu
lui român, care nu te în
treabă de la început cuce 
treabă ii calci pragul, ci te 
îmbie în odaia cea măi 
frumoasă, oforindu-ți loc 
de cinste. înednjurindu-te 
cu grijă și atenție, ascuns 
zindu-șl curiozitatea fi
rească — nu l-o citești 
nici măcar In priviri, acolo 
citești plăcerea de a avea 
chipuri noi în casă. Peste 
tot însă, copiii păstrau pe 
fețele lor surpriza nedisi
mulată. In casa lui Ion 
Toader, de pildă, nepoțel! 
lui — doi băieței în pri
mele clase ale școlii ge
nerale, bănuim — lipiți 
pur și simplu de bunica 
lor, erau numai ochi și 
urechi, abia respirau de 
teamă să nu le scape 
cumva ceva din discuție.

— Hai, la joacă, fuga ! — 
îi îndemnase bunica. Nu-i 
loc de voi aici.

Am observat umbra de 
pe fruntea lor. Dar nu 
s-au dat bătuți.

— Măcar de-ar vorbi — 
zice, zimbind, bunica — 
dar i-a lovit sfiiciunea. 
Altminteri sînt vorbăreți 
nevoie mare. Au rămas 
acasă numai ei doi din 

Andrel Voicu, bunicul celor două perechi de gemeni : „Pruncii, să știți de la mine, 
te fac om, te înalță in propriii tăi ochi"

patru nepoți, cîți avem. 
Ceilalți, mai mari, sînt la 
școli, prin alte locuri, che
mați de meserii, că-1 moș
tenesc pe taică-său, meca- 
nic-morar aici in sat. Poa
te ăștia doi să rămină pe 
meleagul nostru, că și aici 
vor avea ce moșteni, după 
cum s-arată lucrurile.

Mecanicul-morar Dumi
tru Toader, de față la dis
cuție, spune, ca un fel de 
justificare :

— Cinci copii am fost în 
familie. Fratele meu mai 
mare, Marin, e muncitor 
in București, dar noi cei
lalți ne-am făurit,'socotesc 
eu, rosturi la fel de te
meinice în comună. Iată 
însă că Marin, apreciat la 
slujba lui, nu are copii. 
Iar cind vine pe aici simt 
cum il trage inima spre 
ăsta micu’ al meu...

— Cine are copii, să și-i 
crească — intervine hotărit 
Ion Toader, bătrinul. Cine 
nu are, să le ducă dorul, 
asta-i !

— Copiii — își reia 
vorba Dumitru — îi aduci 
pe lume, la vremea soroci
tă, ei fiind menirea de că
petenie a omului, datoria 
lui sfintă. Să lași urmași 
să-ți ducă numele mai de
parte, să-1 ridice mai sus 
decit l-ai ridicat tu și 
înaintașii tăi. Și să-i crești 
în așa fel încit să fie mai 
buni șl mai capabili decit 
ai fost tu. Nu-i așa, măi 
țîcă ? — se adresează el 
dlntr-o dată, pe neaștep
tate. celui mai mic. care il 
asculta pierdut. Cînd vei 
fi mare să nu bați cuie in 
pămint, cum s-a întîmplat 
cînd bunicu-tău reptțra 
ieslea și voiai și tu să te 
afli în treabă, ci să stăpî- 
nești meserie mai de sol, 
să ai în răspundere, de-un 
exemplu, o combină din 
acelea electronizate. nu o 
moară cu valțuri vechi, ca 
mine.

— Treabă importantă șl 
a dumneavoastră, ca me
canic de moară — zicem 
noi. '

— Este — confirmă el. 
Dar acum satul se schimbă 
și mai repede de cum s-a 
schimbat în anii din urmă, 
își cere, pentru viitorul 
imediat, oameni potriviți, 
plai bine pregătiți ca noi, 
din toate punctele de ve
dere. Ați văzut sectoarele 
noastre de industrie spe
cifică ? Și țesătoria de 
pinzeturl de in — lucrea
ză foarte bine pentru ex
port — și tăbăcăria. în 
care stau să pornească 
noile utilaje, si coi ocări a de 
blănuri scumpe, de nutrii, 
și sera modernă și toate 
secțiile meșteșugărești ale 
industriei mici sau com
plexele moderne de crește
re a bovinelor și a porci
nelor. Apoi, mașinile agri
cole complicate de azi și 
cele care vor apărea inli
ne... Toate astea cine să le 
folosească și cu ce știință 
mai bine însușită și stăpi- 
nltă a pămintului, a plan
telor, a animalelor decit 
noi și, mai cu seamă, fiii 
și fiicele noastre ?

— Vă gindiți departe...
— Cum să nu te gin- 

•dești in felul acesta ? Ne 
place să avem copii mulți 
și sănătoși, așa cum este 
tradiția în familia româ
nească, mai ales acum 
cind avem ce le da ca 

moștenire — altfel ar fi 
de-a surda toată munca 
noastră. Că puii de om se 
cresc greu, că iți aduc 
griji ? Păi, fără astă nici 
că se poate și, n-ar fi nici 
bucuria aceea mare cind îi 
vezi cum li se deschide 
mintea pe măsură ce trece 
vremea — și asta trece 
cam prea repede, i-o spu
neam eu și fratelui Marin. 
Ce mîndrie cînd te trezești 
cu ei mari și vezi cum bate 
gindul lor mai departe 
decit al tău! Ei sint vii
torul, il ai in casă, il 
crești. De’viitor trebuie să 
ai grijă.

C
uvinte cumpănite, 
venind să lumineze, 
intr-un fel mai' 
direct, discuția pe 
care o purtasem cu puțin 

timp mai 'înainte cu pri
marul comunei, tovarășul

Medicul Szabo Eody : „E o 
infuzie de tinerețe în Glo
deanu-Siliștea care te în
deamnă să muncești cu 

suflet..."

Gheorghe Popescu. pe 
marginea chemării la în
trecere lansată la Începu
tul anului de cei din Glo
deanu-Siliștea către toate 
comunele cooperativizate 
din tară. Lucruri care ar 
părea, oarecum, disparate, 
dar, la o privire mai rapi
dă. își dezvăluie legături 
adinei.

— Am chibzuit foarte 
mult inainte de a lansa 
chemarea — ne spusese 
primarul. Am analizat mi
nuțios întreaga noastră 
stare economică, ne-am 
revăzut planurile de vii
tor, dar mai ales am luat 
în discuție forțele umane, 
familie cu familie...

— Familie cu familie ? 
La ce ar fi putut folosi o 
asemenea analiză ?

— Chemarea noastră nu 
este așa, doar pentru o 
scurtă durată. Spun un 
lucru de la sine ' înțeles, 
poate banal, dacă afirrrr că 
e o strînsâ legătură între 
economia comunei și locui
torii ei. în calcul nu lei 
însă numai numărul oa
menilor, ci și ce fel de oa
meni sînt, ce pregătire au, 
ce perspective și posibili
tăți au să devină și mai 
pregătiți pentru a face față 
cerințelor dezvoltării. în 
funcție de asta îți dai sea

ma ce poți face în pre
zent și mai ales in viitor, 
pentru că viitorul înseam
nă dezvoltare ascendentă 
nu în linie dreaptă. Adică, 
nu de azi pe milne. De 
aceea am mers pînă la a 
discuta starea fiecărei fa
milii, vigoarea ei. Una e 
să lucrezi numai cu oa
meni în virstă — și atunci 
le ceri pe măsură ; alta e 
să te bazezi cu precădere 
pe tinerețea care vine'din 
urmă. în definitiv, cine 
creează această economie 
a comunei, cine beneficia
ză de ea, cine trebuie să o 
ducă mai departe dacă nu 
oamenii comunei ?

— Toate bune și fru
moase. Știm că în comună 
structura pe virste in ca
drul familiilor e mai echi
librată decit în alte părți 
ale țării. Sint familii cu
4— 5 copii și chiar mai 
mulți. Dar acești copii pot 
pleca în alte localități, 
cum continuă să se pe
treacă lucrurile, la alte 
școli — aici aveți școala 
pină la 10 clase.

— Pleacă, dar se șl re
întorc... Față de ce ne 
propunem noi să realizăm 
pentru viitor avem chiar 
interesul să ne trimitem 
copiii la școli de diverse 
specialități, din alte părți. 
Ei știu că au la ce se re
întoarce în sat. Satul se 
modernizează văzînd cu 
ochii și are nevoie de ti
neri cu o bună pregătire. 
După cum vedeți, dezvol
tarea ne-o. planificăm în 
funcție de oameni, de 
perspectivele lor. Așa că 
ne adresăm fiecărei fa
milii, ne bucurăm de fie
care urmaș care vine pe 
lume. Va fi, acest copil, 
un viitor mecanizator sau 
tehnician veterinar, pro
fesor sau medic, braț pu
ternic de sporire a cuce
ririlor noastre. Mai zilele 
trecute — câ să vă spun o 
întîmplare semnificativă — 
m-am întilnit cu un cetă
țean pe stradă, nea Andrei 
Voicu, om in virstă, bunic 
a treia oară, cu 5 nepoți... 
Nora sa, ea însăși prove
nind din familia de 12 
copii a muncitorului me
talurgist Ion Popescu din 
Starchiojd, a născut intii 
o fetiță, apoi de două ori 
la rind, la distanță de un 
an, gemeni. Băieți.

— Ne închipuim că e 
foarte mîndru.

— Ce să mai vorbim ! 
M-a oprit și mi-a zis : „Să 

jVii să-mi vezi nepoții! 
Băiatul meu e om întreg 
acum. O să am, la vremea 
potrivită, patru militari in 
bătătură l“.

— Ia uite unde s-a dus 
cu gindul...

— O fi el om simplu, 
dar iată că gindul lui, atît 
de profund, s-a îndreptat 
către țară. Acesta e un 
fapt, l-a gîndit și l-a rostit. 
Apoi, băiatul lor. Marin, 
tatăl gemenilor, după cite 
aflasem eu de la conduce
rea șantierului I.E.L.I.F.-u- 
lui, unde este (buldozerist, 
lua treaba cam ușor într-o 
vreme, ceea ce m-a îndem
nat să-i spun o vorbă mai 
aspră, să-1 aduc la reali
tate. Nu l-am mai spus-o.
5- a apucat singur de 
treabă, și-a găsit rostul. 
Iar acasă a devenit un 
gospodar cum nu l-ai fi 
bănuit. Adică a simțit răs
punderea de tată cu cinci 
copii și și-a asumat-o. 
Copiii l-au înălțat în pro
priii săi ochi și în ochii sa
tului. Și satul contează pe 
el de-acum încolo, ca pe 
un om de nădejde. Nu-i 
puțin lucru.

D
iscuția aceasta ne-a 
convins să nu ocolim 
„casa cu gemeni", 
cum am nurtiit noi 
familia Marin și Elena 

Voicu. în drum ne-am 
abătut însă pe la dis
pensarul comunei să-1 cu
noaștem și pe medicul 
despre care auzisem peste 
tot unde am poposit, în fa
miliile cu mulți copil, apre
cieri frumoase. Era în ora 
de consultații. Acolo, in 
sala de așteptare, am aflat 
că doctorul e. de felul lui, 
un citadin, brașovean, și 
că, la venirea lui, aflind 
oamenii acest lucru s-au 
îndoit că va rămine printre 
ei, în acest sat de cîmpie. 
Pină una-alta însă, s-au 
dus cu necazurile lor la el. 
Au căpătat, cu vremea, mai 
multă încredere în capaci
tatea lui profesională, mai 
ales că între timp doctorul 
„orășean" și-a luat și ne
vastă din sat, instalîndu-se 
în casa socrilor.

— Atunci ne-am zis că, 
într-adevăr, va fi om de-al 
satului și se cuvine să știm 
mai bine dacă stăpînește 
cum se cuvine meseria lui. 
știința Iul — ne spunea.

cu zimbet în priviri, una 
dintre pacientele doctoru
lui. Și ce-am făcut ? Din 
sat de la noi s-au ridicat 
niște doctori mari pe la 
București.

— Doar nu i-ati chemat 
pe ei șă-1 verifice...

— Nu, dar unii care au 
avut pricină cu sănătatea 
s-au dus la ei cu rețetele1 
doctorului. Și aceia au 
spus : „Aveți grijă de el. , i 
legați-1 de sat, că-i doctor 
bun" !
' Ne spunea medicul Szabo 
Eddy, mai tîrziu, cind 
ne-am cunoscut :

— Glodeanu-Siliștea e o i; 
comună grea, cum ar 
spune un medic speriat de 
multitudinea atribuțiilor. 
Sint opt sate în Bărăgan, 
departe de orice oraș.

— Și sînteți un astfel de 
medic... speriat ?

— Nu, nu sint din cate
goria asta. Cu toate câ, sâ 
fiu cinstit, cind am ajuns 
aici prima oară nu prea 
mi-a venit la indemină. De 
loc sint dintr-un mare oraș 
transilvănean. M-am gln- 
dlt ce mă fac eu printre 
oamenii aceștia care nu mă 
cunosc, pe care eu nu-i 
cunosc, într-un sat de clm- 
pie care nu-mi era fami
liar. Dar mi-au plăcut ță
ranii aceștia deștepțl foc, 
puși pe fapte mari. Nu-i 
puțin lucru să te simți 
apreciat de astfel de oa
meni. Mi-au plăcut, au fa
milii puternice, echilibrate, 
în astfel de familii copiii 
cresc frumos, și de aceea 
sint și mai sănătoși decit 
aceia care provin din fa
milii dezorganizate. Am 
putea discuta mult pe ; 
tema asta, dar aici, la Glo
deanu-Siliștea. nu are rost 
E o infuzie de tinerețe, in 
această comună, care te 
solicită să muncești ire
proșabil, să nu-i dezamă
gești pe oameni. Cunosc 
acum fiecare casă. Peste 
fot mă așteaptă 3—4 copil, 
în multe case 4—5 copii sau 
mai mulți. Priviți — scoate 
medicul o fișă la întlm- 
plare, dintr-un teanc — 
Maria Radu, a fost astăzi 
la vizită, are 7 copii ; e 
mal în vîrstă, dar sint cele 
tinere, care au 3—4 copii. 
Vor avea mal multi, timpul 
se află Înaintea lor. Nu, 
aici nu e mentalitatea 
egoistă să nu albă copil. 
De aceea și comuna și-o 
gospodăresc cu inimă, cu 
gindul că au cui lăsa moș
tenire rezultatul muncii 
lor.

A
m fost primiți cu 
căldură și mindrie j

firească la „casa cu 
gemeni", casa fami

liei Voicu. Primii ge
meni, născuți în mai 1984, 
s-au ridicat copăcel. Doi 
băieți voinici, frumoși. Ne 
urmăreau discuția cu cei 
ai cafiei, plimbîndu-șl, 
tăcuți, ochii de la unii la 
alții, simțindu-se ocrotiți 
la pieptul bunicului, unde 
se cuibăriseră. Ceilalți 
gemeni, născuți în mai 
1983, așezați pe pat, des- 
fășați. erau numai miș
cate și gălăgie. Surioara 
lor, Petrica, în vîrstă de 5 
ani. își ajută frații, dîn- 
du-le să mănlnce cu bi
beronul.

— Să vă trăiască ’ — îl 
urăm mamei, care-i pri
vește cu strălucitoare 
bucurid. Ne-a vorbit doc
torul de băieți și de fetiță.

— Un doctor bun — 
apreciază bătrinul Andrei 
Voicu. Vine, ii cercetează, 
îi ascultă, se joacă cu ei, 
îi are în grijă mare. 
N-avem a ne teme, cresc 
sănătoși, ca din apă.

— E bucurie mare în 
familia noastră — rosteș
te mama. Avem pentru ce 
trăi, pentru ce munci. Ni 
s-a umplut casa de soare.

— Dar tatăl ? Unde este 
tînărul Voicu ?

— Vine și el — ne 
asigură bunicul. Se îngri
jește de vacă, de orătănii, 
își ajută nevasta. L-au 
făcut om pruncii !

Mergem pe strada prin
cipală, prin vifor și ger. 
Nu Ie simțim tăria, urmă
riți încă de vorba caldă și 
înțeleaptă a celor doi bă- 
trîni Irimia, de gindurile 
la fel de pline de miez ale 
lui Dumitru Toader, de 
preocupările primarului sau 
medicului ; ne stăruie în / 
minte replica bătrlnului / 
Andrei Voicu, izvorită din, 
experiența lui de om care 
a crescut la rîndu-i / 
copii, toți, astăzi, oamez 
cu rosturi bine închegaV 
„Copiii te fac om !“. /

Dionlsle SINCA 
Stellan CH1PEP

Foto : Sandu CRIS’/ 
------------------ /
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LA PAROȘENI LABORATORUL" UNOR
RANDAMENTE SUPERIOARE ÎN MINERIT

Mecanizarea în mină înseamnă our, moi mult aur 
negru smuls din ascunzișurile pămîntului. Minerii care 
ou învățat să strunească complicatele mașini sînt de 
părere, o dovedesc cu zecile de mii de tone, că nu 
poate fi nici măcar încercată o comparație intre pro
ducția pe care o scoteau la lopată și cea extrasă 
cu mașinile. Să încercăm să forțăm puțin cifrele să 
se transforme în imagini : producția de cărbune de 
la întreprinderea minieră Paroșeni din anul 1985 a 
fost mai mare de 117 ori decît cea din anul 1966, 
anul înființării minei. Acesta este efectul mecanizării 
lucrărilor din subteran. In două decenii, cu 
impresionante din partea statului, s-a ajuns

eforturi 
în uni-

totea amintita ca 98,5 la sută din producția de 
cărbune să se extragă cu ajutorul complexelor me
canizate.

lată și alte date care definesc parametrii unei ex
periențe demne de înțeles : minerii de la Paroșeni 
au dat în anul trecut o producție suplimentoră de 
peste 36 000 tone de cărbune, iar în acest an, pe 
primele două luni ou extras peste prevederi aproape 
4 000 tone. S-au angajat ca în acest prim on al 
cincinalului să dea o producție suplimentară de 50 000 
tone. Cum reușesc aceste performanțe ? Oare numai 
mașinile sînt cele care ii conduc la astfel de succese 
în muncă ?

dar mai ales 
gîndesc cum 
mai bine în

Firește că și mașinile, 
munca oamenilor care 
să le facă să meargă 
abataje, cum să le manevreze, cum 
să le ridice randamentele la cote 
cit mai mari, cum să facă drumul 
cărbunelui cit mai scurt pînă la 
suprafață. Aici, la Paroșeni s-a con
turat o experiență valoroasă a unui 
colectiv valoros, un mod de lucru pe 
cațe-I dorim un bun comun al tu
turor minerilor din Valea Jiului și 
nu numai de aici.

în cartea de onoare a întreprinde
rii, pe prima filă datată in octom
brie 1966. secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflat la inaugurarea minei, a urat 
colectivului de la Paroșeni „Noroc 
bun“ și cit mai multe succese în- 
tr-un minerit modern, îndemnindu-i 
să devină o unitate de frunte. Iată 
că după două decenii mina din Pa
roșeni este aproape complet meca
nizată, ajungînd o unitate model in 
ramura cărbunelui. Să încercăm să 
explicăm acest- salt.

Scurtarea timpului de montaj în abataje. Fiecare zi cîștigotă la
montaj înseamnă un plus zilnic de cel puțin 1 000 de tone de cărbune ;

• Montării, electromecanicii, lăcătușii și, mai ales, minerii care vor 
manevra utilajele cunosc foarte bine modul de depanare la nevoie, 
astfel că instalația va putea să lucreze la parametrii proiectați ;

• In timpul montajului „la lumina zilei" s-au putut asimila o serie 
de repere care vor aduce reale economii unității ;

• Cu astfel de complexe, brigăzile minerilor fruntași Constantin 
Ciobănoiu și Ferencz Fazecas au realizat productivități de 23 tone pe 
post ți, respectiv, 19,1 tone pe post.

O PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE

In această primăvară unitățile agricole de 
stat și cooperatiste au de însămințat cu dife
rite culturi o suprafață total.ă de peste 4,8 mi
lioane hectore. Realizarea și chiar depășirea 
producțiilor planificate în acest prim an al nou
lui cincinal, cerință de importanță majoră pen
tru economia națională, 
tuturor oamenilor muncii
pornind de la experiența bună dobîndită, dar și 
de la neajunsurile manifestate în anul anterior, 
să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea 
întregii activități, pentru respectarea cu stric
tețe a tehnologiilor și executarea 
un înalt nivel calitativ.

impune din partea 
dirv agricultură ca,

lucrărilor la

In acest spirit de exigență maximă față de 
activitatea desfășurată, la recenta plenară lăr
gită a Consiliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia că rezultatele în
registrate în agricultură în cincinalul trecut și cu 
deosebire în anui 1985 puteau fi mult mai 
bune. Că, deși condițiile climatice, în anul tre
cut. nu au fost prea favorabile, numai ele nu 
justifică recoltele necorespunzătoare obținute în 
unele județe și unități agricole. De fapt, toate 
aceste rezultate nesatisfăcătoare se accen
tuează în cuvîntarea secretarului general al 
partidului — se datoresc în primul rind, și in

principal, lipsurilor manifestate în executarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole, cu 
ce se cuprinde aici, în organizarea și 
rarea activității în întregul an agricol 
însămînțare pînă la recoltare.

Practica dovedește că nerespectarea 
a tehnologiilor de cultură constituie cauza cea 
mai frecventă care duce la scăderea, uneori 
foarte accentuată, a recoltelor. In legătură cu 
modalitățile de acțiune pentru evitarea greșeli
lor ce se săvîrșesc cel mai adesea, am avut o 
convorbire cu tovarășul Alexe LAZĂROIU, di
rectorul Direcției tehnice și introducerii pro
gresului tehnic din Ministerul Agriculturii.

tot ceea 
desfășu- 
— de la

întocmai

Cum se montează 
un complex 

de mare capacitate 
în numai 25 de zile?

Imaginați-vă cum arată un com
plex mecanizat compus din nu mai 
puțin de 90 de secțiuni, fiecare 
cîntărind citeva șute de tone. Fi
rește că problema principală ar 
trebui să o constituie coborîrea in 
mină și montarea sa în galeria unde 
va trebui să extragă cărbunele. La 
Paroșeni insă prima operație o con
stituie montarea acestui colos, lung 
de cițiva zeci de metri și inalt de 
5 metri in... curtea minei. Cei ce 
îl vor mînui în subteran fac un fel 
de repetiție generală de montaj și 
chiar de manevrare la lumina zilei. 
Sint bine cunoscute și însușite toate 
manevrele, toate părțile componen
te. specialiștii minei făcînd o serie 
de schițe ale părților care sînt su
puse unei mai mari solicitări pen
tru a realiza, cu forțe proprii, o se
rie de piese de schimb. Sint studia
te, in condițiile montajului de probă, 
toate condițiile din subteran și a- 
doptate o serie de soluții care să fie 
rezolvate din timp. Policalificarea 
multora dintre membrii brigăzii de 
mineri, care urmează să lucreze cu 
complexul mecanizat, le permite a- 
cestora să manevreze cu ușurință 
piesele la montaj. După ce com
plexul a fost pus în probe la zi, 
se demontează din nou pentru a lua 
drumul abatajului. Macarale pneu
matice preiau secțiunile și cu aju
torul unor instalații speciale de 
transport sînt coborîte în mină. 
Pentru a fi coborite secțiuni mai 
mari, a fost lărgit profilul suitoru
lui de atac, iar in abataje s-au con
struit camere speciale de montaj, 
în aceste condiții se cunosc cele mai 
mici amănunte la montarea instala
ției, astfel că întreaga operație du
rează numai 25 de zile. 25 de zile, 
față de o lună și jumătate sau chiar 
două luni cît durează aceste ope
rații Ia mine care montează tot 
astfel de instalații ! Și încă un fapt 
esențial : complexul pornește de Ia 
prima apăsare pe buton. Inginerul 
șef electromecanic al minei. Ștefan 
Toma, ne explică avantajele proce
deelor enunțate, dar mai ales be
neficiile unei cunoașteri perfecte 
a condițiilor de abataj în care ur
mează să fie montate. Ce s-ar în- 
timpla dacă întregul complex, așa 
cum vine de la constructor, se va 
transporta direct in abataj, unde 
condițiile de structură ale galeriilor 
creează mari greutăți de montaj ? 
Utilajul va fi din nou scos la su
prafață, alte cheltuieli, alt timp 
irosit și adesea chemat constructo
rul care să facă importante modi
ficări etc.

Pentru cei interesați, iată o scurtă 
fișă tehnico-economică a acestei 
inspirate inițiative:

Producție mai mare 
în abataje mai puține

O idee care a apărut din nece
sitatea unei reale sporiri a produc
tivității muncii. Condițiile de abataj 
au permis păstrarea acelorași lun
gimi ale liniilor de front, adică 160 
de metri, cit are frontul sectoru
lui 4, unde lucrează brigada lui Fa
zecas, și 140 de metri lungime, cît 
are frontul — unde realizează cea 
mai mare productivitate — brigada 
minerului Constantin Ciobănoiu. în 
1984 s-a lucrat cu complexe mecani
zate în 7 abataje pentril ca anul 
trecut intreaga activitate să se con
centreze în 6 abataje. în acest an 
producția a început numai in patru 
abataje, iar peste o perioadă de 
timp se va lucra- în cinci. Efectele 
sînt evidente : anul trecut s-a rea
lizat o producție suplimentară de 
peste 36 mii tone cărbune, iar in 
acest an, pe primele două luni s-a 
realizat o producție suplimentară de 
aproape 4 000 de tone.

lată și alte date de sinteză 
consum de energie electrică cu . _ ..... .. . ......... ......
față de 1984 ; consumul de lemn a scăzut cu 0,65 mc, iar cel de che
restea cu 1 mc la 1 000 tone de cărbune ; 
economie de combustibil convențional.

Directorul întreprinderii, ing. loan 
Besserman, ne prezintă avantajele 
acestui mod de concentrare a pro
ducției : „Pentru a concentra pro
ducția. am adoptat o serie de so
luții tehnice care ne-au permis rea
lizarea unor randamente mari. în 
primul rind am păstrat lungimile 
mari ale frontului, pentru a folosi 
mai intensiv complexele de mare 
înălțime. Numărul mai mic de uti
laje a însemnat o reducere substan
țială a consumului de energie, ast
fel că am ajuns in anul 
Ia 35,4 la 33,5 kW/h pe 
cărbune. Anul trecut s-a 
flux de transport de circa 
eliminînd 6 transportoare 
te tipuri și o combină de tăiere. 
S-au redus, de asemenea, 6 posturi 
pe schimb. Reducind personalul din 
abataje s-a putut mări numărul 
posturilor la înaintare. Prin con
centrarea producției intr-un număr 
mai mic de abataje, perioada 
tăiere este mai mare, numărul 
fecțiunilor scade".

privind eficiența acestei măsuri :
400 000 kW/h mai puțin in anul 1985

trecut de 
tona de 

redus un 
700 metri, 
de diteri-

de 
de-

un

se realizează o însemnată

,Scinteia“ revine asupra unei pro
bleme de deosebită însemnătate pen
tru realizarea culturilor in solarii.

Asigurarea unor cantități cît mai 
mari de legume timpurii necesare a- 
provizionării populației și creării 
unor importante disponibilități pen
tru export reprezintă in acest inceput 
de primăvară cea mai stringentă și 
importantă sarcină pentru producă
torii de legume. Iată de ce, în spi
ritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului la Plenara lăr
gită a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, de 
a se asigura in această primăvară o 
cantitate cit mai mare de legume, 
trebuie depuse țoate eforturile pen
tru a realiza cit mai devreme canti
tățile stabilite prin Programul de 
dezvoltare a legumiculturii.

Preocupate să perfecționeze și să 
extindă cît mai mult 
tode tradiționale de 
legumelor protejate, 
conducerii partidului, 
resort din cadrul Ministerului Agri
culturii au organizat zilele tre
cute o îritîlnire cu directorii trustu
rilor horticole județene, la care au 
fost invitați și un număr de produ
cători de legume în gospodăriile pro
prii din două comune vestite pentru 
cantitățile mari de legume timpurii 
pe care le vînd pe piețele Capitalei : 
Vidra și Adunatii Copăceni. Scopul 
intilnirii a fost în principal aceia de 
a găsi noi posibilități pentru redu
cerea actualului consum de polieti
lenă. atit prin redimensionarea unor 
spatii, cît mai ales prin folosirea lor 
cu chibzuință. în această ordine de 
idei a fost combătută practica unora

aceste me- 
cultivare a 
la indicația 
organele de

Brigada... 
„profesorilor"

Vorbind despre gradul de meca
nizare a minei din Paroșeni, firește 
că trebuie să amintim de calificarea 
și, cu deosebire, de policalificarea 
minerilor, de iscusința cu care con
duc complicatele complexe mecani
zate. Mai bine de 71 la sută din 
personalul minei are o calificare 
temeinică, iar peste 200 de mineri 
dețin certificate de policalificare. 
Nici nu se poate vorbi altfel de 
importantele succese realizate in 
ultimul timp, atit în folosirea in
tensivă a utilajelor, cît mal ales in 
obținerea unor producții suplimen
tare de cărbune. Policalificarea per
mite multora dintre mineri să în
trețină singuri utilajele la care lu
crează, să găsească soluțiile cele 
mai îndrăznețe pentru adaptarea 
unor mașini și instalații la condi
țiile din mină. Așa s-a intîmplat cu 
transportorul de abataj, a cărui ca
pacitate a crescut cu 600 tone cărbu
ne pe oră. Un astfel de rezultat 
ți-1 oferă numai priceperea, stăpini- 
rea perfectă a meseriei și, implicit, 
a mașinilor, o satisfacție pe 
ți-o aduce acel neastimpăr ce te 
stăpinește cînd vrei să faci 
cind ai curajul să cauți houl.

La școala tehnică a minei Paro
șeni au crescut mulți maiștri, șefi de 
brigadă, electricieni, lăcătuși care 
se bucură de o mare reputație in 
Valea Jiului. Unii au ajuns chiar 

profesori, după cum îi place di-

Besserman să spună. Da. 
profesori în meseria lor.

Și

rectorului 
adevărați 
Iată, de pildă, brigada cbndusă de 
Gavrilă Mesaroș lucrează de citva 
timp 
iniția 
unui 
tate. Brigadierul Mesaroș și ortacii 
săi sint mîndri de misiunea pe care 
au primit-o și în același timp 
trăiesc bucuria că munca lor nu 
este de prisos ; au elevi foarte si
litori care iii curînd îi vor ajunge 
pe... profesori.

Vorbind despre meseriașii adevă
rați nu putem să nu amintim vesti
ta echipă de „Service" condusă de 
maistrul Ștefan Tudoran, un în
zestrat creator de tehnică. Maistrul 
Tudoran este autor și coautor al 
celor mai multe dintre adaptările 
de utilaje la Condițiile de mină. Mai 
nou, au reușit să capteze gazul me
tan din mină și să-l folosească la 
forje, economisind cărbunele la în
călzitul apei și ș aerului din puțul 
de mină. Fără meseriașii echipei de 
„Service", vreo 70 la număr, între
prinderea „Unio" din Satu Mare ar 
fi primit multe reclamații privi
toare la calitatea transportoarelor 
care le fabrică sau, mai ales, recla- 
mații pentru transportoarele din 
contractele neonorate. Dar cum tre
burile din mină nu puteau să aș
tepte... mult așteptatele utilaje, 
băieții meșterului Ștefan Tudoran 
au făcut minuni. Un exemplu : s-au 
realizat asimilări și recondiționări de 
piese in valoare de 33 milioane lei.

An de an, în minele din Valea Jiului se extinde utilizarea com
plexelor mecanizate de mare capacitate, tehnică modernă care asigură 
randamente sporite în producția de cărbune. în acest prim an al ac
tualului cincinal, extracția mecanizată a cărbunelui va ajunge la peste 
33 la șută, iar pînă la sfirșitul cincinalului se va extrage cu complexe 
mecanizate mai bine de 50 la sută din producția de cărbune. Iată de 
ce este deosebit de important ca acest mare efort de dotare să fie 
fructificat din plin.

La Paroșeni, harnicii mineri au conturat în acest domeniu, al utili
zării cu maximum de randament a tuturor complexelor din abataje, 
o experiență valoroasă și oricînd ei sînt gata să împărtășească și altora 
din prețiosul lor exemplu de muncă și inteligență.

Petre CRISTEA, Sabin CERBU

la mina Bărbăteni pentru a-i 
pe colegii lor în manevrarea 
complex de mare productivi-

care
ceva,

de a cultiva in solarii, de exemplu, 
varză sau alte legume cu talie mică 
și chiar cu o oarecare rezistență la 
temperaturi scăzute. S-a demonstrat 
prin cifre, pe baza unor exemple 
concrete, că folosind metode simple 
de protejare, cum ar fi tunelele. 
bunăoară, se pot realiza. în cazul

cheltuieli, la ineficienta culturilor, cu 
consecințe și mai grave s-ar putea 
solda generalizarea unor experimen
te neprobate în practică.

Este de datoria organelor agricole 
județene să intervină cu fermitate și 
operativitate pentru aplicarea și res
pectarea întocmai a verigilor tehno-

— Este o problemă de mare com
plexitate, O tehnologie oricît de 
bună ar fi, dacă nu este aplicată 
în totalitate, atit cantitativ cît și 
calitativ, nu poate asigura efectul 
scontat. Neaplicarea unei verigi sau 
a alteia din tehnologie, sau aplica
rea lor necorespunzătoare duce ne
greșit la diminuarea producției și 
chiar, în anumite condiții, la com
promiterea ei. Și, din păcate, trebuie 
să recunoaștem că în unele unități 
există încă numeroase situații de 
nerespectare a tehnologiilor.

Primul pas în aplicarea corectă a 
oricărei tehnologii este ordinul de 
lucru pe care trebuie să-l dea spe
cialistul pentru fiecare lucrare pre
văzută. Consider că acesta are o im
portanță deosebită, de răspunderea 
cu care este elaborat depinzînd exe
cutarea corectă a diferitelor lucrări 
din tehnologie.

— Și pină acum exista obligativi
tatea specialiștilor de a emite 
ne de lucru pentru executarea 
rei operații.

— Este adevărat. Dar în 
locuri, eu timpul, acestea au 
tat un caracter formal, 
puține ori s-a constatat că cei care-1 
primeau — mecanizatori sau coope
ratori — nu cunoșteau nici măcar ce 
conține. Or; aici este fondul pro
blemei. Ordinul de lucru trebuie să 
cuprindă obligatoriu normele tehni
ce . și parametrii calitativi ai lu
crării, să fie bine cunoscut și în
sușit de către lucrători, numai astfel 
fiind pasibil ca o lucrare sau alta 
să fie executată în deplină cunoș
tință de normele tehnice și de ca
litate ce trebuie realizate.

în cadrul normelor tehnice, ele
mentul cel mai important îl consti
tuie stabilirea cu discernămint.maxim 
a momentului optim pentru declan
șarea lucrărilor in cimp. în această 
privință se constată și cele mai multe 
neajunsuri, fie din dorința de a în
cepe mai repede lucrările, indife
rent de condițiile in care se pre
zintă terenul, fie din cauza unei 
prudențe exagerate. De aceea, mo- 
meptul optim trebuie stabilit în 
funcție de condițiile concrete din- 
tr-un loc sau altul, numai pe baza 
cunoașterii cu exactitate a umidită
ții și temperaturii din sol. Hotăritor 
este ca lucrările in cîmp să fie de
clanșate atunci cînd' umiditatea* te
renului este la un nivel care să nu 
ducă la degradarea stării 
solului.

— Cu alte cuvinte, nu 
forțat momentul intrării în 
mijloacele mecanice,

— Dar nici întirziat în mod ne
justificat. Că asta este și mai rău. 
în cazul semănatului, bunăoară, fie
care zi de întîrziere, față de perioa
da optimă, determină scăderea din 
ce în ce mai accentuată 
ducției.

Prin experiențele și 
nările făcute de către _____
tele de cercetări de specialitate au 
fost stabilite epocile optime de exe
cutare a diferitelor lucrări, inclusiv 
a semănatului, pe zone pedoclima
tice mari, care, prin Decret al 
Consiliului de Stat, au fost stabilite 
ca norme obligatorii de respectat. 
Și nu există nici un impediment 
pentru respectarea lor. Dimpotri
vă ! Epocile optime recomandate cu
prind limite largi, care dau posibili
tate specialiștilor, indiferent de zona 
unde se află, să se încadreze cu se
mănatul diferitelor culturi în pe
rioadele de timp stabilite. Condiția 
esențială este doar ca specialiștii 
din unități, pe baza cunoașterii 
atente a terenului. să stabilească 
momentul începerii lucrărilor m ca
drul 
aceasta 
jceșar 
dețene 
tre de 
ducție, 
privește momentul începerii semă
natului trebuie făcută chiar de la 
parcelă la parcelă, in funcție de 
umiditate, temperatură, natura solu
lui și cota terenului. Aici intervine 
rolul specialiștilor, care trebuie să 
manifeste înaltă răspundere și pro-

bitate profesională. In această pri
vință, nu sînt de acceptat abateri de 
la normele legale și nici impunerea 
în mod arbitrar a unor termene de 
executare a lucrărilor, care nu co
respund situației din teren.

— în ce privește aplicarea corectă 
a tehnologiilor, vă rugăm să vă re
feriți la verigile la care se constată 
cele mai frecvente abateri de la nor
mele stabilite.

— Nu aș începe cu greșelile ce se 
întrucît aces-fac în practica curentă

timp scurt apentru soluționarea în 
tuturor problemelor. Hotărîtor este 
ca în fiecare unitate agricolă să se 
organizeze punerea lor în aplicare 
și mai ales a măsurilor ce pot fi 
realizate încă pentru producția 
acestui an. Menționez în acest sens 
că, pornind de la importanța deose
bită a zonării și microzonării cultu
rilor, soiurilor și hibrizilor, organi
zarea teritoriului și asolamentelor 
pentru aplicarea corectă a tehnolo
giilor, conducerea Ministerului Agri-

ordi- 
fiecă-
multe 
căpă- 

Nu de

fizice a
trebuie 

cîmp cu

a pro-
determi- 
institu-

perioadei optime. Pentru 
consider deosebit de ne- 

ca direcțiile agricole ju- 
să doteze cu termome- 

sol toate fermele de pro- 
intrucît diferențierea în ce

care le pot obține producătorii în 
condițiile livrării 
perioadă cît mai 
ce trebuie luate 
plantarea acesteia
te unitățile cit mai timpuriu posibil. 
Ceea ce se cere organelor agricole 
acum este să verifice dacă fiecare

producției intr-o 
timpurie. Iată de 
toate măsurile ca 
să șe facă în toa-

ț
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„Ordinul 
meinic, 
Stabilirea momentului optim de în- j 
cepere a lucrărilor 
mare răspundere a specialiștilor 
Să se asigure toate condițiile pen-’i 
tru aplicarea corectă a tehnologiilor 
Generalizarea metodei de admini
strare în mai multe etape a îngră
șămintelor chimice poate asigura 
un spor substanțial de producție 
Pentru păstrarea umidității în sol, 
numărul lucrărilor să fie redus la 
minimum

sarcină de
r '..........

Densitatea optimă asigurată prin 
semănat
parcursul
plantelor,

trebuie menținută pe tot 
perioadei de vegetație a 
pînă

și înțelese în- 
larg. în primul 

asigurarea condi
țiilor de bază pentru realizarea pro
ducției. Am în vedere zonarea și 
microzonarea culturilor, soiurilor și 
hibrizilor, organizarea teritoriului și 
asolamentelor pină la nivel de fer
mă, realizarea lucrărilor agropedo- 
ameliorative pentru ridicarea poten
țialului productiv al pămîntului, di
ferențierea tehnologiilor cadru în 
sensul adaptării lor la particularită
țile agropedoclimatice ale microzo- 
nei, adică ale fermei, solei și parce
lei și, apoi, asigurarea bazei tehnice 
și materiale care să facă posibilă 
aplicarea întocmai a tehnologiei sta
bilite. Abia de aici incolo putem 
vorbi de aplicarea corectă a tehno
logiilor de cultură. în toate aceste 
domenii s-au făcut progrese însem
nate în decursul anilor, dar mai sînt 
incă multe lucruri de rezolvat. Im
portant este că în toate aceste pri
vințe au fost adoptate programe

tea trebuie privite 
tr-un context mai 
rind esențială este

culturii a hotărît elaborarea unei 
metodologii și a unui program de lu
cru pentru încheierea mai rapidă a 
acestei acțiuni.

— Desigur, prin toate aceste pro
grame și măsuri adoptate recent, a 
căror realizare este eșalonată pe o 
perioadă mai scurtă sau mai înde
lungată de timp, se va crea un cadru 
optim pentru aplicarea^ corectă a 
tehnologiilor de cultură. Să insistăm 
însă asupra greșelilor cu frecvență 
mai mare generate de cauze subiec
tive.

— Mai multe aspecte negative vi
zează fertilizarea terenurilor cu în
grășăminte chimice. Primul și cel 
mai important este împrăștierea lor 
neuniformă. Care este efectul ? La 
aceeași doză, împrăștiată în benzi 
supradozate și altele subdozate, în
tre primele, producția de griu sca
de cu pină la 40 la sută, față de si
tuația administrării lor uniforme. 
Este o situație foarte des întîlnită 
care conduce la o mare risipă de

23 februarie, supuneam atenției orga
nelor în drept greutățile cu care se 
confruntă producătorii de legume în 
ce privește asigurarea foliei de polie
tilenă. Ne refeream în acel articol 
atit la ritmul necorespunzător de li
vrare. dar mai ales ne făceam ecoul 
îngrijorării legumicultorilor de a nu

PENTRU PRODUCȚII SPORITE
DE LEGUME TIMPURII

CITEVA SUBLINIERI PORNIND DE LA UN RECENT SCHIMB DE OPINII

unor sortimente, producții de legume 
cel puțin la nivelul celor obținute in 
solarii, dar cu consumuri de polieti
lenă și cheltuieli incomparabil mai 
mici.

Insistîndu-se in mod deosebit asu
pra necesității de a reduce consumul 
de polietilenă la unitatea de suprafa
ță, știut fiind că aceasta constituie 
principala cale de reducere a cheltu
ielilor in cazul culturilor protejate, 
s-a insistat in același timp și asupra 
cerinței de a fi respectate cu cea mai 
mare strictețe toate verigile tehno
logiei culturilor protejate. Pentru că 
așa cum exagerările in folosirea poli- 
etilenei duc la risipă nepermisă de

logice care condiționează reușita a- 
cestor culturi, insistind in mod deo
sebit pe aplicarea acelor elemente 
care asigură, deopotrivă, randament 
maxim — timpurietate si economi
citate, Cea mai mare grijă trebuie 
acordată acum întreținerii răsaduri
lor perttru a asigura dezvoltarea 
normală a acestora. Vremea se în
călzește și este de așteptat ca peste 
citeva zile să se treacă la plantarea 
răsadurilor de varză sub tunelele de 
folie 
cială 
este 
care
latiei. cît și de veniturile mari pe

de polietilenă. Importanta so
si economică a acestei culturi 

dată atit de rolul deosebit pe 
il are in aprovizionarea popu-

fermă legumicolă are asigurat răsa
dul de varză atit cantitativ, cît și ca
litativ. pentru ca la nevoie să treacă 
la redistribuirea acestuia. De aseme
nea. nu peste multe zile se va trece 
la înființarea culturilor de tomate 
in solarii, apoi a celor de castraveți 
si ardei. Potrivit situației operative 
centralizate de direcția generală de 
specialitate rezultă că pentru toate 
aceste culturi răsadul este nu numai 
asigurat, ci și repicat de acum.

Problema rămasă nerezolvată, dar 
pentru care factorii în drept dau asi
gurări că va fi soluționată în terme
nul stabilit, este amenajarea sola- 
riilor. în ziarul nostru de duminică.

■fi In măsură să poată pregăti pentru 
producție, la termenul stabilit, toate 
cele 3 000 hectare cu solarii din fer
mele legumicole. întrucît nu dispu
neau nici măcar prin repartiție de 
cantitatea de folie necesară. Față de 
solicitările agriculturii, răspunsul Mi
nisterului Industriei Petrochimice a 
fost prompt, dar nu total satisfăcător. 
Astfel, 
minister 
rea în _______
de folie cu 1 000 tone, față de ceea 
ce se stabilise și care nu asi- 

, gura nici pe departe planul initial, 
necesarul real al agriculturii, fapt ce 
poate fi apreciat ca un efort lăudabil

respectivuluiconducerea
a dispus suplimenta- 

luna martie a livrărilor

———————X 
care trebuie însă intensificat. Potri
vit calculelor făcute la direcția de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii, pentru realizarea inte
grală și in termenul stabilit a pla
nului sortimental la culturile prote
jate. fabricile ar trebui să-și supli
menteze de acum livrările la cel pu
țin 120 tone folie de polietilenă pe 
zi. Dar acest ritm nu a fost’ atins 
pină acum, deși trebuie spus că in 
ultimele zile cantitățile livrate uni
tăților agricole au sporit. Nu este 
căderea noastră să apreciem cit ar 
trebui să fie de mare cantitatea to
tală de folie de care ar mai avea 
nevoie legumicultura, pentru că, în 
mod normal, asupra cifrei exacte ar 
trebui să cadă de acord cele două mi
nistere direct interesate, fant care, 
dună cite sîntem informați, nu s-a 
petrecut incă. Știm însă precis că 
suplimentarea livrărilor de folie este 
condiționată de aprovizionarea fabri
cilor producătoare cu granule 
polietilenă.

Așa cum s-a indicat, cel 
ziu pină la 25 martie, in toate 
mele producătoare de legume 
sudul si vestul tării solariile să fie 
gata pregătite pentru înființarea 
culturilor de tomate. Tocmai de a- 
ceea, în fiecare unitate agricolă, în 
fiecare fermă trebuie asigurate toate 
condițiile necesare realizării cantită
ților de legume timpurii stabilite 
prin programul de dezvoltare a legu
miculturii, astfel incit să se poată 
satisface nevoile de consum ale 
populației, celelalte cerințe ale eco
nomiei naționale.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP

de
tir- 
fer- 
din

îngrășăminte chimice. Ea poate fi 
evitată prin măsuri ce stau la în- 
demina oricărui specialist Anume : 
repararea și reglarea corespunzătoa
re a utilajelor, jalonarea în prealabil, 
a terenului, cu stabilirea distantei 
între două treceri în funcție de 
tipul ingrășămîntulul folosit și efec
tuarea . obligatorie a probelor de 
funcționare a utilajelor.

O chestiune care se pune cu tot 
mai multă acuitate o constituie ex
tinderea administrării fractionate a 
dozelor de îngrășăminte cu azot, in 
mai multe etape, pe parcursul pe
rioadei de vegetație a plantelor, me
todă prin care se asigură o eficiență 
sporită a îngrășămintelor prin va
lorificarea lor completă de către 
plante. Bunăoară, la porumb, aces
tea se pot aplica fracționat înainte 
de semănat, o dată cu pregătirea te
renului, concomitent cu semănatul, 
o dată cu executarea prașilelor me
canice și în două etape prin apa de 
irigat pînă în faza de formare a bo
bului. Avantajul acestui procedeu 
este incontestabil. Experiențele mul- 
tianuale arată că, la aceeași doză 
de îngrășăminte cu azot — 180 kg 
la hectar — aplicată în 3—4 faze, 
producția de porumb sporește cu 
pină la 22 Ia sută, față de cazul apli
cării îngrășămintelor in 1—2 faze.

— Ce trebuie întreprins pentru 
extinderea acestei metode pe supra
fețe mari ? >

— Nimic deosebit. Este nevoie 
doar ca specialiștii și conducerile 
unităților agricole să manifeste in
teres și preocupare. Stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii dispun 
de suficiente fertilizatoare. Ele tre
buie reparate, reglate și montate pe 
semănători sau cultivatoare. Se cere 
doar un efort in plus pentru orga
nizarea temeinică a acțiunii in cîmp. 
Adică asigurarea ritmică a transpor
tului îngrășămintelor și oameni care 
să alimenteze fertilizatoarele.

— tn condițiile acestei primăveri, 
cu umiditate mai ridicată in sol, 
cum trebuie procedat la pregătirea 
terenului ?

— în nici un caz nu trebuie exa
gerat cu lucrări prin care se în
toarce pămintul și care duc la pier
derea umidității din sol. Deci, lu
crările trebuie reduse la minimum 
și folosite cu precădere combinatoa- 
rele și grapele cu colți reglabili. Im
portant este ca prelucrarea solului 
pentru crearea patului germinativ să 
se facă numai pe adincimpa de în
corporare a semințelor. Și, un ele
ment de care nu se prea ține sea
ma, sensul de execuție a lucrărilor 
de pregătire a terenului nu trebuie 
să coincidă cu cel de semănat

Vorbind despre neajunsurile ce se 
înregistrează in aplicarea tehnologii
lor, nu pot fi trecute cu vederea cele 
legate de nereallzarea densității op
time de plante la hectar. în ultimă 
instanță, densitatea plantelor la hec
tar constituie un element decisiv 
pentru nivelul producției. Sint 
două direcții principale de ac
țiune pentru atingerea acestui 
obiectiv. în primul rind, spe
cialiștii din unități au datoria ca, 
ținind seama de mai mulți factori, 
cum sint gradul de aprovizionare a 
solului cu apă prin irigații sau aport 
freatic, asigurarea cu îngrășăminte 
chimice, specificul hibrizilor și soiu
rilor cultivate, nivelul producției 
planificate și alții, să determine in 
limitele superioare recomandate de 
cercetarea științifică densitatea op
timă de plante ce trebuie realizată 
prin semănat pe fiecare parcelă și 
la fiecare cultură. Este un prim 
obiectiv lesne de realizat dacă se- 
mănătorile sint bine reglate, dacă se 
folosesc semințe cu germinație ri
dicată și dacă lucrările se execută 
la un nivel inalt agrotehnic.

în al doilea rind se pune proble
ma întreprinderii tuturor măsurilor 
necesare pentru menținerea densi
tății optime pină la recoltare. în 
această a doua fază se intîmplă de 
regulă cele mai serioase neajunsuri. 
Executarea cu neatenție a prașile
lor mecanice și manuale, intervenție 
tardivă pentru prevenirea și comba
terea bolilor și dăunătorilor repre
zintă cauzele principale care duc la 
diminuarea densității de plante la 
hectar.

Aducînd în discuție toate aceste 
elemente, trebuie subliniat un fapt 
de importanță majoră. Anume, nece
sitatea asigurării și corelării tuturor 
factorilor de vegetație pe tot par
cursul perioadei de dezvoltare a 
plantelor, aceasta constituind o con
diție de bază pentru aplicarea corec
tă, in ansamblu, a tehnologiilor de 
cultură. Situații ca acestea : s-a asi
gurat densitatea optimă la nivelul 
superior, dar nu se aplică ingrășă- 
mintele prevăzute, sau se asigură 
densitatea și îngrășămintele, dar nu 
și apa pentru irigare, sint de natu
ră să diminueze pină la zero efec
tul tuturor celorlalte verigi din teh
nologie care au fost respectate ri
guros.

Ne-am referit doar la citeva din 
neajunsurile care prin adopta
rea de măsuri corespunzătoare , . 
pot și trebuie , să fie Înlătu
rate cu desăvirșire pretutindeni 
unde s-au manifestat. Este în 
fapt cerința exprimată cu toată fer
mitatea de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Plenară lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor de a asigura Ia 
toate lucrările, pe parcursul între
gului ciclu de producție, o calitate 
ireproșabilă. Pe baza faptelor, 
a realizărilor din unitățile și 
județele care au obținut recolte bune, 
sublinia secretarul general al parti
dului — putem afirma că agricul
tura noastră socialistă dispune de tot 
ce este necesar pentru lichidarea 
lipsurilor, a stărilor negative și pen
tru obținerea, incă în acest an, a 
unor recolte și producții bune In 
toate sectoarele".

Aurei PAPADIUC
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DRAGOSTEA PENTRU FRUMUSEȚEA SCRISULUI
Un rol primordial în supraviețuirea și dezvoltarea neîntreruptă 

a poporului nostru pe multiple planuri au avut conservarea și îmbo
gățirea limbii, precum și creația artistică populară, care au cizelat con
tinuu graiul strămoșesc, au cultivat virtuțile poporului, tradițiile înaintate 
și obiceiurile sale, i-au lărgit permanent orizontul de cultură.

NICOLAE CEAUȘESCU

Manifestări consacrate zilei de 8 Martie

Inestimabil document 
al identitâfii

Limba, așa cum o vorbim și o 
scriem azi. este o construcție ri
dicată pe temelia solidă a con
științei originii și locului nostru 
în lume. Care este misiunea oa
menilor de știință și cultură in 
folosirea și păstrarea nealterată a 
acestui legat ?

Prof. univ. dr. GRIGORE BRĂX- 
CUȘ : Pentru noi, românii, limba 
pe care o vorbim este de o impor
tanță covirșitoare, în sensul că 
prin ea ne definim originile et
nice și însăși existenta noastră 
istorică în această parte a Euro
pei.

Iată cit de frumos și de 
exact a definit secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, roiul limbii în 
istoria și dăinuirea poporului, pre
cum și datoria de înaltă răspun
dere ce revine oamenilor de știin
ță și cultură, tuturor slujitorilor 
scrisului : „O națiune, un popor, 
nu pot exista fără o istorie, fără o 
cultură și o limbă proprie. Aceas
ta constituie chezășia șl forța fie
cărui popor — și poporul nostru 
însuși a creat, de-a lungul milenii
lor. limba, cultura românească. 
Oamenilor de știință și cultură le 
revine misiunea s-o păstreze, s-o 
perfecționeze și să asigure întot
deauna ca ea să ocupe un loc 
demn in rindul limbilor și culturii 
universale".

Limba este semnul prin care ne 
identificăm ca urmași direcți ai 
daco-romanilor, ea este actul naș
terii noastre aici, între marile 
cursuri de apă care închid ca in
tr-un cerc arcul Carpaților. Româ
na provine din latina dunăreană, o 
limbă cu aspect popular și coloc- 
vial, a cărei însușire de către 
geto-daci a fost consecința cea 
mai importantă a romanizării lor. 
Așadar, noi sîntem un popor ro
manic în primul rînd pentru că 
vorbim limba latină, așa cum a 
evoluat ea pînă astăzi. încă de la 
origine, latina din zona noastră a 
devenit idiomul unor comunități 
sociale cu forme de cultură și 
civilizație tipic populare.

Din limba populației preromane 
din Dacia, latina a reținut numele 
riurilor mari, oronimul Carpați. 
aproximativ o sută de cuvinte co
mune, ci,teva sufixe și chiar 
unele trăsături fonetice și grama
ticale. ȚȘsenta latină a limbii nu 
s-a modificat prin elementele pro
venite din această influență pri
mară ; urmele geto-dace sînt însă 
o mărturie puternică privind locul 
genezei noastre etnice și lingvis
tice.

Româna comună, faza de evo
luție imediat următoare celei la
tinești, pe care o reconstruim prin 
comparația interdialectală. stă 
dovadă a existentei, în mileniul 
întîi al erei noastre, a unui 
trunchi român unitar situat pe o 
vastă arie romanizată.

Cercetarea aprofundată a ele
mentelor vitale ale limbii ne 
ajută să umplem golurile istoriei 
din epocile pentru care datele ar
heologice sau informațiile scrise 
lipsesc ori sînt insuficiente. Limba 
română este argumentul puternic, 
convingător al continuității noas
tre, al viețuirii neîntrerupte, încă 
de dinainte de colonizarea romană, ' 
pe teritoriul pe care ne aflăm as
tăzi.

în ciuda vieții atit de zbuciuma
te pe care a dus-o poporul nostru 
în tot cursul evului mediu, limba 
și-a menținut neschimbat caracte
rul romanic. Contactul românei cu 
limbile popoarelor vecine, toate 
neromanice, „a verificat" cu priso
sință forfa de rezistență a latini
tății ei. Integrarea in masa ro
mânească a slavilor de pe terito
riul nord-dunărean trebuie consi
derată o expresie a forței de asi
milare de către limba noastră a 
elementelor aloglotice.

Din punctul de vedere al varian
telor ei dialectale, româna apare 
ca o limbă foarte unitară, mai uni
tară decît multe limbi europene : 
diferențele de la un grai regional 
la altul sint minime. Unitatea lim
bii reflectă unitatea de civilizație 
a românilor ; ea presupune ra
porturi sociale permanente între 
grupurile de români de pe ambele 
versante ale Carpaților. Autorii 
noștri vechi, incepind cu Cores!, 
primul tipăritor, aveau înțelegerea 
clar mărturisită că limba română 
are caracter unitar. Acest adevăr, 
tălmăcit in monumentele de cultu
ră ale epocii, nu era altceva decît 
expresia conștiinței de unitate et
nică și lingvistică pe care au 
avut-o întotdeauna masele popu
lare românești.

în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea începe un lung și in
tens proces de relatinizare. in sens 
romanic, a variantei culte a limbii 
noastre. Orientarea spre limbile 
romanice de cultură și spre latina 
literară a dus la rezultate. în ge
neral. identice în toate zonele cul
turale românești, fapt explicabil 
prin omogenizarea socială româ
nească și prin unitatea limbii co
mune. în cursul secolului al 
XIX-lea se precizează normele su- 
pradialectale ale românei literare 
moderne. Se creează stilurile func
ționale. ca urmare a procesului de 
occidentalizare romanică, limba 
noastră națională devenind astfel 
un instrument perfecționat de ex
presie a celor mai variate forme 
de cultură. Trebuie remarcat insă 
că marii scriitori, incepind cu 
Heliade Rădulescu. au un adevărat 
cult pentru limba textelor vechi Șl 
limba populară, ca variante uni
tare ale limbii comune, pe care le 
iau ca model pentru crearea uni
tății limbii culte modeme. Limba 
lui Varlaam, Dosoftei, Miron Cos- 
tin e redescoperită și valorificată 
estetic de marii clasici ai literatu

rii noastre din ultimele două 
secole.

Așadar, limba este documentul 
cel mai important al descendenței 
daco-latine a poporului român, do
cumentul formării lui în aria Car
paților și a Dunării de jos. Prin 
limbă dovedim — alături de alte 
argumente edificatoare — faptul că 
românii nu și-au părăsit niciodată 
teritoriul pe care locuiesc astăzi. 
Limba a fost factorul esențial «1 
omogenizării noastre sociale, al u- 
nității materiale și spirituale a tu
turor grupurilor românești în tot 
cursul veacurilor.

Dezvoltată necontenit prin uzul 
popular și prin aportul remarcabil 
al marilor scriitori și al oamenilor 
de cultură, limba este un adevă
rat tezaur pe care trebuie să-l 
păstrăm cu grijă in toată purita
tea lui. Avem obligația morală și 
patriotică de a respecta cu toată 
severitatea normele de corectitudi
ne ale variantei culte a limbii na
ționale, elaborată cu atita trudă in 
cele patru secole de scriere româ
nească. Claritatea. conciziunea, 
proprietatea termenilor (în special 
a neologismelor), simplitatea sin
tactică, accesibilitatea etc. sint atri-

Cărțile $e scriu spre a fi $ 
i citite, și numai acele citiri 1 
. pot fi profitabile cititorului , 
' pe care el le înțelege și 1 
ț care, conținind idei sănătoa- 
i se, prezentate intr-un mod i 
* logic, sînt scrise într-0 limbă > 
ț de toți pricepută, de toti gus- ț 
t tată, care, nici dezgustă min- i 
’ tea prin formele și expresiu- ’ 
•ț nile ei pocite și înjosite, nici ț 
i o ostenește prin a ei frqgeo- l 

logie nomoloasă și incălcită, 
1 nici o spăimîntă prin netre- ' 
ț bulncioase și nejustificabile | 

inovațiuni.
ALEXANDRU ODOBESCU ț 

bute stilistice ale oricărei fraze 
construite după cerințele norme
lor literare actuale.

Activitatea de studiere și de cul
tivare a limbii literare in școală 
are caracter instructiv, dar și edu
cativ in același timp. Dat fiind fap
tul că româna cultă contemporană 
s-a constituit prin aportul uriaș ei 
neologismelor latino-romanice. în
sușirea el s-ar face mai ușor acor- 
dîndu-se o atenție sporită învăță
rii limbii latine. Terminologiile 
științifice de astăzi s-au format. în

O confuzie 
stil realist =

Șîntem întotdeauna atenți față 
de acest imperativ primordial, față 
de obligația — atit de strălucit 
ilustrată da înaintași — de a res
pecta un nobil legat spiritual 7 De
sigur, limba, ca orice organism viu, 
evoluează, nu este un dat imuabil. 
Intr-o majoritate covirșitoare. scri
itorii, dramaturgii, eseiștii de azj 
inovează in spiritul limbii, creează 
in sensul devenirii ei, delimitîn- 
du-se de tentația copierii neselec
tive. „stenografice" a unor feno
mene lingvistice. Există, din păca
te. și derogări, abdicări, voluntare 
sau involuntare, de la demnitatea 
expresiei, de la frumusețea și stră
lucirea scrisului frumos căruia i 
s-au dedicat mulți scriitori, confi- 
gurind în acest chip _o inaltă tra
diție literară : a preocupării pen
tru frumusețea frazei, pentru gă
sirea expresiei juste, a termenului 
exact, pentru adaptarea stilului la 
subiect, pentru concordanța intre 
nuanță și ton. Căci, așa cum afir
ma un strălucit poet, nici un scrii
tor adevărat nu poate ignora 
această grijă și vrajă subtilă fără 
riscul de a-și disprețul însuși ta
lentul, însăși calitatea lui de crea
tor.

Din dorința de a scrie cit mai 
„realist", mai „autentic" se suprali
citează uneori datele scrisului ne
glijent, împănat cu expresii urîte : 
sub pretextul că descriu Viața „așa 
cum este", unii autori consideră, 
de pildă, că cu cit o întimplare 
este mai, vulgară și mai neînsem
nată, cu atit ea este mai intere
santă, uitindu-se însă condiția spe
cifică a literaturii, care implică 
transfigurarea șl selecția, nu reda
rea simplă și banală. Tonul de 
vorbărie grosolană, stilul vulgar 
răvășesc citeodată paginile unor 
cărți „de actualitate". Exemplele 
de limbaj „fotografiat", agramat și 
vulgar nu sînt, din păcate, prea 
rare.

Cum vorbește un țăran într-o 
asemenea carte 7 Iată : „Ascul
tă, mă, Ioane, eu am mai văzut 
damblagii pe lume, dar ca ăștia 
n-am mai întilnit. Ce știi, tu, fe
meie ? 1 Este oameni deștepți, (...) 
Nu vezi, n-are pă nimenea care 
să le ție de caldi (...) crucea mă-ti, 
n-ai plecat ? să face acum amiaza, 
soarele nici nu răsărise moare va
cile de foame și tu te-ai și fan
dosit in oglindă, al luat numa’ nă
ravurile proaste de la mă-ta mare 
grecoaica. Puturoaso, nu te-ai scu
lat ?“ Iată acum, într-o altă carte, 
cum vorbește la telefon o „doam
nă" cu „serviciul la o reprezentan
ță" diplomatică : „O, voi. țoapele 
astea, care vorbiți la telefon de 
parcă suflați în urechea măgaru
lui ! Asta e oră de sunat 7 ! Cine 
o să vă mal facă educație dacă 
nu mă mai ocup eu de voi ? ! Și 

bună măsură, pe baza fondului 
lexical latin nemoștenît, de unde 
rezultă că studierea acestei limbi 
este extrem de utilă pentru spe
cializarea în indiferent ce domeniu 
al științei. în facultățile de filolo
gie, limba latină trebuie să capete 
o pondere mai mare, aceea pe care 
o impune studiul bazei inițiale a 
românei comune și al structurilor 
lexicale ale Variantei literare mo
deme.

E de la sine înțeles că, în ceea 
ce ne privește pe noi, românii, cu 
cit studiem mai în profunzime lim
ba pe care o vorbim, cu atît ne 
regăsim mai uniți și mai soli
dari cu întreaga noastră istorie.

Prof. univ. dr. EMILIA ȘT. MI- 
LICESCU: în limbă sînt depozita
te, ca într-un tezaur numai al nos
tru, vifornițele istoriei, momentele 
de sublimă înălțare, puterea sufle
tului românesc de a plăsmui im
nuri vieții și bucuriilor noastre ome
nești, cîntul de jale al marilor 
noastre dureri. Este „bogată, voini
că și frumoasă dulcea vorbă a pă
rinților și bunilor noștri", zicea 
Delavrancea la începuturile lui de 
scriitor, și ea trebuie să fie „le
gea firească a literaturii române". 
„O limbă artificială — scria el în 
1B87 — întunecă mintea. taie 
avîntul unui artist, împuținează 
gindlrea, turbură priceperea dreap
tă și adîncă. împiedică progresul 
limbii și originalitatea ei..."

Cuvintele trăiesc în mintea noas
tră în familii numeroase, capabi
le de înmulțire din aceleași rădă
cini, ostile intrușilor fără adinci- 
me de sens, fără potrivire de su
net, incapabili să producă o scin- 
teiere vie pentru exprimarea idei
lor noi. care împiedică imaginația 
să se aprindă de la o frază la alta.

Excesul de abstracțiuni și neolo
gisme în poezie și in proza poetică 
lipsesc fraza de melodie, îi îngre
uiază zborul, ucid forțele vii ale 
limbii. în folclorul nostru fără egal 
în frumusețe, dorul, cu nenumăra
tele lui nuanțe, se exprimă cu o 
gingășie de giuvaier îndelung mîn- 
gîiat de sufletul geniului unui 
neam întreg, in trecerea milenii
lor. Nici în folclor, nici în marea 
literatură cultă cu care intrăm în 
universalitate, ai căror autori ano
nimi sau exponent! cu <numc de 
Eminescu. Sadoveanu, Delavran
cea, Rebreanu ori Blaga n-au fost 
străini de nimic din ce este ome
nesc, nu întîlnim scene și cuvinte 
de naturalism vulgar, trivialitatea 
deșănțată și sumedenia de abstrac
țiuni și neologisme care împiedică 
limba să se adreseze mulțimilor, 
reducînd artificial accesibilitatea 
literaturii. Cei ce scriu au misiu
nea de a comunica marelui suflet 
colectiv ceea ce, la inalta tempe
ratură a talentului sau a geniului 
lor. s-a născut cu străluciri de dia
mant în care să se poată oglindi o 
părticică din univers".

regretabilă: 
stil trivial?

cui să vă las așa neisprăvite, ne
terminate, vreau să vă spun ca fe-% 
mei". Din dorința de a reproduce 
cit mai fidel limbajul personajelor, 
aceeași dubioasă perspectivă „au- 
tenticistă" este utilizată de alt pro
zator în redarea relațiilor conjuga
le : „Zgîrii 1 1 Aha, îți scoți ghia- 
rele ? ! țipă Iftimie. Dumnezeii 
mă-ti de tirfă ! ! (...) Data viitoare 
te bat și mai zdravăn, apoi deschid 
larg ușa de la intrare și-ți dau un 
șut c-ai s-ajungi .exact în mijlocul 
străzii, acolo unde e locul tău, pu
toarea naibii ce ești 1 (...) bombă
ne el ureînd spre dormitoare."

i Limbo ți legile ei desvoltă | 
' cugetarea. 1

MIHAI EMINESCU j

Iată ce credea, încă de multă 
vreme, AI. Philippide despre naiva 
convingere asupra „autenticității" 
nutrită de autorii unor asemenea 
texte : „Unii scriitori, în grija lor 
de a scrie cît mai realist și cit mai 
aproape de viață, cred că vor iz
buti și mal bine acest lucru dacă 
vor întrebuința un stil mai negli
jent și chiar puțin mai mahala- 
gesc, citeodată, plin de expresii 
mai puțin alese, ca să fie cit mai 
triviale. Odată pornit pe calea a* 
ceasta, un scriitor e ispitit să con
funde stilul realist cu stilul trivial 
și să creadă deci câ lipsa de artă 
este-o calitate și că a scrie simplu 
și limpede înseamnă a scrie sear
băd și fără culoare". De fapt, re
alismul nu poate fi confundat cu 
trivialitatea, iar cea mai bună lite
ratură a demonstrat de mult că 
scriitorii realiști sînt, în fond, cei 
mai buni artiști. In implicațiile es
tetice ale acestei atitudini se cuvi
ne însă descifrată și o consecință 
de ordin moral și social. Prin ex
presii de felul acelora de mai sus 
se trădează și o anume perspectivă 
„de șus“ față de eroi, „viziune" ce 
ajunge pînă la un dispreț ciocoiesc 
față de umanitatea simplă, față de 
eroii de rind. Literatura populară, 
marile opere închinate existenței 
celor mulți, lumii satului românesc 
demonstrează elocvent o structu
rală aplecare spre limbajul îngri
jit, stilul ales, ferit de impurități, 
de vorba lui Arghezi, „gunoaie 
lexicale". O atare atitudine stilis
tică traduce nu doar o mentalitate 
artistică, ci, în primul rind, o con- 
cepție morală dominată de respect 
față de omul simplu, față de va

lorile morale superioare ale colec
tivității.

Prof. univ. dr. ION DODU 
BALAN : V-aș propune să con
tinuăm discuția despre „pro
prietatea sfîntă a unei nații", cum 
numea Barițiu graiul strămo
șesc, cu o frază a lui Ion 
Heliade Rădulescu : „Limba sin
gură unește, Întărește și defi
nește națiunea. Ocupați-vă de din- 
sa înainte de toate și prin aceasta 
faceți cea mai fundamentală po
litică..."

Acest îndemn al lui Heliade a 
fost înțeles și pus în practică mai 
mult și mai bine decît oricind în 
anii noștri, de aceea sintem datori 
să remarcăm evidența : în ultimele 
două decenii s-a accentuat foarte 
mult caracterul unitar al limbii na
ționale, s-a impus puternic limba 
literară, prin accesul la școală și 
cultură al tuturor cetățenilor, prin

j
i

f

Nemic mai social ca limba, 
nodul cel mal puternic, dacă 
nu chiar temelia societății. 
Limba unui popor se confun
dă ți se identifică cu națio
nalitatea lui, cu memoria 
părinților, cu leagănul, cu 
mama, de unde ea se nu
mește limbă maternă, expre- 
siune sublimă.

B. P. HASDEU

presa scrisă și prin mijloacele au- * 
dio-vizuale, radio, televiziune, 
discuri, benzi de casetofon etc. etc., 
prin larga răspîndire a cărții, prin 
grija pe care partidul nostru a 
acordat-o limbii materne ca o con
diție sine-qua-non a educării co- 
tnuniste și patriotice a tineretului.

Explozia informațională, crește
rea nivelului intelectual al oame
nilor prin reala democratizare a 
culturii în țarii noastră âu dus la o 
sensibilă îmbogățire a vocabularu
lui maselor, la o vorbire tot mai 
corectă și mai curat româneasca. 
Editindu-se folclorul, textele vechi, 
scriitorii de demult ce-au scris „o 
limbă ca un fagure de miere" — 
s-au desfundat izvoarele de îmbo
gățire a limbii ; de asemenea, lar
ga deschidere a culturii românești 
către alte Culturi, înflorirea știin
ței, tehnicii șl artelor, relațiilor cu 
toate culturile lumii s-au consti
tuit în surse de îmbogățire a voca
bularului românesc. Oamenii de 
știință au creat importante instru
mente pentru cultivarea limbii na
ționale, pentru cunoașterea ei cu 
toate nuanțele ce-i sînt proprii.

Progresele mari in domeniul cin
stirii și cunoașterii limbii naționa
le nu trebuie însă să ne facă să 

' nu vedem și proasta ei minuire de 
către unii vorbitori, siluirea și 
stricarea ei în chipul cel mai alar- . 
mant cu putință prin : agramatis- 
me. folosirea improprie a cuvin- 
telor, introducerea argoului golă
nesc, deschiderea necritică față de 
orice neologisme etc, etc. Se știe, 
limba corectă, bogată și frumoasă 
se învață în primul rînd din lec
turi literare. Or, unele lecturi li
terare nu oferă cititorilor întot
deauna o limbă foarte îngrijită, ba 
mai rău, le oferă foarte multe Vul
garități (firește, in numele auten
ticității și al realismului), prin fo
losirea limbii noastre sfinte în 
mod bășcălios, revoltător de ab
surd pină și în poezie unde întîl
nim „Pute — a cutremur", „să uite 
neamprostia (? 1) de mîncare", 
„apa costelivă (!!!)“ „plinsul meu 
borșit" și, din păcate, multe alte 
asemenea atentate la expresivita
tea și frumusețea limbii poeziei 
românești.

S-ar putea da alte numeroase 
mostre și din proză, Exigența re
dactorilor și a criticilor se pare 
că, în repetate rinduri, a ațipit de 
tot. Chiar și presa nu se mai ocu
pă exigent de astfel de probleme. 
In virtutea funcției lor sociale și 
culturale, editurile și critica lite
rară sînt datoare să vegheze la ca
litatea și substanța tuturor apari
țiilor, să stimuleze, prin dezbateri 
permanente, literatura valoroasă, 
menită să ofere modele luminoase 
publicului cititor. Criticii literare 
Ii revine misiunea nobilă, plină de 
răspundere, de a aduce mai frec
vent în actualitate marea tradiție 
a scrisului frumos, a respectului 
pe care înaintașii noștri l-au ma
nifestat față de limba românească, 
expresie a spiritualității noastre 
naționale,

Școala, mai ales învățămîntul 
superior, care pregătește profesori, 
acordă o atenție prea mică disci
plinelor de bază care ii învață pe 
tineri corect limba română. O spun 
răspicat. Goana după o falsă mo
dernizare cultivă excesiv discipli
ne care n-au nici o legătură cu în
vățarea corectă a limbilor. Preda
rea oricărei discipline trebuie să 
fie un prilej de învățare corectă a 
limbii și de îmbogățire a vocabu
larului. Or, fiind vorba de o avu
ție națională, cum zicea Barițiu, și 
mai tîrziu poetul Mateevici, tre
buie' ca să manifestăm o mai mare 
grijă față de păstrarea, învățarea 
și îmbogățirea ei continuă. Uneori, 
instrumentele livrești de învățare 
a limbii române sînt atît de întor
tocheate, de abstracte și greoaie 
incit le lași eu plăcere din mînă. 
Constatăm o ispită a savantlicuri- 
lor, a autorlîcurilor, a modernis- 
melor fără rost, a unor experiențe 
didactice infructuoase, care tratea
ză limba ca un obiect mort, străin 
de sufletul nostru și e păcat, fiind
că sufletul copiilor noștri nu poate 
fi cobaiul nici unul savant autentic 
sau inchipuit. Literatura, proza, 
poezia, critica literară trebuie să 
ofere, prin fiecare pagină, modele
le de corectitudine și explicitate 
— însemne ale demnității cuvintu- 
lui scris".

Probleme asupra cărora vom re
veni Intr-o dezbatere viitoare.

Ioan ADAM 
C. STANESCU

Ziua femeii a fost marcată în Ca
pitală de numeroase acțiuni politi
co-educative și cultural-artistice, 
care au pus pregnant în relief poli
tica României socialiste privind 
creșterea rolului femeii in activita
tea productivă și de creație spiri
tuală, grija permanentă a partidu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, privind afirmarea depli
nă a femeilor în toate sferele vieții 
economico-sociale, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață a 
mamei și copilului.

Astfel. In sectorul 2 al Capitalei, 
a avut loc expunerea „Chipul ma
mei", urmată de un spectacol inti
tulat „Concertul mărțișorului", care 
a pus in relief prețuirea de care se 
bucură femeia-mamă in țara noas
tră. Casa de cultură a sectorului 1 a 
organizat un program artistic sub 
genericul „Copiii — florile vieții", 
iar Ia întreprinderea „Automatica" 
a avut loc o expunere intitulată 
„Condiția femeii in societate", care 
a evidențiat grija permanentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu pentru spo
rirea roiului femeii in societate, 
pentru creșterea și educația copiilor 
noștri in cele mai bune condiții.

★ '
La ICECHIM a avut loc expune

rea „Contribuția femeii la activita
tea de cercetare științifică și tehno
logică, la introducerea progresului 
tehnic în producție", care a pus în re
lief contribuția esențială a tovarășei 
Elena Ceaușescu în elaborarea și 
traducerea în viață a politicii inter
ne și externe â partidului și statu
lui, in promovarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, in în
florirea științei și culturii naționale, 
precum și grija permanentă pe care 
o acordă afirmării femeilor în toate 
sferele de activitate.

în perioada 1—8 martie s-a orga
nizat, sub egida Comitetului muni
cipal U.T.C. și al Comitetului mu
nicipal al femeilor, „Săptămîna ti
nerelor fete", în cadrul căreia au 
avut loc instructive simpozioane, 
mese rotunde și expuneri referitoa
re la educarea și îndrumarea tine
relor în muncă și familie. O astfel 
de expunere, urmărită cu mult inte
res de participanta, s-a intitulat „Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, privind lo
cul și rolul femeii in viața econo- 
mico-socială a țării".

Interesante spectacole, expuneri și 
mese rotunde au avut loc în școli 
și licee, care au fost urmărite cu 
deosebit interes de tinerii și tine
reii eleve din instituțiile de învă- 
țămtnt bucureștene — momente care 
s-au constituit în adevărate lecții de 
educație pentru toți participanții.

*
în județul Vaslui, Ziua de 8 Mar

tie a fost sărbătorită printr-o- amplă 
suită de manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice, expresie a 
prețuirii de care se bucură femeile 
in țara noastră. „Preocuparea sta (Agerpres)

La întreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohol, miini indeminatice și harnice dau contur frumoaselor obiecte din 
cosele noastre Foto : E. Dlchiseanu

Legume și fructe care concurează medicamentele
Legumele și fructele fac parte in 

mod firesc din alimentația zilnică, 
fiind consumate cu plăcere pentru 
Calitățile lor specifice. Mai puțin 
cunoscute sint proprietățile lor te
rapeutice, unele legume fiind ade
vărate „medicamente" naturale. Me
dicina tradițională apela cu mult 
înaintea științei la extracte sau 
produse vegetale. în prezent, cerce
tătorii au confirmat rolul sucului 
proaspăt de morcovi și al fructelor 
proaspete sau uscate de afin în bio- 
sinteza rodopsinei. factor indispen
sabil funcției vizuale. Cura de afine 
și cea de suc de morcovi redă acui
tatea vizuală, coneurind cu unele 
medicamente.

Studierea proprietăților medici
nale ale fructelor și legumelor, cer
cetările de farmacognozte și farma- 
codinamie confirmă și lărgesc une
ori gama indicațiilor pentru diferite 
afecțiuni. Astfel, usturoiul — studiat 
foarte mult de cercetători din Bul
garia și Japonia — a fost introdus 
ca materie primă pentru obținerea 
de medicamente antihipertensive 
foarte eficace și se experimentează 
intens calitatea lui antitumoraiă. 
Cardiologii britanici au cercetat și 
confirmat rolul cepei tn fluidlficarea 
singelui și, prin aceasta, micșorarea 
riscului de tromboză și infarct. 
Amintim că și la noi în țară se fac 
experimental preparate pe bază de 
extract de afine cu rol în mărirea 
acuității vizuale, ca și preparate pe 
bază de usturoi și coacăz ce sînt 
eficace In hipertensiunea arterială.

Dacă specialiștii sint interesați în 
extragerea din legume și fructe a 
substanțelor cu acțiune terapeutică, 
cu atît mai util este să cunoaștem 
proprietățile unora din ele pentru a 
le consuma cu plăcere, dar și in 
scop fie terapeutic, fie pentru pre
venirea unor boli. Varza, sub di
feritele ei varietăți, ocupă un Ioc 
important In alimentație, fiind con
sumată cel puțin șase luni pe an. 
Dar ea poate fi utilă și ca remediu 
natural pentru ameliorarea unor su
ferințe cum sint : scorbutul, ulcerul 
gastric și duodenal, gastritele, unele 
afecțiuni renale și tulburări meta
bolice, arterite etc. Dacă medicina 
tradițională ii acordă un credit 
mare, fitoterapia modernă, deși mai 
exigentă, i-a confirmat o serie de 
calități terapeutice pe baza unor 
studii experimentate vertfjcate în 
practică. Aceste proprietăți decurg 
din compoziția chimică a diferite
lor ei varietăți horticole. Dintre 
componente amintim conținutul re
dus da protide și bidrați de car

tornică a partidului și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind promovarea femeilor in toate 
domeniile vieții sociale" a fost titlul 
simpozionului desfășurat la între
prinderea 'de eonfecții din Vaslui. 
„Contribuția femeii la mărețele în
făptuiri ale României socialiste" s-a 
intitulat expunerea ținută la între
prinderea „Textila", la alte unități 
industriale vasluiene. Expuneri și 
dezbateri, mese rotunde, alte acțiuni 
privind semnificația Zilei interna
ționale a femeii au avut loc Ia ca
sele de cultură din Birlad, Huși și 
Negrești, la biblioteci și muzee ; la 
numeroase cămine culturale' din lo
calitățile sătești. Sub semnul ace
leiași sărbătoriri, la școlile și biblio
tecile din numeroase localități ale 

.județului au fost organizate șezători 
literare cu tema „Chipul femeii 
oglindit în literatură și artă", reci
taluri de versuri și montaje literare 
avînd genericul „Femeii — florile 
recunoștinței noastre".

★
Sîmbătâ, Ia Suceava, s-au încheiat 

manifestările politico-educative și 
artistice desfășurate sub genericul 
„Săptămîna tinerelor fete". Acțiu
nea, dedicată zilei de 8 Martie, a 
inclus o bogată paletă de acțiuni — 
simpozioane, dezbateri, mese rotun
de, expoziții de carte, recitaluri de 
versuri — desfășurate în cadrul or
ganizațiilor de tineret din întreprin
deri, unități economice, școli și in
stituții. între acestea, de un interes 
deosebit s-nu bucurat expozițiile de 
pictură „Copiii — florile vieții", 
masa rotundă „Estetica faptului co
tidian", concursul literar „Personali
tăți feminine ale literaturii româ
ne", montajele muzical-literare „De 
ziua mamei". „Săptămîna tinerelor 
fete" s-a constituit într-o importan
tă contribuție la cultivarea și mo
delarea nobilelor trăsături feminine 
specifice societății noastre socialiste, 
încheindu-se cu reușite spectacole 
omagiale dedicate Zilei de 8 Martie.

La caseta de cultură, cluburile 
muncitorești si căminele culturale 
din județul Alba au fost organizate 
sîmbătă. 8 Martie, numeroase ma
nifestări politico-educative si cultu
ral-artistice dedicate Zilei interna
ționale a femeii. In orașele Abrud. 
Cimpeni și Zlatna au fost prezen
tate expuneri care au evidențiat 
marile înfăntuiri din anii construc
ției socialiste in patria noastră, sen
timentele de aleasă stimă si recu
noștință pe care femeile din patria 
noastră te nutresc față de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru condițiile 
noi de muncă si viată create femei
lor. La școlile din Aiud. Blaj și Cu- 
gir au avut loc simpozioane, dezba
teri și mese rotunde care au relie
fat rolul femeii in viata economică, 
politică, socială si culturală a țării, 
urmate de recitaluri de muzică si 
poezie dedicate mamei. Cu același 
prilej, la Casa de cultură a sindi
catelor din Alba Iulia a fost deschi
să expoziția de artă plastică si arti
zanat intitulată „Mîini harnice", iar 
la Combinatul de produse sodice din 
Ocna Mureș a avut loc o instructivă 

bon, dar, mai ales, raportul optim 
dintre sodiu — intre 6 și 10 mg Ia 
sută — și potasiu — intre 175 mg 
la sută în varza albă și peste 330 
mg la sută la varza de Bruxelles.- 
Vitaminele A, Bl și B2 se găsesc 
în cantități moderate, iar vitamina 
C intre 36 și 84 mg la sută. De re
marcat că varza conține vitamina 
U (denumită șl antiulceroasă pen
tru această calitate a ei). Vitamina 
U, in completare cu vitamina K 
antihemOragică, joacă un rol im
portant in protecția mucoasei gas
trice, în prevenirea și tratarea 
ulcerului și a gastritelor. Datele 
clinice obținute la bolnavi cu ulcer 
gastric și gastrite hiperacide — care 
au consumat timp de trei săptă- 

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

mîni varză crudă (ca salată — 
300—400 g pe zi — sau un pahar 
de suc pe zi consumat între mese) 
arată că din 65 de cazuri, 62 s-au 
vindecat, ceea ce reprezintă peste 
95 la sută din numărul lor. Amelio
rări semnificative se constată și in 
dispepsii hepatoblliare. Sucul de 
varză are acțiune vermifugă, con
tribuind la eliminarea oxiurilor și 
a limbricilor relativ frecvenți la 
copii. Și varza acră are o serie de 
proprietăți terapeutice datorită con
ținutului ei în acid lactic, dezin
fectant al traiectului digestiv ; ea 
stimulează digestia, iar zeama de 
varză reprezintă un laxativ ener
gic. De remarcat că în acest sezon 
varza acră este o sursă foarte bo
gată de vitamină C. Datorită acțiu
nii ei diuretice, varza este utilă și 
in rezorbția edemelor, în litiaza 
urică, ascită, ciroză. Proprietatea ei 
hipoglicemiantă o indică în regimul 
alimentar al diabeticilor și, de ase
menea, in prevenirea și tratarea 
obezității.

Țelina, ca și morcovul — legume 
consumate curent în diferite prepa
rate culinare șt indicate mai ales 
ca salate de crudități — au și ele 
calități terapeut!cn 'deosebite, în 
comparație cu celelalte legume ră- 
dăcinoase, țe’ina are un conținut 
mai redus de protide și hidrați de 
carbon, dar este bogată în minerale, 
săruri dt sodiu (55 mg la sută), 
potasiu (235 mg), calciu (50 mg), 

intîlnire a pionierilor cu femei frun
tașe in producție, desfășurată sub 
genericul „De la comuniști invățăm 
cutezanța".

♦
Cluburile minerilor din Motru și 

Rovinari. Clubul petroliștilor din Ti* 
eleni, casele de cultură din Tg. Jiu, 
Tg. Cărbunești, Novaci au găzduit 
expuneri despre însemnătatea „Zi
lei internaționale a femeii", în ca
drul cărora s-a dat citire Mesajului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu adre
sat femeilor din țara noastră cu pri
lejul Zilei de 8 Martie. în încheiere, 
formații artistice laureate ale Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", formații ale elevilor și copii
lor din unități preșcolare au prezen
tat bogate programe artistice dedi
cate femeilor. Cu același prilej, la 
C.asa de cultură a tineretului din Tg. 
Jiu a avut loc balul mărțișorului, 
iar la căminele culturale și unitățile 
școlare din județ s-au desfășurat ex
puneri și simpozioane, urmate de 
programe artistice, montaje de cin- 
tece și poezia, recitaluri omagiale.

★
Ziua internațională a femeii a fost 

marcată prin numeroase manifestări 
politico-educative și în județul Hu
nedoara. La casele de cultură din 
Deva, Petroșani, Orăștie și Hațeg au 
avut loc simpozioane cu tema „Fe
meia — participantă activă Ia viața 
politică, economică și socială a pa
triei", iar la căminele culturale din 
Sîntamarie-Orlea, Burjuc, Gurasada 
și Ilia au fost organizate mese ro
tunde care au evidențiat noul 
statut social-politic al femeii din 
România, concepția secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul fe
meii în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Sub! 
genericul „Un glnd, o floare pentru 
ființa dragă", artiștii amatori din lo
calitățile Brad, Simerfa, Vulcan și 
Lupeni au susținut recitaluri de mu
zică și poezie. La rindul lor, pio
nieri din numeroase așezări rurale 
ale județului au prezentat emoțio
nante spectacole artistice intitulateî 
„De ziua ta".

♦
O paletă largă de manifestări cul

tural-artistice, dedicate Zilei inter
naționale a femeii, a fost organizată în 
județul Constanța. La librăriile ..To
mis" și „M. Eminescu" dlfi Constanța 
și la unitățile cu același profil din 
Cogealac, Cebadin, Mangalia și Te- 
chirghiol au fost amenajate expozi
ții de carte cu tema „Chipul femeii 
în literatura română", iar poeții din 
cadrul cenaclului scriitorilor con- 
stănțeni au susținut, Ia cluburile 
Femina din comunele Castelu. Basa- 
rabi și Valu lut Traiân, recitaluri de 
versuri lirice închinate chipului lu
minos al femeii. „Portretul feminin 
în pictura națională" este genericul 
expozițiilor dc pictură, vernisate in 
aceste zile în sălile muzeelor de artă 
din Medgidia șt Constanța.’ In nu
meroase așezăminte de cultură au 
avut loc spectacole cultural-artistice 
omagiale, susținute de formații ar
tistice profesioniste și de amatori.

fosfor (60 mg), fler (0,4 mg la sută). 
Ea conține,, de asemenea, vitami
nele A. Bl, B2, C și microele.nente 
ca : iod, magneziu, mangan, cupru, 
în prezent se știe că o serie de tul
burări și suferințe ale organismu
lui apar datorită lipsei din alimen
tație a vitaminelor, a unor săruri 
minerale sau microelemente.

Țelina are proprietăți diuretice și 
calitatea de a elimina clorul din or
ganism ; de aceea este utilă în afec
țiuni renale (litiază, colică nefritică), 
în edeme cardiorenale și albumi- 
nurie. Deoarece contribuie la eli
minarea excesului de apă din țesu
turi, ea se recomandă in cura de 
slăbire a obezilor, iar acțiunea ei 
diuretică și depurativă (de elimi
nare a toxinelor din sînge) o face 
utilă în formele de diateză urică 
(reumatism. 
Urâților. De 
proprietăți 
aceea este și un adjuvant antidia
betic.

în general, această legumă se 
consumă ca salată de crudități, insă

gută), prin eliminarea 
asemenea, țelina are 

hipogiicemiante ; de

pentru diferite afecțiuni — obezita
te, gută, reumatism, tuse etc. — se 
recomandă sucul de țelină luat cite 
100 g dimineața, Înainte de micul 
dejun. Este, totodată, diuretică sub 
formă de decoct : 30 g rădăcină frag
mentată mărunt se fierbe intr-un li
tru de apă la foc domol, timp de 20— 
30 de minute, apoi se strecoară și li
chidul se bea 2—3 căni pe zi. Un 
tonic excelent, fortifiant general și 
diuretic se poate prepara dintr-o 
rădăcină de țelină mărunțită, peste 
care se presară 10(5 g zahăr, lă- 
sînd-o să macereze timp de 48 de 
ore într-un litru de vin alb. Din 
acest vin tonic, cu o aromă discretă 
de ananas, se consumă 2—3 păhă
rele pe zi, înainte de mese.

Desigur, paleta indicațiilor spe
cialiștilor pentru diferite afecțiuni 
este mult mai bogată.
pus insă să 
recomandări 
specialitate, 
cente fiind

Cores** de 
tători științifici biolog Mi 
Alexan și farmacist Ovidiu B 
în prezent, nutriționiștii ple 
pentru ameliorarea sau vind 
multor boli ci» ajutorul ur 
mentații echilibrate, in ca' 
mele și fructele joacă un r 
important. Cu 
acestea pentru 
virilor, pentru 
ții.

Ne-am pro- 
numai cite va 
în lucrări d 

ile mai r 
in Editv 

către cunoscuții cer 
biolog

prezentăm 
apărute

atît mai 
prevenire» 
menținer

Elenff
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GLORIOSUL JUBILEU AL PARTIDULUI
(Urmare din pag. I)
ultime două decenii nu s-a rea
lizat și nu se realizează ușor. 
Au existat destule momente gre
le în reconstrucția țării ; nu de 
puține ori, in acești ani de impe
tuoasă înaintare pe calea progre
sului s-au ivit obstacole, au trebuit 
înlăturate piedici și greutăți. Dacă 
de fiecare dată poporul a ieșit în
vingător, dacă de fiecare dată țara 
a mers mereu inainte, deter
minantă s-a dovedit unitatea 
de nezdruncinat dintre partid și 
popor — unitate căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, i-a conferit valențe noi, 
superioare, prin întărirea puternică 
a legăturilor partidului cu masele 
cele mai largi, prin perfecționarea 
cadrului de manifestare a democra
ției socialiste. Bazîndu-se pe a- 
ceastă neclintită temelie, partidul 
s-a încumetat să dea viață, in anii 
de după Congresul al IX-lea, celor 
mai îndrăznețe proiecte, la care 
poporul român nici nu ar fi cu
tezat să viseze în urmă cu 40—50 
de ani, să angajeze întreaga eco
nomie într-un vast program de 
dezvoltare și modernizare, să pună 
pe chipul tuturor localităților în
semnele unor profunde înnoiri.

România se înfățișează, astăzi, 
ca o țară industrial-agrară, cu o 
industrie modernă, cu o agricul
tură in plin avint, cu realizări is
torice dobîndite pe toate planurile 
edificării noii sodetăți, ceea ce dă 
dreptul națiunii noastre să pri
vească cu optimism viitorul, cu 
convingerea că orînduirea socialis
tă, orinduirea dreptății și a uma
nismului revoluționar, este !n mă
sură să asigure înfăptuirea celor 
mai scumpe aspirații.

Toate aceste realizări, programe
le care jalonează cu claritate dez
voltarea viitoare a țării, înălțarea 
ei pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație sînt indisolubil 
legate de politica partidului, de 
glorioasa sa activitate consa
crată dezvoltării României socialis
te, de afirmarea puternică a parti
dului drept centrul vital al socie
tății noastre. De modul exemplar

(Urmare din pag. I)
caolin șl altele. Toate aceste sporuri 
le-am obținut pe seama creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii și reducerii consumurilor 
materiale și energetice.

Evidențiind preocuparea stărui
toare a oamenilor muncii de la în
treprinderea de alumină din Tulcea 
pentru reducerea consumurilor e- 
nergetice și de materii prime, cores
pondentul nostru Neculai Amihule-, 
sei ne informează că un grup de 
specialiști de aici a pus ia punct o 
nouă tehnologie de prelucrare a 
bauxitei în vederea obținerii alu
minei.

— Această tehnologie, care con
stituie o noutate in materie — ne 
spune tovarășul Vasile Ursu, Secre
tarul comitetului de partid pe în
treprindere — nu numai că mărește 
considerabil productivitatea muncii 
la instalația de leșiere, dar asigură 
și economii însemnate de energie 
termică și bauxită. La cele două 
baterii de autoclave la care aplicăm 
în prezent noua tehnologie de lu
cru am obținut, numai in această 
săptămînă. economii de abur tehno
logie de peste 20 tone.

„Producție fizică, suplimentară — 
în condiții superioare de calitate și 
eficiență economică !“ Iată cuvintul 
de ordine sub semnul căruia iși 
desfășoară activitatea și colectivele

în stațiunile balneoclimaterice ale țării

CONDIȚII OPTIME DE TRATAMENT SI ODIHNĂ
Situată pe malul drept al Oltului, 

într-un decor natural de o rară 
frumusețe, străjuită de păduri care 
acoperă in întregime munții Coziei, 
ocrotită de dealurile subcarpatice, 
stațiunea Călimăneștl-Căciulata, 
considerată de Nicolae Iorga „Si
naia Vilcii", a devenit renumită nu 
numai in țară, ci și peste hotare, 
prin numărul tot mai mare de oas
peți din diferite țări care vin cu 
încredere, spre a-și îngriji sănăta
tea prin cură balneară deosebit de 
eficientă și odihnă reconfortantă. 
Fiecare anotimp își are aici farme
cul lui. Datorită Unui climat blind, 
subalpin, iernile sint mal scurte, 
primăverile izbucnesc intr-o explo
zie de verdeață, verile sînt calde și 
îmbietoare, iar toamnele mai lungi 
și însorite, ca o simfonie de culori. 
De unde și constatarea unanimă, nu 
numai a medicilor de specialitate, 
întemeiată pe studii, experimentări 
și observații directe de-a lungul 
anilor, ci și a celor care au benefi
ciat și beneficiază de bogăția ape
lor minerale și de condiții dintre 
cele mal bune de tratament, cazare 
și masă : un sejur pentru cură bal
neară sau odihnă Ia Căîimănești- 
Căciulata este binevenit și la fel de 
eficient în orice perioadă a anului. 
Chiar și în extrasezon? — il între
băm pe medicul-șef al stațiunii. 
Eugen Lungulescu, care ne-a răs
puns :

— Termenul „extrasezon" este 
impropriu folosit nu numai în cazul 
stațiunii Călimănești-Căciulâta, ci și 
al tuturor celor care dispun de 
baze de tratament cu activitate 
neîntreruptă, în tot timpul anului. 
Pentru noi nU există decît „sezon 
de vîrf“, in timp de vară, și sezon 
norma] în toate celelalte luni ale 
anului. In ceea ce privește eficiența 
curei balneare. îi pot asigura pe 
toți cei interesați că aceasta este cu 
atit mai benefică tocmai In perioa
dele de așa-zis „extrasezon". cînd 
este mai puțină aglomerație și cînd 
este mai multă liniște. Și aceasta, In- 
trucît principalii factori naturali te
rapeutici nu se schimbă de la un 
anotimp la altul. Dispunem in per
manență de un mare număr de 
izvoare du ape minerale sulfuroase, 
clorurate. bromurate. sodice, calcice, 
magneziene și altele, atît pentru 
cura internă, cît și pentru cea ex
ternă.

Intr-adevăr, cu ajutorul factorilor 
naturali de cură și al dotării cu 
aparatură modernă, la Călimăneștl- 
Căciulata se pot trata afecțiuni ale 
tubului digestiv, hepato-biliare. re- 

in care Partidul Comunist Român 
iși exercită rolul de forță politică 
conducătoare, de capacitatea sa de 
a gindi prezentul și viitorul, de a 
călăuzi în mod ferm procesul re
voluționar al dezvoltării multilate
rale a țării și perfecționării noii 
orinduiri, de a mobiliza exemplar 
energiile întregii națiuni depind 
firesc, organic perspectivele și rea
lizările viitoare ale patriei. „Am 
adoptat — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Congresului al XHI-lea — un pro
gram măreț, de mare perspectivă 
privind dezvoltarea economieo-so- 
cială. El reprezintă năzuința și 
voința partidului nostru. Aceste 
prevederi de dezvoltare a patriei 
noastre pină în anul 2000 se ba
zează pe puternica forță mate
rială pe care am realizat-o, pe creș
terea nivelului tehnic, științific, 
profesional al clasei muncitoare, ai 
țărănimii, al intelectualității. Avem 
o călăuză sigură și acesta este so
cialismul științific, materialismul 
dialectic și istoric, Programul parti
dului nostru. Avem un partid care 
știe să învingi greutățile și sintem 
convinși că întregul popor va mer
ge inainte, sub conducerea comu
niștilor, spre cele mai inalte culmi 
de progres șl civilizație".

Aniversarea, în mai anul acesta, 
a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român reprezintă 
o măreață sărbătoare a poporului, 
un minunat prilej pentru întreaga 
noastră națiune de a aduce un pro
fund omagiu conducătorului parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
celui care — regîndind intr-o vfziu- 
ne unitară și științifică întreg pro
cesul edificării noii societăți — a 
deschis noi orizonturi creatoare 
măreței opere constructive ce se 
desfășoară în România. întregul 
nostru partid și popor nutresc con
vingerea că marile realizări ale a- 
cestor arii, înfăptuirea programelor 
consacrate dezvoltării în perspecti
vă a țării sînt indisolubil legate de 
prodigioasa activitate teoretică 
și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de interpreta
re creatoare a realităților și proce
selor vieții, de identificarea unor 
soluții novatoare la problemele 

FAPTE DEOSEBITE DIN FAPTELE DE MUNCĂ ALE SĂPTĂMlNII
muncitorești din cele 23 de între
prinderi care aparțin de Centrala 
industrială electrotehnică din Cra
iova. Prin modernizarea procese
lor de producție și a tehnologiilor 
de fabricație, creșterea poductivi- 
tății muncii și mai buna pogramare 
și urmărire a producției — ne 
transmite corespondentul nostru 
Nicolae Băbălău — s-au realizat, și 
in această săptămînă, mari cantități 
de produse electrotehnice. De Ia 
începutul anului ș! pină acum s-au 
lîvtat suplimentar 18 400 km con
ductori electrici izolați, 166 tone 
conductori emailați de bobinaj, 
motoare electrice, aparataj electric 
do joasă și înaltă tensiune, pro
duse de mecanică fină și optică, 
mâșini-unelte pentru prelucrări 
prin așchiere, produse ale industriei 
electronice de inaltă tehnicitate.

Și oamenii muncii din județul 
Vaslui își intensifică eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și a programului 
.suolimentar de producție industri
ală pe acest an. După cum ne 
transmite corespondentul nostru 
Petru Necula. pe ansamblul indus
triei vasluiene s-a realizat in acest 
an. peste prevederi, o creștere a 
productivității muncii cu mai bine 
de 4 la sută. Au fost puse supli
mentar la dispoziție economiei na
ționale peste 360 000 rulmenți de 
diferite tipodlmensiuni. produse ale 

nale, metabolice și de nutriție, 
afecțiuni reumatismale degenerati
ve, inflamatorii și abarticulare, 
afecțiuni posttraumatice. neurologi
ce periferice, respiratorii, precum 
și diferite afecțiuni asociate (endo
crine, dermatologice, cardiovascu
lare, nevroză astenică, boli profe
sionale și altele). In acest scop, 
stațiunea dispune de baze de trata
ment foarte bine dotate.

lată-ne intr-o astfel de bază de 
tratament, una dintre cele mai mari 
și mai moderne din țară — și nu 
numai din țara noastră, după cum 
ne-au declarat cîțiva din oaspeții 
străini prezenți aici la tratament. 
Din cele trei hoteluri ale microsta- 
țiunii Cozia — „Oltul", „Căciu- 
lata" și „Cozia" — toate holurile 
și interioarele de la partere duc 
spre baza de tratament, fără ca 
nici unul din cei 1 400 de pacienți 
cit pot fi cazați fn hotelurile res
pective, ele însele • edificii dintre 
cele mai moderne și confortabile, 
să fie obligat să iasă afară. Chiar 
de la intrare, două surprize plăcu

LA CĂUMĂNEȘTI-CĂCIULATA

te : sumedenie de flori multicolore 
și o muzică plăcută, odihnitoare, 
transmisă prin propria stație de 
radioflcare. Flecare pacient știe 
exact ora șl locul, cînd și unde tre
buie să meargă pentru efectuarea 
uneia sau alteia dintre procedurile 
prescrise de medici după o atentă 
consultație și investigații de specia
litate in laboratoarele de analize 
funcționale. Impresionează pretu
tindeni ordinea și curățenia ca de 
farmacie. In sectorul electroterapie 
facem cunoștință, rind pe rind, cu 
instalații și aparatură dintre cele 
mai perfecționate : magnetodiaflux, 
ultrascurte, ultrasunete, ultraviole
te, solux, ionizări, diadinamice. cu- 
renți cu impulsuri și altele, iar la 
hidroterapie — instalații la fel de 
moderne pentru băl cu apă mine
rală, băi galvanice, băi de plante 
medicinale, duș subacval. duș- 
masaj. împachetări cu parafină, ba
zine cu apă termală sulfuroasă si 
multe altele. Tot la dispoziția celor 
veniți Ia tratament sau odihnă se 
află săli de gimnastică, saune și 
piscine acoperite $1 in aer liber.

— Minunată bază de tratament ! 
O adevărată uzină de sănătate, de 
aplicare salutară a celor mai indi
cate proceduri medicale cu ajutorul 
acestor aparate și instalații ale teh
nicii de prim rang in domeniul nos
tru de activitate — exclama incin- 
tat medicul primar Marin Nesțor, 

dezvoltării țării noastre, ale lumii 
contemporane în general, de înte
meierea, într-un spirit profund rea
list, a orientărilor ce călăuzesc 
procesul de edificare a noii socie
tăți in etapa actuală.

Cel mai prețios omagiu pe care 
poporul ii aduce mărețului jubileu, 
strălucitei activități revoluționa
re a secretarului general al parti
dului consacrată dezvoltării țării, 
cauzei socialismului il constituie 
faptele de muncă, de creație ale tu
turor colectivelor, sporirea consi
derabilă a aportului fiecărui fiu al 
patriei la accelerarea procesului de 
modernizare și dezvoltare intensi
vă a economiei, la progresul multi
lateral al României.

în Planul de măsuri privind ani
versarea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, adop
tat la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv, desfășura
tă sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se subliniază 
puternic faptul că gloriosul jubileu 
trebuie să constituie pentru între
gul nostru partid, pentru întregul 
nostru popor Un minunat prilej de 
a intensifica munca politico-ideo- 
logică, de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste, de mobiliza
re largă a energiilor creatoare ale 
națiunii in munca și lupta pentru 
înfăptuirea exemplară a planurilor 
de dezvoltare economică și socială 
a țării, a hotărîrilor Congresului al 
XUI-lea, a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Ce înseamnă azi o asemenea ce
rință ? Pentru oamenii muncii din 
industrie, o asemenea cerință în
seamnă efortul tenace și pasionat 
pentru gospodărirea și valorifica
rea cu înaltă răspundere a avuției 
aflate în dotare, prin utilizarea cu 
maximum de randament a capaci
tăților de producție, economisirea 
strictă și folosirea superioară a 
materiilor prime, combustibililor 
și energiei, recuperarea și refolo- 
sirea resurselor rezultate din pro
cesele de producție și consum, re
ducerea costurilor de producție, cu 
deosebire a cheltuielilor materiale, 
creșterea nivelului tehnic și cali

industriei electrotehnice si electro
nice. de mecanică fină, optică, echi
pamente hidraulice și pneumatice, 
utilaje pentru metalurgie, utilaje 
tehnologice pentru construcții și lu
crări de drumuri, mașini prelucră
toare de metal prin așchiere de în
alt randament. Și este cît se poate 
de semnificativ faptul că aceste 
sporuri de producție au fost ob
ținute cu consumuri reduse de ma
terii prime, combustibil și energie 
eloctrică.

Livrări în avans la export. 
Un succes de prestigiu ne anunță 
corespondentul nostru Constantin 
Căpraru : In această săptămînă, 
destoinicul colectiv muncitoresc de 
la întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia și-a îndeplinit inainte de 
termen planul la export pe primele 
trei luni ale anului. Ba. mai mult, 
la cererea expresă a partenerilor 
externi s-au livrat în avans 3 500 
de echipamente complete de in
jecție.

— Această importantă cantitate 
de producte realizată peste sarci
nile la zi — ne spune secretarul co
mitetului de part'd Ion Grama — a 
necesitat, în afafă de priceperea și 
hărnicia oamenilor, adoptarea ra
pidă a unor măsuri tehnico-organi- 
zatorlce : modernizări de tehnologii, 
echiparea mașinilor-unelte cu dis

de la Policlinica „Colțea" din Capi
tală.

Venise împreună cu alți medici 
de la spitale, policlinici și dispen
sare din București. în cadrul unor 
acțiuni tot mai strinse de colabo
rare dintre Ministerul Turismului 

și Ministerul Sănătății. Această „vi
zită de documentare" a medicilor, 
realizată cu sprijinul direct al în
treprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante — I.T.H.R. București, a 
avut drept scop, ca și cele ulteri
oare. in diferite stațiuni ale țării, 
cunoașterea la fața locului a condi
țiilor de tratament și odihnă, astfel 
incit recomandările pe care le fac 
oamenilor muncii pentru a-și în
griji sănătatea într-un loc sau altul 
să fie in deplină cunoștință de 
cauză.

— Totodată — ne spunea medicul 
primar Mircea Ionescu, de la Poli
clinica Panduri — aceste vizite 
de documentare se constituie in tot 
atîtea schimburi de opinii și expe
riență cu colegii noștri din stațiuni, 
în vederea folosirii mai intense a 
bazelor de tratament atlt de bine 
dotate, a factorilor naturali tera
peutici. care au aceeași eficientă în 
orice anotimp al anului.

Nu intîmplător, aici. Ia Călimă- 
nești-Căciulata, iși desfășoară acti
vitatea o secție clinică a Institutu
lui de medicină fizică, balneoclima- 
tologie și recuperare medicală 
București, precum și o secție de ge
riatrie a institutului de profil. Și 
iarăși, nu este intîmplător faptul că 
stațiunea Călimănești-Căciulâta a 
fost printre primele desemnate și 
recomandate pentru efectuarea 
curei profilactice active. Mal exact 

tativ al produselor ; înseamnă ciș- 
tigarea luptei cu timpul pentru o 
productivitate cit mai inaltă, pen
tru calitate, pentru creșterea com
petitivității produselor românești 
pe piața externă.

Pentru lucrătorii ogoarelor, creș
terea conștiinței revoluționare în
seamnă mutații profunde in modul 
de valorificare a pămintuiui, înso
țite de o creștere substanțială a 
producției agricole, înseamnă un 
mod responsabil de angajare ple
nară în complexa operă pe care o 
determină înfăptuirea noii revolu
ții agrare.

Pentru oamenii muncii din la
boratoare, de la planșete sau din 
amfiteatrele școlii, spiritul revolu
ționar in etapa actuală implică efor
tul neslăbit, tenace, pentru promo
varea celor mai noi cuceriri ale 
cunoașterii umane, în absolut toa
te domeniile vieții economico-so- 
clale, pentru dezlegarea a noi și 
noi taine ale naturii și universu
lui, pentru îmbogățirea cu noi rea
lizări a tezaurului cunoașterii ști
ințifice universale.

Pentru întregul nostru popor 
exigențele noi pe care le formu
lează, azi, partidul înseamnă larga 
deschidere spre nou în sfera acti
vității proprii, spre inițiative, spre 
idei cutezătoare, mai generoase 
în resurse de creștere a produc
ției, de sporire și valorificare a 
proprietății socialiste. Înseamnă 
investiție de gîndire, neodihnă cre
atoare, pentru ca în anii ce vin 
orice lucru să fie făcut mai bine, 
mai repede, mai economic decit 
azi.

Cu sentimentul îndreptățitei 
mîndrîi patriotice față de marile 
înfăptuiri ale prezentului nostru 
socialist, cu certitudinea că toii 
ceea ce este prevăzut in progra
mele adoptate va fî înfăptuit 
exemplar, in anii ce vin, toți fiii 
patriei, fără deosebire de națio
nalitate, popprul întreg, strîns unit 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va cinsti la 
acest început de cincinal prin 
muncă eroică cea de-a 65-a ani
versare a gloriosului său partid 
comunist 

pozitive și mecanisme automatizate 
realizate prin autodotare,-schimbări 
de fluxuri de fabricație și altele. 
Toate acestea au dus la creșterea 
productivității muncii in secțiile de 
bază cu 15—20 la sută.

T^t in această săptămînă, colec
tivul de la întreprinderea mecani
că de material rulant din orașul 
Roșiori de Vede a onorat eu două 
săptămîni in avans un important 
contract la export. Acest fapt de 
muncă, unu! din multe altele — ne 
spune corespondentul nostru Stan 
Ștefan — confirmă o dată mai mult 
hotărirea colectivului de aici de 
a-șl realiza in mod ritmic și în 
condiții de înaltă calitate și efi
ciență plănui la export, care este 
cu aproape 25 la sută mai mare de
cit în anul trecut. In acest scop, 
încă de la începutul anului au fost 
luate o serie de măsuri care au vi
zat. in principal, perfecționarea 
tehnologiilor. întărirea comparti
mentelor de pregătire a fabricației 
și nentru controlul calității produ
selor. organizarea unor formații 
specializate de lucru. Ca urmare a 
materializării unor asemenea mă
suri si initiative, in perioada ce a 
trecut din acest an colectivul Între
prinderii a realizat și livrat supli
mentar partenerilor externi canti
tăți de Produse mai mari cu a- 
proanO-50 la sută decît prevederile 
de n'an. ■ 

spus, această nouă formă de tra
tament se adresează omului sănă
tos. in scopul reducerii factorilor 
de risc la îmbolnăviri. Ea se aplică 
în mod diferențiat, pe baza a trei 
programe de cură : pentru preve
nirea bolilor aparatului locomotor, 
ale aparatului cardio-vascular și 
pentru reconfortare.

De la bazele de tratament, direc
torul stațiunii Căllmănești-Căciula- 
ta. Marin Sandu, i-a însoțit pe 
medici prin diferite hoteluri și 
case de odihnă pentru a vedea la 
fața locului Condițiile dintre cele 
mai bune de cazare și masă.

— în acest scop — a spus el — 
ne-am creat o mare gospodărie- 
anexă, unde rulăm anual peste 1 209 
porci și numeroase păsări. Avem si 
zece vaci cu lapte, și o ciupercărie, 
și Solarii. In curind, ne vom ame
naja sere pentru legume și zarzava
turi, pe care le vom încălzi cu apă 
termală de izvor, fără nici un gram 
de combustibil. Ne asigurăm, după 
cum vedeți, o mare parte din ne
cesarul de alimente pentru imbu- 
nătățireâ și diversificarea meniuri
lor. De asemenea, acordăm o aten
ție deosebită modernizării și ridi
cării gradului de confort în hote
luri, pavilioane și case de odihnă, 
în perioada imediat următoare va 
fi redat circuitului balnear și tu
ristic Pavilionul Central, care îm
plinește un secol de existență, dar 
care a fost complet renovat și mo
dernizat

Dă întrebarea : Cum se pot obți
ne bilete de tratament și odihnă?, 
directorul stațiunii a răspuns: „Prin 
toate Oficiile județene de turism și 
prin întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București, iar 
noi sîntem bucuroși de oaspeți și 
acum, și în tot timpul anului".

Petre POPA 
Ion STANCIU

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu,» 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă secretarului Comitetului 
Popular General ai Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, Gea- 
dallah Azuz Talhi, cu prilejul alege
rii sale in această funcție. In tele
gramă sint transmise calde felicitări 
șf cele mai bune urări de sănătate, 
fericire și succes in indcplinirea 
înaltei misiuni încredințate. Este, 
totodată, exprimată convingerea că, 
in spiritul înțelegerilor convenite in
tre conducătorii țărilor noastre, ra
porturile de prietenie șl colaborare 
româno-libiene se vor extinde și 
aprofunda.

♦ '
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea lui Saad Al- 
Abdullah Al-Salem Al-Sabah. prinț 
moștenitor si nrim-ministru al sta
tului Kuweit. în care acesta mulțu
mește pentru felicitările transmtse 
cu ocazia zilei naționale a tării sale 
si exprimă cele mai bune urări de 
fericire personală, de continuă pros
peritate si progres pentru ponorul 
prieten al României.

vremea
. Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 8 martie, 
ora 20 — 12 martie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi In general închisă în 
cea mai mare parte a țării, iâr cerul 
mai mult noros. Precipitații sub 
formă de burniță și ploi slabe vor 
cădea pe alocuri Îndeosebi în Crișana, 
Banat, Oltenia și Muntenia. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
Intensificări în regiunile sudice, pre- 
dominind din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 6 și plus 4 grade, mai coborîțe 
în ultimele nopți, iar maximele vor 
fi cuprinse între plus 2 și plus 12 
grade mai coborite în sudul și estul 
țării, dar mai ridicate în partea cen
trală și în regiunile deluroase. Local 
se va produce ceață îndeosebi în re
giunile depresionare șl de șes. La 
București : Vremea va fi predominant 
închisă cu cerul1 mal mult noros. Vor 
cădea precipitații slabe sub formă de 
burniță și ploaie. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă între minus 1 și plus 2 
(rade, iar maxima intre 3 șl 7 grade.

e va produce ceață îndeosebi seara 
și dimineața.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Sîmbătă s-au desfășu

rat opt partide din cadrul primei 
etape a returului campionatului di
viziei A la fotbal, încheiate cu ur
mătoarele rezultate 1 Rapid — Uni
versitatea CIuj-Napoca 1—0 (1—0) ; 
Dinamo — S.C. Bacău 3—1 (3—0) ; 
Gloria — Petrolul Ploiești 2—2 
(1—1) ; Politehnica Timișoara — 
Chimia Rm. Vilcea I—0 (0—0) ; Uni
versitatea Craiova — Victoria Bucu
rești 2—1 (1—0) ; F.C.M. Brașov - 
F.C. Olt 2—1 (1—1) ; F.C. Argeș - 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0-0) ; F.C. 
Bihor — Sportul studențesc 1—2 
(0—1).

în clasament, pe primele locuri : 
Steaua 31 p (un joc mai puțin), 
Sportul studențesc 26 p, Dinamo 24 
p, Universitatea Craiova 23 p. Intîl- 
nirea dintre Corvinul șf Steaua se 
dispută astăzi, la ora 15,30.

HANDBAL. Campionatul mondial 
masculin de handbal, desfășurat in 
Elveția, s-a incheiat simbătă seara 
cu victoria echipei Iugoslaviei, care 
a învins rn finală cu scorul de
24— 22 (12—12) formația Ungariei, 
tn meciul pentru locurile 9—10. echi
pa României a întrecut cu scorul de
25— 21 (12—10) reprezentativa U.R.S.S.

SCHI. Proba feminină de slalom 
uriaș din cadrul concursului inter
național de schi alpin de la Bielsko 
Biâla (Polonia) a revenit polonezei 
Katarina Szafornaszkă, cronometra
tă in două manșe cu timpul de 
2'29’’94/10O. Pe locul secund : coechi
piera sa Krysztina Bortko — 
Z’30”71/100.

(Urmare din pag. I)
Ieșene, inventică este știința și arta 
parcurgerii optimale a întregului 
drum de ia sinteza informațiilor și 
formularea ternei de creație pină 
la implementarea industrială a 
acesteia.

— Nu se pot face Invenții și fără 
inventică ?

— Cum de nu? Stâ mărturie în
treaga istorie a civilizației ome
nești. Așa s-a făcut și știință inain
te de scientică. Așa s-a făcut și 
poezie înainte de poetică. Dar in 
epoca noastră, a revoluției tehnico- 

'Științifice. creația crește exponen
țial in amploare, complexitate, ritm. 
Inventică luminează, accelerează, 
conștientizează Întreg acest proces. 
Trebuie subliniat’ că inventică are 
drept precursor pe unul dintre cei 
mai mari ginditori români. Ștefan 
Odobieja, cel care a pus pentru 
prima oară problema scientizării, 
algoritmizării, mecanizării, auto
matizării procesului de creație iii 
tehnică, cel care a descoperit me
canismul consonantist al asociației 
ca bază a creației, cel care. în con
dițiile inexistenței calculatoarelor. a 
prefigurat (Pricit de șocant părea 
la prima vedere) posibilitatea rea
lizării unei mașini de inventat.

— Mi s-a spus că la cursurile.de 
inventică obișnui ți să parafrazați 
vechiul îndemn creator : „Scrieți, 
băieți, numai scrieți!" prin : „In
ventați, băieți, numai inventați!". 
Nu există riscul de a se încuraja 
veleitarismul, cantitatea în dauna 
calității ?

— Noua calitate spre care țintim 
in tehnică nu se poate realiza fără 
procese creative care să conducă 
la 0 adevărată mișcare de masă in 
domeniu. De altfel, statisticile in
ternaționale sînt concludente : pen
tru o invenție de valoare sînt ne
cesare în medie 50 de invenții bre
vetate, iar din cinci invenții de va
loare numai una reprezintă un 
rhare succes industrial. Dezvoltarea 
pg scară largă a creativității pen
tru obținerea unei înalte eficiențe 
economice — iată principalul obiec
tiv al școlii românești de inventică, 
de la Iași ca și de la București, de 
la Timișoara ca și de Ia Brașov, 
precum și din alte centre indus
triale și universitare unde există 
preocupări și rezultate in acest do
meniu.

Drept argument, profesorul îmi 
prezintă programul scolii post
universitare de inventică din lași, 
frecventată pină acum de sute de 
specialiști, grupați pe următoarele 
domenii de creație : construcții de 
mașini și metalurgie : chimie in
dustrială ; electrotehnică-electroni- 
că-automatlzărt ; Industrie textilă ; 
construcții civile, industriale, dru
muri si poduri : biomedicină ; agri
cultură și zootehnie. Ce se studiază

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, , 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular' 

al Republicii Populare Mongole
Stimate tovarășe Batmunh,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a Zilei dumneavoastră de naștere.

Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu sentimente de 
prietenie și solidaritate succesele de seamă obținute de poporul mongol, sub 
conducerea Partidului său Popular Revoluționar in edificarea socialistă a 
țării, intensa activitate creatoare pe care o desfășoară pentru a intîmpina cu 
noi și mari realizări cel de-al XIX-lea Congres al partidului.

îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, raporturile tradițio
nale de prietenie dintre partidele și popoarele noastre, colaborarea și coo
perarea rodnică dintre România și Mongolia se vor dezvolta tot mai puternic 
și in viitor, In interesul construcției socialiste in cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului, progresului și păcii in lume.

Vă doresc, stimate tovarășe Batmunh, multă sănătate, viață îndelungată 
și putere de muncă, noi succese in întreaga activitate consacrată dezvoltării 
multilaterale a patriei, pentru prosperitatea și fericirea poporului mongol 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tv
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12,40 Din cununa cinteculul românesc 

Muzică populară (color)
13,00 Album duminical (parțta) color)
14,45 Copiii — fericirea și viitorul na

țiunii
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19,15 Țara mea azi (color).

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(1186 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; t3; 
15; 17; 19.
• Racolarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Vară sentimentală : GIULESTI 
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. PA
CEA (71 30 85) - 15; 17; 19.
• Secretul lui Bacchus : AURORA 
(35 04 60) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Fata fără zestre : STUDIO
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18,45.
• Preria: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri tn Ontario: FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) - 11; 13; 15.
• Ne trebuie 0 solistă : LUMINA 
(14 74 16) - II; 13; 15: TTT 19.
• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 13: 17; 19.
• Program special pentru Ziua In
ternațională a femeii : LUMINA — 9; 
UNION - 9.
• Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, Sarea e mai prețioasă decit 
aurul — 19: DOINA (16 35 38).
• Epoca îndepărtată : UNION 
(13 49 04) - 11; 13; 15; 17; 19.
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15: Cobra se în
toarce — 17; 19: MUNCA (2150 97).
• Raidul vărgat: GRIVITA (17 08 58) — 
9: 11: 13; 15: 17; 19. GLORIA (47 Vi 75)
- 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Dublă depășire : DACIA (50 35 94)
- 9; li; 13: 15; 17; 19.
• Nu te voi uita niciodată: DRUMUL 
SĂRII (3138 13) - 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—ID : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 14; 17,30.
• Copte la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9: îi: 13: 15: 17.15: 19.30. r.u'.ru-
RAL (83 50 13) — 10; 12,15: 14,30;
16.43: 19.
9 Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
13; 17; 19.
9 Al 41-Iea : CAPITOL (16 2917) — 
8.30: 10,45: 13; 13.15; 17,30: 19,45.
9 Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12: IS: IB.
<t Contrabandiștii din Sant.1 Lucia : 
POPULAR (35 15 17) - 15: 17; 19.
9 Pilot de formula I : LIRA (31 71 71)
- 15: 17: 19. COSMOS (27 54 95) ~ 9: 
li : 13; 15: i7: 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
II; 13; 13: 17; 19. MIORIȚA (14 27 11)
- 9: 11; 13: 13: 17: 19.
<♦ Toată lumea este a mea : FLA- 
CARA <20 33 401 - 14.30: 17,30.
• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 IC» - 15: 18.

aici ? De la bazele pslhognoseo- 
logiCe ale creației tehnice Ia etape
le. tehnicile și metodele de crea
ție ; de la sinteza creativă — factor 
de bază in sporirea fondului națio
nal de creație tehnică, în accelera
rea progresului științific si tehno
logic la analiza inginerească și 
optimizarea in procesul de creație; 
de la strategia înnoirii tehnice și a 
implementării industriale la legis
lația privind protecția industrială 
și tehnica redactării descrierilor de 
invenții. Nu e prea... teoretic? Nu, 
fiindcă după absolvirea cursurilor, 
fiecare participant primește spre 
rezolvare o temă de creație indivi
duală sau o temă de creație in grup. 
Iar diploma de absolvire a scolii de 
inventică se eliberează numai după 
ce absolventul rezolvă tema de 
creație propusă și obține pentru ea

INVENTICĂ
o caracterizare de invenție din 
partea Oficiului de Stat pentru In
venții și Mărci. Rezultatul ? lașiul 
se situează constant printre jude
țele „mari producătoare de inven
ții brevetate".

— Cum ați ajuns la inventică ?
— Făcînd, bineînțeles, invenții și 

reflectînd asupra mecanismelor 
creativității. Analizind procesul gin- 
dirii care însoțește procesul mun
cii, am ajuns la o serie de conclu
zii care m-au făcut să-mi restruc
turez treptat cursul, să depășesc 
stadiul reproductiv și să accentuez 
aspectul necesar creator, să ajung 
la „sinteza sculelor așchietoare". 
Importantă nu este atit buchisirea 
a ceea ce există la un moment dat. 
Ci instalarea ideii revoluționare, 
stimulatoare, că in tehnică. în cu
noaștere in general, nu se ajunge 
niciodată la un stadiu „finit". De 
aceea, le prezint studenților nu nu
mai ideile existente, ci și pe cele 
inexistente, absurde, posibile, pro
babile. Mintea trebuie să lucreze 
necontenit, sprintenă, iscoditoare, 
nemulțumită, neliniștită — iată 
inventică 1

Convorbirea o purtăm In mers, 
vizitînd animatul atelier de micro- 
producție ai facultății. Aici. în acest 
univers mecanic, in intimitatea di
verselor tipuri de mașini-unelte, 
studenții, asistați de cadre didacti
ce. invață. produc și... inventează. 
„Făbricuța noastră — o prezintă cu 
neascunsă mindrie profesorul — 
realizează anual o producție-marfă 
de circa cinci milioane lei. Execu
tăm pentru diverse uzine 70 de 
tipodimensiuni de scule, avînd la 
bază 28 de brevete de invenții pro

19,30 Un buchet de fiori. Spectacol 11- 
terar-muzicai-coregrafic

20,20 Film artistic: „O premieră cu sur
prize"

21,50 Telejurnal
LUNI, 10 MARTIB

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllnțiflc (color). 

Resurse ale civilizației industriale
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color): „Marea 

Iubire a lui Balzac".
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sală

mică): Nu se știe niciodată — 10;
loneștii — 18,30; (sala Atelier): Intre 
patru ochi (A) — 10,30; Intre cinci și 
șapte — 15; Farul și dl. Valentino — 
19
• Filarmonica „George Enescu"

(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
educativ pentru eievt (seria de abo
namente A). Orchestra liceului de 
artă „George Enescu". Dirijor și co
mentator: Petru Andrlesei — 11;
„Universul artei vocale". Teodor 
Ciurdea — bas — 18
• Opera Română (13 18 S7): Spărgă
torul de nuci — 11; Liliacul — 17
• Teatrul de operetă (14 80 11): Băia
tul și paiele fermecate — 10; Prin
țesa circului — 17.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mcie — 17,30; (sala Grâdlna Icoanei, 
11 95 44): Eunucul — 10: Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 10,30; Niște țărani — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 11
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 10: 
O dragoste nebună, nebună, nebună 
— 14
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru): Brățara falsă — 10; 
Karamazovii — 17; (sala Studio): 
Trăsura la scară — 10.30; Variațiuni 
pe tema dragostei — 18
• Teatru! Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Jocuri crude — 10; Anoni
mul venețian — 18,30; (sala Giulești, 
18 04 85): Cursa de Viena — 11; Sere
nadă tirzie — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Dragoste la 
prima vedere — 15; Pompiliu de 
Pompadour — 18: (sala Victoria, 
50 58 65): Frumosul din pădurea ză
păcită — 18
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Concert de muzică popu
lară românească — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 30 70): 
Intre caftan și smoking — 11; Cum 
se cuceresc femeile — 17,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Cenușăreasa — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Ileana Sinziana L- 11; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04): Tlgrișorul Petre - 
11,30
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 10; 15; 18,30
• Estrada Armatei (13 60 64, sal» 
C.C.A.): Veselia are cuvintul — 15,30; 
Atenție! Estrada In emisie — 18

prii. Rețineți că facultatea noastră 
de mecanică produce anual cite 
50—60 de invenții".

— Merge vorba că vreți să faceți 
din fiecare student un inventator...

— Merge vorba!! Adevărul este 
că vrem să facem, sîntem chemați 
să facem din fiecare viitor specia
list un creator, nu un simplu exe
cutant sau „inginer de hirtii". Cine 
a îmbrățișat această profesie știe și 
trebuie să confirme prin fapte că 
inginer vine de la „ingenum", ceea 
ce presupune ingeniozitate, creativ, 
iar forma superioară a creației teh
nice este invenția. De aceea, majo
ritatea proiectelor dc an constituie 
ia noi nu o simplă probă repro- 
ductivă, ci rezolvarea, in mici sub
grupe, a unor teme de creație, din
tre care unele devin pe drept bre
vete de invenții. Nu e normal? Nu 
asta vor avea de făcut, să creeze, 
cind vor ajunge rhiine in producție? 
După cum mi se pare firesc că In
stitutul politehnic, prin aportui 
profesorilor și studenților săi. se 
situează in fruntea producătorilor 
de invenții din județ.

Subiectul, se vede, stă la inima 
profesorului. îmi arată primul bre
vet de invenții obținut vreodată, 
cu două decenii in urmă, de un 
student ; fostul student al facultă
ții de mecanică e astăzi inginer-șef 
într-o nouă și modernă uzină ieșea
nă și a rămas la dragostea din ti
nerețe : promovarea creației tehni
ce. Cu aceeași căldură de dascăl 
„înțeles și răsplătit" îmi Oorbește 
de cei din ultimele promoții : Mir
cea lanișevschi — 7 invenții îfl fa
cultate, alte 7 în primul său an de 
stagiatură la Întreprinderea meca
nică din Roman ; Mihai Severincu
— devenit la rindul său profesor 
de inventică, susține o teză de doc
torat bazată pe 21 de invenții pro
prii ; Mircea Enache — peste 20 de 
invenții, din care una premiată la 
Salonul național ; Silviu Oprinca, 
fost muncitor la Cîmpia Turzli, 
student in anul V — 20 de inven
ții ; și mulți alții, aflați pe același 
drum greu, al eforturilor și al nop
ților de nesomn, și al ne... dumini
cilor. plin insă de neasemuite sa
tisfacții.

Dar, pe terenul creativității teh
nice. al inventicii — nici nu se 
putea altfel pe acest teritoriu al 
noului, aflat in plină formare, in 
plină căutare a propriilor contururi
— am intilnit și alte puncte de ve
dere. opinii sau nuanțe intrucitva 
diferite, emanind din concretul 
altor experiențe. Inventică trebuie 
să năzuiască spre multe sau spre 
mult ? Creativitatea se măsoară 
prin procentul de brevetare? Cum 
se nasc inventatorii ? Despre toate 
acestea — intr-un viitor număr al 
ziarului.

cursurile.de


Politica externă a României socialiste, aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind situația internațională actuală, propunerile și 
inițiativele sale vizind asigurarea păcii, infăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, crearea unei lumi mai drepte și moi bune 
pe planeta noastră iși găsesc pe larg reflectarea in paginile presei de 
peste hotare, în emisiunile de radio și televiziune din diferite țări.

Conținutul important al cuvîntărilor rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna congresului comuniștilor sovietici, precum 
și la întilnirea cu oamenii muncii de la Uzina de linii outomate din 
Moscova au continuat să fie reflectate de presa străină.

Oamenii muncii de la Uzina de 
linii automate „A 50-a aniversare 
a U.R.S.S." din Moscova, scrie zia
rul sovietic „PRAVDA", au salutat 
cu căldură delegația P.C.R. in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. La Casa 
de cultură a uzinei a avut loc 
mitingul prieteniei româno-sovie- 
tice. Ziarul arată că. iuînd 
cuvintul la miting. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat re
lațiile bune de colaborare între 
P.C.R. și P.C.U.S.. relații cu adînci 
si îndelungate tradiții, care cores
pund intereselor ambelor țări.

Relatînd despre miting, ziarul 
..IZVESTIA" a arătat că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere inițiativelor sovietice de 
pacts vizînd reducerea armelor nu
cleare. încetarea experiențelor nu
cleare si interzicerea militarizării 
Cosmosului.

Sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. privind însemnătatea 
pe care o acordă Partidul Comu
nist Român întăririi colaborării și, 
solidarității cu partidele comuniste 
si muncitorești pornind de la ne
cesitatea asigurării deplinei egali
tăți. a respectului independentei 
fiecărui partid și dreptului de a-si 
hotărî de sine stătător linia poli
tică si strategia revoluționară, ti- 
nind seama de condițiile concrete 
din tara sa. neamestecului în tre
burile interne ale altor partide a 
fost reliefată de agenția ..CHINA 
NOUĂ".

Agenția chineză de presă eviden
țiază. totodată. că tovarășul 
Nicolae Ceausescu a exprimat spri
jinul României față de inițiativele 
Uniunii Sovietice privind redu
cerea armamentelor nucleare. înce
tarea experiențelor nucleare si o- 
nrirea militarizării Cosmosului. Se 
arată că președintele României a 
reafirmat poziția tării noastre pri
vind crearea unei zone denuclea
rizate si lipsite de arma chimică 
in Balcani, sprijinul pentru reali
zarea unor astfel de zone 
regiuni ale lumii.

Extrase din cuvîntarea 
lui Nicolae Ceausescu la 
comuniștilor sovietici au 
blicate de ziarul cubanez „GRAN- 
MA". care a evidențiat succesele 
obținute de poporul român în edi
ficarea socialismului, activitatea de 
înfăptuire 
cel de-al 
Partidului

Ziarul a 
ceotiile si

si în alte
tovarăsu- 
congresul 
fOSt DU"

a sarcinilor trasate de 
XIII-lea Congres al 

Comunist Român.
prezentat pe larg con- 
aprecierile tovarășului 

Nicolae Ceaușescu referitoare la si
tuația internațională actuală, la 
problemele urgente ale contempo
raneității privind apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. la lichidarea armelor nu- 
cleaFe.Prezentind cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
cotidianul „JORNAL DO BRA
SIL" relevă că socialismul se re- ( 
alizează în forme diferite de la o 
etapă la alta, de la o țară la alta, 
diversitatea căilor spre socialism 
nediminuînd, ci, dimpotrivă, pu- 
nind cu mai multă putere in evi
dență forța și trăinicia socialismu
lui științific, faptul că viitorul 
omenirii este socialismul.

Partidul Comunist Român acor
dă o mare însemnătate întăririi co
laborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, 
pornind de la necesitatea asigură- 

' rii deplinei egalități, a respectării 
independenței și dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî de sine stă
tător linia politică și strategică 
revoluționară, corespunzător con
dițiilor concrete din țara sa, a 
neamestecului in treburile interne 
ale altor partide — subliniază, din 
cuvintare, ziarul brazilian.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este prezentată 
prin extrase, ce pun în lumină po
ziția Partidului Comunist Român 
față de unele probleme internațio
nale actuale, și de ziarul brazilian 
„O ESTADO DO SAO PAULO".

Scriind despre întilnirea dintre 
secretarul general al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. 
Mihail Gorbaciov, ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" arată că secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român a reafirmat sprijinul de
plin al României față de progra
mul prezentat de Uniunea Sovie- 
tică privind lichidarea, pînă la

încrederii și colaborării între națiuni

sfirșitul acestui secol, a armamen
telor nucleare și a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor vi
zind înfăptuirea dezarmării. întări
rea păcii și securității internațio
nale.

A fost relevată semnificația 
creării de zone fără arme nucleare 
și chimice în diferite părți ale Eu
ropei și ale întregii lumi, inclusiv 
în Balcani, fapt cear avea o mare 
importanță pentru eliberarea ome
nirii de acest gen deosebit.de pe
riculos de arme de distrugere in 
masă, subliniază cotidianul ceho
slovac.

Este pusă în evidență aprecierea 
tqvarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășului Mihail Gorbaciov cu 
privire la faptul că evoluția situa
ției internaționale impune consoli
darea în continuare a unității și 
coeziunii țărilor socialiste, acțiuni 
intense ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, eforturi 
constante ale tuturor forțelor iubi
toare de pace și dezvoltarea unui 
dialog politic rodnic intre state cu 
orînduiri sociale diferite, exprima
tă în cursul întilnirii prietenești 
desfășurate recent la Moscova.

Declarația—Apel a președinților 
României și Bulgariei privind cre- 

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII 
ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

area unei zone fără arme chimice 
in Balcani este evidențiată de zia
rul cehoslovac „PRACE". Se sub
liniază faptul că Cehoslovacia sa- 

’ Iută această inițiativă — lansată la 
București — și exprimă sprijinul 
deplin față de opțiunea înlăturării 
armelor chimice din Balcani.

Ziarul relevă că realizarea aces
tei ‘propuneri, la fel ca și a propu
nerii Cehoslovaciei și Republicii 
Democrate Germane cu privire la 
crearea unei zone fără arme chi
mice în Europa Centrală ar avea 
o contribuție importantă la conso
lidarea securității in Europa și la 
eforturile comune pentru a elibera 
continentul de pericolul pe care il 
reprezintă eventuala folosire a 
armelor chimice.

„RUDE PRAVO", „LIDOVA DE- 
MOKRACIE" și „MLADA FRON- 
TA“ pun la rîndul lor în lumină 
sprijinul pe care il exprimă Ceho
slovacia față de această inițiativă 
vizind dezarmarea în Balcani, 
transformarea zonei intr-o regiu
ne a păcii și cooperării.

Importanța Declarației-Apel a 
președinților României și Bulgariei 
privind transformarea Balcanilor 
intr-o zonă fără arme chimice este 
Subliniată de cotidianul bulgar 
„RABOTNICESKO DELO", sub ti
tlul „Zonele denuclearizate — calea 
spre dezarmare", intr-un articol 
care, pune în evidență necesita
tea și importanța creării unor zone 
lipsite de arme nucleare și chimice 
pe continentul european.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat femeilor din țara 
noastră cu prilejul Zilei fepieii este 
prezentat de agenția CHINA NOUA 
cafe evidențiază aprecierea făcută 
in mesaj cu privire la contribuția 
deosebit de însemnată adusă de 
femeile din România la intreaga 
activitate de construcție socialistă, 

. la toate, marile realizări obținute 
de poporul nostru. Totodată, este 
subliniată chemarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresată femei
lor de a face, și în viitor, totul 
pentru a contribui cu rezultate cit 
mai bune la realizarea mărețului' 
program de dezvoltare economică 
și socială* a țării. Președintele 
României — relevă agenția — s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea și în-' 
tățirea necontenită a conlucrării 
Consiliului Național al Femeilor cu 
femeile și organizațiile de femei 
din celelalte țări, pentru triumfiil 
rațiunii,.al politicii de pace, pentru 
întărirea încrederii, securității și 
colaborării intre națiuni.

Agenția ilustrează, prin cifre și 
fapte, rolul femeii în societatea ro
mânească, condițiile asigurate pen
tru ampla lor participare atît Ia 
activitatea productivă, cît și la lua
rea deciziilor.

Informind despre recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, agenția

timp și in condiții

CHINA NOUA relevă că secretarul 
general al partidului a cerut să se 
ia toate măsurile care se impun 
pentru a se asigura ridicarea, in 
continuare, a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor românești, 
pentru creșterea competitivității 
lor. Este scos în evidență faptul că 
se va acționa pentru întărirea dis
ciplinei tehnologice, îmbunătățirea 
conducerii tehnice a proceselor de 
producție, exercitarea unui control 
riguros științific pe fiecare fază de 
producție. Totodată, se vor asigura 
buna depozitare și păstrare a pro
duselor, precum și expedierea lor 
către beneficiarii interni și externi 
în cel mai scurt 
corespunzătoare.

„Acțiunile 
România, de 
Nicolae Ceaușescu pentru reali
zarea dezarmării, în special a 
dezarmării nucleare" este titlul sub 
care AGENȚIA INTERNAȚIONA
LĂ DE INFORMAȚII din Liban 
a difuzat un amplu material ce 
evidențiază concepția conducătoru
lui partidului și statului nostru po
trivit căreia oprirea curse! inarmă- 

primul 
consti- 
a con- 

desfășurate de 
președintele

rilor, dezarmarea, și in 
rînd dezarmarea nucleară, 
tuie problema fundamentală 
temporaneității.

România, evidențiază in 
nuare articolul, militează 
pentru realizarea unei păci și secu
rități depline in regiunea din care 
face parte.

Este subliniată, astfel, impor
tanța propunerii privind transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii, a bunei vecinătăți, a colaboră
rii și înțelegerii, liberă de arme

conti- 
energic

profunde 
— se a- 
prezență 
Națiuni-

nucleare și chimice, fără baze mi
litare și armate străine.

Făcînd dovada unei 
responsabilități, România 
rată în articol — este o 
activă în Organizația 
lor Unite, atlt in timpul sesiunilor 
ordinare, cit și in cadrul celor 
extraordinare, consacrate dezar
mării.

Ea se pronunță pentru oprirea 
producției și instalării de noi arme 
nucleare, reducerea și distrugerea 
lor treptată, țină la eliminarea 
completă a arsenalelor tuturor sta
telor, pentru oprirea fabricării de 
orice produse în scopuri militare.

în același timp, potrivit opiniei 
României, trebuie să se interzică 
perfecționarea altor arme de distru
gere in masă — cum sînt armele 
chimice, radiologlce, cu laser etc. 
— și să fie distruse stocurile exis
tente.

Articolul face referire la poziția 
României, Ia inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu vizînd re
glementarea justă și globală a cri
zei din Orientul Mijlociu și, in 
particular, a crizei libaneze, pe baza 
retragerii totale și necondiționate 
a Israelului din teritoriile arabe 
ocupate. Este subliniată poziția, 
țării noastre, personal a pfpședin- 
telui Nicolae Ceaușescu, privind 
necesitatea organizării, sud egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale de pace consacrate Orien
tului Mijlociu, cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

împlinirea a zece ani de la in
trarea României în „Grupul celor 
77“ a prilejuit presei braziliene in
serarea unor materiale care au e- 
viderițiat politica externă con
structivă a țării noastre, apreciin- 
du-se și multiplele similitudini 
intre poziția României și a țărilor 
latino-americane atît în abordarea 
marilor probleme ce confruntă o- 
menirea — dezarmarea, noua or
dine economică internațională, da
toriile externe — cît și in acțiu
nea pentru soluționarea acestor 
probleme.

Un amplu articol consacrat 
participării României la activitățile 
„Grupului celor 77“ a fost publicat 
de ziarul „CORREIO BRAZILIEN- 
SE“, evenimentul constituit de 
marcarea a zece ani de la intrarea 
țarii noastre in acest „Grup" fiind 
consemnat, de asemenea, de 
„JORNAL DE BRASILIA".

TELEVIZIUNEA BRAZILIANA 
și POSTUL TIE RADIO MEC au 
dedicat, la rîndul lor, emisiuni spe
ciale României ca participantă 
activă la „Grupul celor 77“.

Poziția consecventă a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
de solidaritate și sprijin față de 
statele in curs de dezvoltare, ac
țiunile țării noastre vizînțî instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe colaborarea 
egală în drepturi și pe echitate, 

I

care să favorizeze progresul tu
turor, a fost prezentată intr-o e- 
misiune la TELEVIZIUNEA DIN 
ZIMBABWE.

Televiziunea din Zimbabwe a 
evocat concepția conducătorului 
partidului și statului nostru, po
trivit căreia se cer acțiuni hotă-\ 
rite pentru modificarea radica
lă a ordinii economice mondiale, 
rezolvarea problemei datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvolta
re, instaurarea unor relații echi
tabile intre toate statele, elimina
rea politicii neocolonialiste a țări
lor capitaliste.

Realizările obținute de țara noas
tră in anii socialismului și politica 
externă activă în favoarea păcii și 
a înțelegerii în lume au fost re
flectate de TELEVIZIUNEA BRA
ZILIANA.

Totodată, au fost înfățișate apre
cierile de care se bucură pe plan 
internațional președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru activita
tea sa neobosită consacrată reali
zării păcii, dezarmării, înțelegerii 
între popoare, unei noi ordini eco
nomice internaționale, mai juste și 
mai echitabile.

Agenția sudaneză de presă 
SUNA relevă relațiile de coopera
re economică și tehnică dintre 
România și Sudan, în cadrul căro
ra se prevede extinderea colaboră
rii in diferite domenii între cele 
două țări, pe baza bunelor rapor
turi bilaterale existente.

Prin politica sa externă consec
ventă, de pace și colaborare cu 
toate țările lumii, politică inspirată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
Republica Socialistă România este 
angajată, în același timp, pe calea 
dezvoltării și amplificării relațiilor 
sale economice cu celelalte țări ale 
lumii, pe baza respectului princi
piilor de independență și suve
ranitate națională, precum ș! a 
dezvoltării susținute a potențialului 
ei economic, evidențiază publica
ția peruană „EL NACIONAL". A- 
ceasta subliniază preocuparea sta
tornică a României, eforturile po
porului român pentru o dezvolta
re puternică economică, socială și 
în alte domenii.

! Cotidianul „ISRAEL AU- 
JOURD’HUI" evidențiază âvintul 
unor sectoare economice din Româ
nia, intre care industria chimică, 
importantele succese realizate in 
domeniile construcției navale, in
dustriei transporturilor și teleco
municațiilor. dezvoltarea altor ra
muri — cum sînt Construcția de 
avioane și de. autoturisme — care 
au transformat țara, cunoscută'și 
apreciată in intreaga lume.

Deschiderea unei rute navigabile 
intre Dunăre și Marea Neagră — 
se relevă — constituie o realizare 
de mare prestigiu, ca și construi
rea unui metrou cu mai multe 
trasee.

în încheiere, cotidianul scrie : 
Activitatea României in domeniul 
relațiilor internaționale este de
osebit de importantă, aceste rela
ții fiind îmbogățite prin propune
rile președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
vizîiyi crearea unui climat de în
credere, coexistență pașnică și 
promovarea cooperării intre state 
avînd ca obiectiv progresul umani
tății în condiții de pace Și prie
tenie.

Ziarul turc „VATAN", după ce 
subliniază însemnătatea întilniri1- 
lor și a convorbirilor la nivel 
înalt, punînd în evidență relațiile 
de prietenie tradiționale dintre 
România și Turcia, apreciază că 
raporturile economice dintre cele 
două state înregistrează o semni
ficativă dezvoltare. Se arată, astfel, 
că volumul schimburilor comercia
le crește în fiecare an, colabora
rea tehnică multilaterală înregis
trează progrese importante, iar re
lațiile culturale au atins un nivel 
ridicat.

Relațiile de colaborare industria
lă dintre România și Republica 
Federală Germania fac obiectul 
unui articol apărut în revista 
„OST-WEST COMMERTZ". care a- 
preciază că acestea s-au dezvoltat 
pe parcursul anilor pe plan bila
teral și pe terțe piețe. Publica- . 
ția evidențiază faptul că țara noas
tră a realizat o importantă in
dustrie constructoare de mașini. 
Partenerii vest-germani aprecia
ză faptul că industria românească 
constructoare de mașini este 
capabilă să realizeze utilaje, e- 
chipamente și instalații cu un 
grad sporit de complexitate, că 
România are programe priori
tare de dezvoltare, in special 
în domenii de virf . ale teh
nicii — arată publicația vest- 
germană. Multe firme vest-germa- 
ne — continuă revista — știu 
că întreprinderile românești sînt 
parteneri competenți și competitivi 
la realizarea unor obiective in 
terțe țări și chiar în R.F.G. Sînt, 
de asemenea, evidențiate o serie 
de elemente care pot favoriza ex
tinderea cooperării bilaterale între 
întreprinderile românești și firme
le vest-germane. (Agerpres).

VARȘOVIA

Congresul științei poloneze
Tovarășul Wojciech Jaruzelski despre sarcinile 

. științei poloneze
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfirșit lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al științei 
poloneze — informează agenția 
P.A.P. Congresul a adoptat o rezo
luție ce stabilește principalele sar
cini și direcțiile fundamentale ale 
dezvoltării științei poloneze în pe
rioada pină la sfîrșitul secolului, 
precum și o declarație, in care par- 
ticipanțil se pronunță pentru dezar
mare generală, lichidarea arsenalelor 
nucleare, biologice și chimice, iși 
exprimă sprijinul pentru toate ini

„R. D. Germană face totul 
pentru a nu mai fi războaie"
O cuvintare a tovarășului Erich Honecker

BERLIN 8 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a subliniat 
că politica promovată de țara sa în
corporează angajamentul de a face 
totul pentru ca să nu mai existe 
războaie. Vorbind la o manifestare 
organizată cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării organiza
ției Tineretului Liber German 
(F.D.J.), relatează agenția A.D.N., 
el a subliniat rolul R.D. Germane, 
ca țară situată în centrul Europei,

Convorbiri între tovarășii Kim Ir Sen 
și Fidel Castro

PHENIAN 8- (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o primă rundă 
de convorbiri între Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al P.M.C., pre
ședintele R.P.D. Coreene, și Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al

„Reducerea cheltuielilor militare ar crea 
disponibilități pentru promovarea progresului social 

al tuturor popoarelor"
Un studiu elaborat de Secretariatul O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Intr-un studiu privind activita
tea Organizației Națiunilor Utiite 
in sfera interdependenței dintre 
dezarmare și dezvoltare, elaborat 
de Secretariatul O.N.U., se subli
niază că infăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, sub un control in
ternațional eficient, și sprijinirea 
dezvoltării economice și sociale a 
tuturor popoarelor constituie sarcini 
principale ale Națiunilor Unite..

Studiul pune in evidență legătu
ra organică dintre problemele asi
gurării păcii și securității interna
ționale, dezarmării și progresului 
social și dezvoltării popoarelor, 
caracterul vital al acestor proble
me, subliniind : Sutele de miliarde 
de dolari, ce se cheltuiesc anual 
pentru producția și perfecționarea 
armelor, contrastează dureros cu 
sărăcia in care trăiesc două treimi 
din omenire. !n scopuri militare 
sini irosite nu numai colosale re

Eforturi pentru soluționarea pașnică a situației 
din America Centrală

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). - 
Forțele democratice insurgente din 
Salvador „sînt dispuse să reia ime
diat*' dialogul eu guvernul, dar con
damnă condițiile formulate, in acest 
sens, de președintele Jose Naooleon 
Duarte, anunță un comunicat al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) — 
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), difuzat de postul de radio 
„Venceremos" al F.M.L.N.

Comunicatul precizează că o dele
gație a F.M.L.N.-F.D.R. va vizita 
săptămîna viitoare San Salvadorul 
pentru a negocia cu guvernul o re
luare „imediată" a dialogului inițiat 
in octombrie 1984. In acest sens, 
delegația F.M.L.N.-F.D.R. va conferi 
cu arhiepiscopul San Salvadorului, 
Arturo Rivera y Damas, in calitate 
de mediator între cele două părți, 
„pentru a pune la punct aspectele 
practice, operaționale ale celei de-a 
treia reuniuni".

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager- 
pres). — In continuarea eforturilor 
consacrate instaurării păcii si secu
rității în America Centrală, miniștrii 
relațiilor externe din statele mem
bre ale „Grupului de la Contadora"

Situația din Ecuador
Destituirea unui qeneral acuzat de rebeliune 

împotriva guvernului constitutional
QUITO 8 (Agerpres). — Președin

tele Ecuadorului, Leon Febres Cor
dero. a anunțat, la posturile de radio 
si televiziune .naționale, demiterea 
din fupctiile de comandant-sef al 
forțelor aeriene si comandant al Sta
tului Major Mixt al forțelor militare 
ecuadoriene a generalului Frank 
Vargas Pazzos si numirea în aceste 
funcții a generalului Jorge Andrade 
Cevallos — transmit agențiile Prensa 
Latina. I.P.S.. E.F.E. și France 
Preșse. - Șeful statului a dezmințit 
zvonurile referitoare la o tentativă 
de lovitură de stat, precizind că 
situația din tară este menținută sub 
control, activitățile desfăsurindu-se 

țiativele favorabile destinderii In re
lațiile internaționale.

In cadrul întilnirii cu un grup de 
delegați la congres. Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. a! 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, s-a referit la 
rolul și sarcinile științei poloneze in 
actuala etapă de dezvoltare a țării 
și a relevat însemnătatea lucrărilor 
forumului oamenilor de știință pen
tru elaborarea programului național 
de dezvoltare.

în ceea ce privește apărarea păcii.
Erich Honecker a evidențiat con

tribuția’ activă a tineretului, în cei 
40 de ani, la dezvoltarea pe multi
ple planuri a țării.

Referindu-se la succesele obținute 
de R.D.G..'el a relevat că an de an 
au fost înregistrate ritmuri înalte 
de creștere economică. Standarduri- 
le de civilizație materială și cultu
rală ale populației au sporit con
tinuu, în timp ce condițiile de locuit 
s-au îmbunătățit pentru sute de mii 
de oameni anual, a arătat vorbitorul.

P.C.C., președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, aflat intr-o vizită 
oficială de prietenie în capitala co
reeană, în fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale, transmite 
agenția A.C.T.C.

surse materiale și tehnice, dar și 
umane, extrem de necesare pentru 
progresul tuturor țărilor, mai ales 
al celor tn curs de dezvoltare. Di
minuarea cheltuielilor militare 
poate constitui un factor al solu
ționării multor probleme interna
ționale actuale, se spune fn studiu.

Printr-o hotărire a Adunării Ge
nerale, in acest an se va desfă
șura o conferință a O.N.U. consa
crată interdependenței dintre dezar
mare și dezvoltare, reamintește 
studiul, subliniind că printre obiec
tivele fundamentale ale acestei reu
niuni figurează abordarea tuturor 
aspectelor problemelor menționate, 
inclusiv a consecințelor cheltuieli
lor reclamate de cursa înarmări
lor asupra economiei mondiale și 
situației sociale in lume. Se preco
nizează abordarea problemei elibe
rării de resurse suplimentare des
tinate dezvoltării, prin dezarmare.

(Columbia. Mexic. Panama si Vene
zuela) și ale „Grupului de sprijin" 
(Argentina. Brazilia. Peru si Uru
guay) se vor reuni în a doua jumă
tate a acestei luni pe insula pana- 
metă Contadora — informează agen
ția Prensa Latina, citind un comu
nicat al Ministerului mexican al 
Relațiilor Externe. La noua reuniu
ne vor lua parte, de asemenea, mi
niștrii relațiilor externe ai țărilor 
centroamericane — Costa Rica. Gua
temala. Honduras. Nicaragua si Sal
vador.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
La inițiativa unui grup de cetățeni 
americani care se opun acordării 
unui ajutor financiar de 100 milioa
ne dolari în favoarea forțelor con
trarevoluționare din Nicaragua, in 
14 state din S.U.A. va fi lansat du
minică la televiziune un’ film docu
mentar serial. Intitulat „Imagini de 
război", filmul va prezenta zilnic, 
timp de o jumătate de oră. imagini 
înfătisînd încălcările grave ale drep
turilor omului de către forțele anti- 
sandiniste. în film vor fi difuzate, 
de asemenea, opiniile realiste a nu
meroși congresmani și artiști ameri
cani — informează agenția A.D.N.

normal. El a adăugat' că l-a desti
tuit pe generalul Vargas Pazzos pen
tru „rebeliune împotriva guvernului 
constituțional" si ..nesubordonare". 
urmind șă fie sancționat conform 
legilor militare.

Forțele politice ecuadoriene — in-' 
clusiv, Cele de, opoziție — au dat pu
blicității comunicate. în care îsi ex
primă sprijinul fată de ordinea con
stituțională din țară, respingînd ferm 
orice încercare'de destabilizare a si
tuației interne.

Pe de altă’ parte, parlamentul a fost 
convocat in sesiune extraordinară 
pentru examinarea situației.

FILIPINE

Pregătiri pentrn 
elaborarea unei noi 

constituții
TOKIO 8 (Agerpres). — Vicepre

ședintele Republicii Filipine. Salva
dor Laurel, care deține, de aseme
nea. funcțiile de prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, a de
clarat că guvernul tării sale va pro
clama o nouă constituție intr-un in
terval de mai puțin de 100 de zile, 
apoi va organiza alegeri generale.

într-un interviu acordat cotidia
nului japonez „Yomiuri Shimbun", 
Salvador Laurel precizează că o co
misie alcătuită din 30—50 de mem
bri va fi însărcinată în următoarele 
3 luni cu pregătirea textului noii 
constituții ce va fi supus spre apro
bare în cadrul unui referendum na
țional- Alegerile generale vor trebui 
organizate după aprobarea definitivă 
a noii constituții, a menționat vice
președintele filipinez.

Alți 17 miniștri au depus iurămin- 
tul in fata președintelui tării. Co
razon Aquino. In acest fel. formarea 
noului guvern filipinez a fost prac
tic încheiată.

M- a. 0 manevră 
a regimului rasist: 

ridicarea stării de urgență, 
...concomitent cu extinderea 

împuternicirilor poliției
LUSAKA 8 (Agerpres). — Ridica

rea stării de urgență din Republica 
Sud-Africană „nu schimbă cu nimic" 
situația de criză pe care o traversează 
țara, se arată intr-o declarație a Con
gresului Național African (A.N.C.), 
dată publicității la Lusaka.

După cum a declarat un purtător 
de cuvint al A.N.C., guvernul sud- 
african încearcă să inșele comuni
tatea internațională cu această pre
tinsă ridicare, pur formală, a stării 
de urgență, în vreme ce armata și 
poliția primesc noi puteri, iar per
soanele eliberate sint din nou ares
tate.

LUSAKA 8 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiei a avut,loc o în.til- 
nire între conducerea Congresului 
Național African (A.N.C.) și repre
zentanții Congresului Sindicatelor 
Sud-Africane (COSATU), consacra
tă analizării situației din Repu
blica Sud-Africană. Intr-un comu
nicat comun se relevă că „actualul 
regim din R.S.A. și cei care se află 
la conducerea de la Pretoria nu au 
in vedere nici un fel de măsuri 
reale, de fond, care să scoată țara 
din puternica Criză politică,' so
cială și economică in care a intrat". 
Cele două părți se pronunță pentru 
un stat democratic, în care să fie 
eliminate discriminările rasiale și 
sociale. Comunicatul relevă că marea 
centrală sindicală COSATU consi
deră A.N.C. ca reprezentantul legi
tim al populației negre, majoritară, 
organizație care trebuie să participe 
efectiv la conducerea țării. în timpul 
discuțiilor dintre cele două părți 
s-a relevat ideea comună că mișca
rea sindicală trebuie să-și intensifice 
activitatea politică de masă împo
triva regimului rasist, de represiune. 
Ambele părți au adresat un apel în 
vederea eliberării imediate și ne
condiționate a liderului A.N.C.. Nel
son Mandela, a altor deținuți politici 
din închisorile sud-africane.

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) respinge 
categoric propunerile primului mi
nistru sud-african, Pieter Botha, de 
acordare a independenței Namibiei, 
care condiționează în continuare acest 
proces de probleme care nu privesc 
teritoriul sud-yest african, relevă un 
comunicat de presă al S.W.A.P.O., 
dat publicității la Luanda. S.W.A.P.O. 
cheamă comunitatea internațională să 
continue presiunile pe lingă regimul 
rasist de la Pretoria in vederea 
acordării necondiționate a . indepen
denței Namibiei, in baza rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate, ara
tă comunicatul.

ORIENTUL MIJLOCIU
Intense dueluri de artilerie 

la Beirut
BEIRUT 8 (Agerpres). — în zona 

centrală a Beirutului au avut loc, 
simbătă. intense dueluri de artilerie, 
intre milițiile rivale din capitala li
baneză, peste „linia verde" care se
pară sectoarele de est si de vest ale 
orașului, informează agenția KUNA. 
Mai multe obuze de artilerie au că
zut în perimetrul cartierelor reziden
țiale si în zone comerciale. Surse ale 
securității libaneze au precizat că in 
timpul luptelor — considerate cele 
mai violente din ultimele săotămini 
— părțile au folosit tunuri, lansa
toare de rachete si alte piese de 
artilerie. Comitetul cvadripartit de 
securitate, relevă KUNA, a inițiat, o 
serie de contacte intre forțele aflate 
în conflict. în scopul realizării unui 
acord de încetare a focului.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă transmit că in 
sectorul de est al Beirutului explo
zia unei bombe cu efect intirziat, 
plasată la bordul unui automobil, a 
cauzat moartea a cel puțin cinci 
persoane si rănirea altor 30.

ILE DE PRESA
e scurt

PROGRAM ELECTORAL. La a- 
propiatele alegeri parlamentare de 
la 16 martie, Partidul Comunist 
Francez prezintă un program con
cret de măsuri care ar permite 
depășirea crizei economice pe care 
o cunoaște țara — a declarat 
Georges Marchais, secretar gene
rai al P.C.F.. intr-o cuvintare rosti
tă la postul de radio „France- 
Inter". P.C.F., a arătat el, apără 
consecvent drepturile, interesele și 
cuceririle sociale ale oamenilor 
muncii, îi conduce in lupta împo
triva ofensivei marelui capitaL

DEMERSURI ALE OPOZIȚIEI 
SUD-COREENE. Kim Dae Jung și 
Kim Yeng Sam, copreședinți ai 
Consiliului Dentru Promovarea De
mocrației în Coreea. împreună cu 
Li Mon Wu. președintele Noului 
Partid Democratic Coreean, au dat 
publicității o declarație comună in 
care cer regimului de la Seul an
gajarea neîntirziată a unui uro
gram de democratizare, care să 
permită revizuirea pertinentă a 
Constituției, oină in toamna anu
lui 1987 — transmite agenția
A.C.T.C. în document se sublinia

ză că preconizata tergiversare a 
modificărilor constitutionale oină 
în 1989 nu va avea nicidecum efec
tul declarat de autoritățile sud- 
coreene. respectiv „transferul, prin 
mijloace pașnice" al puterii către 
un guvern democratic.

CONSILIU NORDIC. La Copen
haga s-au incheiat lucrările celei 
de-a 34-a sesiuni a Consiliului 
Nordic, in cadrul căreia au fost 
examinate căile de soluționare a 
problemelor economice și sociale 
acute cu care se confruntă țările 
din regiune. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor șomaju
lui, tn cadrul sesiunii a fost evi
dențiată necesitatea intensificării 
eforturilor In vederea creării unei 
zone denuclearizate in nordul Euro
pei, ceea ce ar contribui la destin
dere, la încetarea cursei înarmări
lor nucleare.

DECLARAȚIE. Leopold Gratz, 
ministrul de externe al Austriei, a 
apreciat că. după întilnirea sovieto- 
americană la nivel înalt de la Ge
neva și după prezentarea ultime
lor propuneri de către secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., M. 
Gorbaciov, există șanse de reali
zare a unor progrese în relațiile 
Est-Vest. El a precizat că, în pro
blemele Orientului Mijlociu, țara 
sa sprijină principiul potrivit că
ruia toate ’ statele din regiune au 
dreptul la existență. Austria con
sideră necesară încetarea grabnică 
a conflictului iraniano-irakian, a 
spus el. relevînd că orice acțiune 
de mediere trebuie să fie sprijinită.

EXPEDIȚIE COSMICA. La Mos
cova a fost semnat protocolul din
tre delegațiile U.R.S.S. șt Franței 
prin care se preconizează organi
zarea celui de-al doilea zbor cos

mic comun sovieto-francez. In anul 
1988. Documentul prevede că aceas
tă expediție cosmici se va realiza 
cu o rachetă purtătoare sovietică 
și o stație orbitală a U.R.S.S.

TNTÎLNIRE. In capitala franceză 
a avut loc întilnirea unei delegații 
poloneze cu reprezentanții guver
nelor țărilor occidentale creditoare, 
membre ale „Clubului de la Paris", 
informează agenția P.A.P. Cu acest 
prilej a fost parafat un acord re
feritor la refinanțarea și restruc
turarea obligațiilor de plată polo
neze pe 1986, decurgînd din credi
tele garantate de guvernele țări
lor occidentale.

PARLAMENTUL CIPRULUI a 
aprobat bugetul de stat și fondul 
de dezvoltare ale țării pe anul 1986. 
După cum relevă agenția cipriotă 
de presă C.N.A., tn buget sînt 

prevăzute alocații pentru dezvol
tare în valoare de 75 milioane lire, 
care vor fi utilizate pentru reali
zarea de noi obiective economice 
și modernizarea celor existente. 
S-a subliniat, cu acest prilej, că, 
în pofida a numeroase probleme 
cu care a fost confruntată, econo
mia cipriotă a înregistrat anul tre
cut un ritm satisfăcător de creș
tere — 3,Ș la sută. Pentru 1986 se 
estimează o creștere de 4 la sută 
la nivelul întregii economii.

GREVA. Pentru a doua zi con
secutiv, activitatea în porturile 
Spaniei este paralizată de greva 
celor 10 500 de docheri care pro
testează împotriva planurilor gu
vernului de a trece întreprinderile 
portuare In proprietate particula
ră, anunță agenția Reuter. Sindi
catele lucrătorilor din porturi au 

programat alte 12 zile de grevă, 
în cazul că nu se renunță la pla
nurile guvernului.

ACCIDENT ÎN TIMPUL UNEI 
EXPERIENȚE BIOLOGICE. O ști
re transmisă de agenția T.A.S.S. 
anunță luarea sub control de către 
poliție a laboratorului Universită
ții din San Francisca, unde se efec
tuau experiențe biologice. In timpul 
unui experiment, dintr-o manevră 
greșită in încăperea respectivă s-a 
scurs o anumită cantitate de praf. 
Imediat, șase persoane au fost tri
mise la spital. Toți cei 'care s-au 
aflat in timpul „experienței" in 
zona laboratorului au fost averti
zați să se adreseze de urgentă 
medicului in caz de dureri in git 
sau febră, intruclt simptomele res
pective ar putea prevesti îmbolnă
virea de ciumă bubonică.
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