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ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE ȘI LOC DE MUNCĂ

Prîntr-o intensă activitate politico- 
educativă să asigurăm cunoașterea 

si respectarea de către toti cetățenii 
a hotăririlor partidului, a legilur tării

„Organele și organizațiile de partid trebuie să 
facă totul ca atît hotărîrile partidului, cît și legile sta
tului să fie aplicate și respectate în întregime, să con
stituie baza întregii noastre activități. Aceasta cere în 
primul rînd o bună organizare a cunoașterii și înțe
legerea hotăririlor și legilor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Experiența arată că la baza orică

rei activități rodnice se află conștien
tizarea oamenilor. înțelegerea clară 
a telurilor și sarcinilor pe care sint 
chemați să le înfăptuiască. Omul 
care știe ce are de făcut, care este 
conștient de răspunderile sale și ac
ționează cu convingerea și pasiunea 
firească celui ce și-a însușit organic 
obiectivele de realizat este în măsură 
să transpună în viată aceste obiecti
ve, oricît ar fi ele de complexe. De 
aici rolul deosebit al activității poli
tico-educative, concepută de partid ca 
o puternică pirghie de conștientizare 
și mobilizare a oamenilor la înfăptui
rea sarcinilor construcției socialiste 
în fiecare sector de activitate. Tocmai 
în acest sens sublinia secretarul ge
nera! al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că ..este necesar 
să se acorde atenția corespunzătoare 
activității politico-educative, ridicării 
conștiinței politice a fiecărui om al 
muncii, finind seama că pe măsură 
ce fiecare înțelege tot mai bine rolul 
ce îi revine în cadrul colectivului de 
muncă, in societate, cu cit participă 
mai activ și responsabil la solutiona
rea problemelor, cu atît rezultatele 
vor fi mai biine in toate domeniile".

în procesul neîntrerupt de perfec
ționare a activității economico-socia- 
le, de adincire a democrației ce are 
loc în societatea noastră, au fost a- 
doptate în decursul anilor un ansam
blu de hotărîri și legi menite să asi
gure manifestarea plenară în viața 
social-politică și creșterea contribu
ției fiecărui cetățean la progresul so
cietății, valorificarea tuturor energii

lor pentru ridicarea țării, pentru 
creșterea bunăstării generale. Aceste 
hotărîri și legi, rezultat al unei am
ple consultări populare, se poate a- 
firma cu deplin temei că sint expre
sia opțiunilor întregului popor.

Faptul că numeroase colective din 
industrie și agricultură au obținut re
zultate bune in mobilizarea rezerve
lor de creștere a producției. în buna 
gospodărire a avuției obștești se da
torează in mare măsură tocmai apli
cării hotărîte a reglementărilor sta
bilite pentru soluționarea complexe
lor probleme ale dezvoltării econo
mice și sociale. In același timp insă, 
se mai constată pe alocuri abateri 
de la aceste legi și hotărîri, neapli- 
carea lor corectă de către unii cetă
țeni, și chiar de către unii conducă
tori de unități. Analiza acestor aba
teri reliefează cîteva concluzii ce tre
buie avute in vedere in activitatea 
viitoare. întii de toate se desprinde 
faptul că legi de mare importanță nu 
sint temeinic cunoscute, că spiritul 
lor nu este pe deplin însușit de fie
care om al muncii, de fiecare cetă
țean. Nu o dată cei aflați in culpă 
invocă in apărare tocmai necunoaș
terea legilor, ceea ce insă nu-i poate 
scuza in nici un fel. în alte cazuri 
se constată că. deși prevederile legi
lor sint bine cunoscute, se fa.ce mare 
risipă de energie pentru a găsi „por
tițe" convenabile de eludare a aces
tora, în ultimă instanță de încălcare 
a lor. în asemenea cazuri prevalează 
net interesele înguste, care se situ
ează tranșant în opoziție cu marile 
interese ale țării, cu interesele ge

nerale ale întregii societăți. Iar nu 
o dată încălcarea legilor se datorează, 
pur și simplu, neglijenței și indolen
ței celor puși să le apere spiritul și 
litera. în sfirșit, uneori se vădește 
chiar și reaua credință a unor cetă
țeni care deliberat nesocotesc legile 
țării, se situează prin întreaga lor 
comportare în opoziție cu normele 
vieții noastre sociale.

Toate acestea îndreptățesc aprecie
rea că în îndeplinirea uneia dintre 
sarcinile esențiale ale muncii politi
co-educative — cunoașterea profun
dă a legilor, aplicarea lor consecven
tă în viață — persistă serioase ne
ajunsuri, se manifestă fenomene de 
formalism și superficialitate. în nici 
un caz nu se poate socoti că munca 
politico-educativă și-ar onora inte
gral menirea doar prin simpla adu
cere la cunoștință sau prelucrarea 
unei legi sau botăriri de partid. 
Popularizarea legitor trebuie să aibă, 
un caracter permanent, iar aceasta 
să fie doar faza preliminară a unui 
efort sistematic, desfășurat continuu, 
cu perseverență, pentru înțelegerea 
adîncă a spiritului legii, a motivați
ilor Sale politice, economice și soci
ale, a rațiunilor care au impus-o în 
peisajul vieții sociale. Desigur, cu
noașterea hotăririlor de partid, a ■ le
gilor țării poate începe, și trebuie să 
înceapă, cu prelucrarea și afișarea 
lor, dar nu se poate limita la aceasta. 
Ea este doar o etapă, prima. în mun
ca politico-educativă. Sint cu atît 
mai de neînțeles unele situații cind
(Continuare în pag. a IV-a)

Din faptele de muncă ale țării
IN PRIMA SĂPTĂMINĂ A ANULUI

LA CARIERA JILȚ-SUD :

DISCIPLINA
— actul

cotidian al 
conștiinței 

muncitorești

• Morala celor ce mun
cesc — intransigența mo
rală • Progresul se înte
meiază pe muncă, munca 
se întemeiază pe disciplină
• Nimicul acela era uriaș...
• Impasul „inteligentului"
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Măsuri de importanță deosebită menite să asigure 

creșterea răspunderii mecanizatorilor, specialiștilor 

si conducerilor de unităti
> • 9 *

PENTRU SPORIREA 
PRODUCȚIEI AGRICOLE
în presa de ieri a fost dat publici

tății Decretul Consiliului de Stat pri
vind îmbunătățirea activității de me
canizare și reglementarea raporturi
lor. dintre stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și unitățile agri
cole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale de stat și coopera
tiste. Noile reglementări se înscriu 
în cadrul preocupărilor constante ale 
conducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea 
neabătută a programului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii, în 
lumina hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a sarcinilor care 
definesc noua revoluție aerară, in 
scopul creșterii substanțiale a pro
ducției agricole, a contribuției agri
culturii la progresul continuu al eco
nomiei naționale și ridicarea bună
stării poporului.

Elaborat într-o concepție de largă 
viziune revoluționară, proprie secre
tarului general al partidului, decre
tul urmărește să întărească rolul ac
tivității de mecanizare in creșterea 
producției agricole, stabilind un an
samblu de măsuri care să asigure 
organizarea acestei activități pe prin
cipii noi, corespunzător cerințelor 
actualei etape de dezvoltare a agri
culturii. Decretul reglementează mo
dul concret de organizare și execu
tare a lucrărilor mecanizate, defi
nește răspunderile ce revin consiliu
lui unic agroindustrial și organelor 
de conducere colectivă din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, pre
cum și formele de plată pentru lu
crările efectuate si serviciile presta
te în unitățile agricole de stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii. în 
esență, noile reglementări creează 
un cadru organizatoric nou. superior, 
care sporește mult răspunderea me
canizatorilor. a specialiștilor și con
ducerilor unităților agricole pentru 
executarea lucrărilor în perioadele 
optime, cu respectarea normelor teh
nologice, folosirea cu randament ri
dicat a parcului de tractoare și ma
șini agricole, întărirea ordinii și dis

ciplinei in muncă, în scopul crește
rii producției agricole și a eficientei 
economice.

în ce constau, practic, noile regle
mentări privind organizarea activită
ții de mecanizare a agriculturii ? 
Dintr-un început trebuie precizat că 
reglementările privind integrarea 
nemijlocită a secțiilor și formațiilor 
de mecanizare in activitatea unități
lor agricole de stat și cooperatiste, 
precum și darea în folosința acestora 
a tractoarelor, autocombinelor. ma
șinilor și a celorlalte utilaje agrico
le pe bază de contracte încheiate pe 
termen lung sint de natură să asi
gure implicarea directă și mai pu
ternică a oamenilor muncii din do
meniul mecanizării in realizarea sar
cinilor de producție. Prin aceasta, 
mecanizatorii și celălalt personal 
muncitor din secțiile și formațiile de 
mecanizare nu mai sint simpli exe- 
cutanți ai lucrărilor stabilite. ,ci 
poartă direct răspunderea și sint 
pe deplin interesați in realizarea 
și depășirea producțiilor planificate, 
în acest sens sint deosebit de im
portante măsurile care definesc 
modalitățile concrete de executa
re a lucrărilor agricole mecanizate. 
Astfel. întregul volum de lucrări 
mecanizate va fi executat numai de 
formații mari de mecanizatori, care 
au caracter permanent, organizate, 
de regulă. De fermele de Droductie 
agricolă din cadrul unităților com
ponente ale consiliului unic și sint 
conduse nemijlocit de specialiștii 
agricoli. Ca atare, formația de me
canizatori. împreună cu specialiștii 
si celălalt personal muncitor din 
ferme si secții ânsaiează in acord 
global realizarea întregii producții 
pe suprafața repartizată, iar retri
buirea muncii lor în acord global 
este nelimitată si se face în funcție 
de producția agricolă obținută. în 
aceste condiții, fiecare formație de 
mecanizatori poartă nemijlocit răs-
(Continuare în pag. a V-a)

CLUJ : 1 300 noi apar
tamente în construcție

Constructorii de pe șantierul 
nr. 5 ai. trustului clujean de 
profil urmează a ridica in acest 
an. in perimetrul marilor car
tiere Mărăști, Zorilor si Mănăș- 
tur. blocuri de locuințe însu- 
mind 2 000 apartamente, adică o 
treime din numărul locuințelor 
prevăzute in planul de investiții 
al consiliului popular județean. 
Creindu-și din vreme front de 
lucru, folosind judicios atît 
timpul, cit si dotarea tehnică de 
care dispun, ei au atacat, la ora 
actuală, lucrările la 1300 apar
tamente. Conlucrînd strins cu 
unitățile de producție industria
lă specializate, care, din prima 
zi a anului, furnizează ritmic 
șantierului prefabricate, con
structorii clujeni au creat de ne 
acum premisele devansării pre
vederilor de dare in folosință 
aferente primului trimestru.

(Agefpres)

Cărbune peste plan
Cu plușul de producție realizat in 

cursul zilei de 8 ianuarie, colectivul 
de mineri de Ia Cariera Jilț-sud, 
din bazinul carbonifer al Gorjului, 

ridicat la 2 000 tone cantitatea, de 
lignit extras suplimentar de la. în
ceputul inului. Realizarea și depă
șirea ritmică a sarcinilor de plan, 
încă din primele zile ale anului, au 
la bază un complex de acțiuni teh- 
nico-organizatoriee și politico-edu
cative care au dus la exploatarea 
cu randamente superioare a celor 
două linii tehnologice aflate in cir
cuitul productiv, la mărirea timpu
lui de excavare în stratul de căr
bune cu circa 1—2 ore față de pe
rioadele anterioare, la întărirea or
dinii și disciplinei in toate punctele 
de lucru. (Dumitru Prună).

TÎRGOVIȘTE :

Instalație de oțeluri 
inoxidabile

La întreprinderea de utilaj petro
lier Tirgoviște a ..fost, pus în funcți
une un cuptor cu inducție destinat 
elaborării otelurilor inoxidabile ne
cesare. in fabricația de armături 
industriale ce funcționează in medii 
corozive și la temperaturi ridicate. 
Aceasta va permite. întreprinderii 
tirgdviștene să realizeze ritmic o 
cantitate considerabil sporită de ar
mături industriale, produse tot mai 
solicitate de unitățile din industria

chimică. Față de anii precedență, 
cind aceste oțeluri se realizau in co
laborare cu alte intreprinderi, se 
vor obține importante economii, 
prin eliminarea unor cheltuieli ne
productive. (Gh. Manea).

CONSTANȚA:

Trafic sporit de mărfuri 
în port

în aceste zile. în Portul Constanta 
se află sub operațiuni de încărcare 
și descărcare peste 60 de nave. La 
danele destinate întreprinderii de 
exploatare portuară a M.I.C.M., 
prin care se expediază majoritatea 
utilajelor . și echipamentelor indus
triei noastre constructoare de ma
șini. traficul se desfășoară la cotele 
de virf. Formațiile complexe de do
cheri și mecanizatori ale acestei în
treprinderi s-au angajat să-și înde
plinească și să depășească zilnic sar
cinile pe 1982. care sint cu 10 la sută 
mai mari decit in anul trecut. (George Mihaescu).

BUZĂU :

Noi capacități 
de producție

Zestrea economică a județului 
Buzău s-a îmbogățit cu noi capaci
tăți de producție. P.rintr-o fructuoa
să colaborare intre constructori și 
beneficiari, au fost puse în. funcți
une. între altele : Fabrica de trico
taje tip bumbac Nehoiu (4 milioane

bucăți ne an): o secție nouă la în
treprinderea de geamuri Buzău 
(6,4 milioane metri pătrat 1 ce an): 
linia nr. 4 a turnătoriei de fontă 
Rimnicu Sărat (8 000 tone piese tur
nate și eboșate pe an) ; secția de 
țesătorie in și cinepă Pîrscov, o fa
brică de mobilă stil la Nehoiu, o fa
brică de suc concentrat din mere la 
Rimnicu Sărat. De asemenea, au 
fost date in exploatare importanțe 
obiective agrozootehnice : ferma da 
pui pentru carne Poșta Cîlnău, fer
ma de oi de elită Spătaru. comple
xul de creștere și ingrășare a ber- 
becutilor Vernesti. ferma dc vaci 
Pogoanele, complexul de vinificatie 
Vernești, ferma de vițele Glodea- 
nu-Sărat. amenaiarea piscicolă Mi- 
hăilesti. (Stelian Chiper).

BACĂU :

Resursele refolosibîle 
superior valorificate

La întreprinderea metalurgi
că din Bacău a intrat în funcțiune 
o nouă capacitate de producție me
nită să valorifice superior metalul. 
Este vorba despre un cuptor cu in
ducție pentru elaborarea fontei cu 
o capacitate de peste 150 de tone în 
24 de ore. Realizat la întreprinde
rea „Independența" din Sibiu și 
montat intr-un timp record, noul 
euptor contribuie ]â sporirea capa
cității de producție în. turnătorie si 
valorifică in același timp toate re
sursele materiale refolosibile rezul
tate din celelalte secții ale unității. 
(Gheorghe Baltă).

Din noul peisaj cl municipiului Cluj-Napoco Foto : S. Cristian
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Cărbunele de Horezu
Cineva, in mai mică mă

sură inițiat asupra geogra
fiei și realităților contem
porane ale Olteniei de 
nord, auzind vorbindu-se 
de bazinul minier Horezu 
ar putea fi înclinat să 
creadă că această cea mai 
nouă exploatare carboni
feră din țară s-ar găsi un
deva pe sub dealurile un
duitoare ale depresiunii 
subcarpatice care poartă 
numele pitorescului oraș 
de vechi_ tradiții de cultu
ră și artă, sau în pinte- 
cele măgurilor ce inchid 
către miază-zi depresiunea, 
ori. și mai plauzibil, i-ar 
părea că zăcămintul de 
lignit pus actualmente în 
valoare să fi stat ascuns 
pe sub briul munți
lor. Nimic mai inexact. 
Ca - să ajungi in zona căr
bunelui de Horezu trebuie 
să te depărtezi de mica 
urbe distanță de treizeci și 
cinci-patruzeci de kilo- 
metri, îndreptindu-te. mai 
întii spre vest, pe șoseaua 
ce duce la Tirgu Jiu. ca 
apoi să te abați la dreap
ta pe valea unui modest 
curs de apă cu hume ce 
sugerează lunecarea-i le
neșa către locul de. îhtî-1- 
nire cu Oltețul, rîul Tîriia.

Indicatoarele te averti
zează că treci prin Slăti- 
oara, prin Milostea, prin 
Mateești. alte sate mai 
mici, toate cu aspect liniș
tit de străvechi așezări ru

rale în care noul s-a infil
trat masiv, făcîndu-și, par
că ostentativ, prezența prin 
școlile și căminele cultu
rale moderne, .prin maga
zinele cooperatiste spați
oase și elegant utilate, 
prin casele/noi și activită
țile economice diverse. 
Nimic, totdiși. care să șo-

Un nou reper 
în geografia 
energetică 

a țării

cheze cu adevărat. în afa
ră doar de camioanele gre
le ce vin, .încărcate, din
spre sud și de cele care te 
ajung din urmă sau le de
pășești mergînd goale in 
sens inverts. Sint mijloa
cele de transport al cărbu
nelui la cele două gări 
Ionești pe . Valea. Oltului și 
Copăcioasa pe linia ce tra
versează Carpații prin de
fileul Jiului. Dar de cum 
intri în Berbești începe să 
se simtă mirosul, de căr
bune, „miros" nu în sens 
metaforic, ci ca o realitate 
percepută cu simțurile, 
lignitul, scos, la aer și ta 
soare. împrăștiind în at
mosferă. asemenea unei 
păduri de brad, mirosul

său specific de materie 
lemnoasă, coaptă din înde
părtate ere geologice în 
măruntaiele pămintului.

Denumirile sint oarecum 
derutante, iar săgețile in
dicatoare îți direcționează 
atenția mai întii spre 
Panga în albia viului 
Tiriia, unde, prin disloca
rea unui mare volum de 
pămint, s-a ajuns la stra
tul de cărbune . gros de 
nouă metri. Cursul riului 
a fost deviat și excavatoa
rele scurmă . tot mai adine 
și pe tot mai mari întin
deri. Exploatarea se face 
„la zi" in carieră. Mai in 
jos și în dreapta, sub dea
lurile împădurite, întilnești 
ceea ce. in toponimia nouă 
a locurilor, se cheamă 
„Berbești sud", exploata
re in subteran pe care o 
identifici fără dificultate 
după instalațiile specifice, 
mineritului, după aspectul 
general al amenajărilor și 
echipamentul oamenilor ce 
intră și ies din schimb, 
predînd și. preluind din 
mers lucrul cu nelipsita 
urare minerească „noroc 
bun". Sint oameni ai pă- 
mintului, țărani din satele 
împrejmuitoare, deveniți 
mineri și invățînd mese-

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

(Continuare în pag. a V-a)

Berbești - in cariera de extracție a cărbunelui

PRIN COINTERESAREA MATERIALĂ — sti
mularea puternică a țărănimii pentru creș
terea producției agricole și a livrărilor la fon
dul de stat • AUTOAPROVIZIONAREA — 
inițiative, măsuri și angajamente ale organe
lor locale pentru satisfacerea necesităților de 
consum ale populației pagina a iii-a

POEZIA
PEISAJULUI
ROMÂNESC
însemnări de Eugen BARBU

Sunt două simboluri 
ce mă turbură mereu 
cind mă gindesc la ci
vilizația noastră pe 
care am clădit aproape 
două mii de ani : ca
rul cu două oiști și 
biserica dm căruță, a- 
mindouă. simbolizind 
petrecerea noastră in 
sărăcie pe acest pă
mint, mereu rivnit, 
mereu jefuit, mereu 
călcat de oști și hoar
de, de trufași năvăli
tori ce nu ne lăsau 
decit apele curgătoare 
ce nu se puteau lua in 
refugii, veșnice în 
munca lor neîntre
ruptă. Istoricul Giu- 
rescu a scris o superbă 
carte despre pădurea 
romanească care a 
fost de-ă lungul tim
pului templul nostru, 
ascunzătoarea noastră, 
locul secret al îngro
pării relicvelor celor 
mai scumpe. „Mormint 
văruit in loc de besea- 
rică", scrie cu o mină 
de țarină cronicarul, 
totul transformîndu-s.e. 
intr-o uriașă nostalgie 
după un tărîm hime
ric în care pacea să 
domnească, în fără ho- 
dina celor așezați pe 
acest pămint.

De ce nu am clădit 
în piatră ca alte po
poare. de ce cetățile 
erau, pitice, de ce lem
nul a fost, marmura 
noastră, cum observa 
G. M. Cantacuzino, un 
mare scriitor român 
ignorat ? Pentru că 
sute de ani destinul 
nostru a . fost supus 
amenințărilor celor ce 
se-heumetau să ne co
tropească țara, să-i je
fuiască bogățiile. Cine 
susține că aceas
tă țară, cu caligrâ- 
fiile ei grandioase, cu 
nemaipomenitele., sale 
bogății — între cave 
enumerăm griul, lem
nul, peștele, sarea, au
rul și bronzul — a pu
tut să fie părăsită un$ 
mie de ani de către 
locuitorii ei este ori 
înapoiat mintal, ori de 
o rea credință exem
plară. Pe vremea lui 
Alexandru, mereu ci
tez acest lucru, ostașii 
mergeau călare prin 
lanurile încărcate de 
rod, adică de piine. he- 
leșteele acestor locuri 
erau fabuloase și în ele 
trăiau „știuci ca vaci
le" și „moruni ca bi
volii" incit oamenii 
puteau să „ridice case 
din oase de pește, să 
le șindrilească cu solzi 
și să le zugrăvească eu

singe". Munții de 
s«re păreau piramidele 
noastre în lumina lunii 
și intunecații codri în
demnau ia ocoluri 
pentru că dincolo de 
coloanele lor, ce spri
jineau cerul, exista o 
pindă, o. armă ce năș
teau o frică uriașă de 
moarte. Natura e mis
tică, scria Călinescu, și 
spectacolul ei a născut 
versuri și basme ; cele 
mai cunoscute balade 
populare, aduc ca mar
tori la cele mai im
portante acte ale . vieții 
și morții, cosmicul : 
„Că la nunta mea / 
A căzut o stea. 7 Soa
rele și luna • / Mi-au 
tinut cununa, 7 Brazi 
și păltinnșl t l-am a- 
vut nuntași / Preoți, 
munții mari / Păsări, 
lăutari. ’ Păsărele mii 7 
Si stele făclii“.

Diversitatea . peisa
jului, de la muntele 
hohotitor pînă la'„răc
netul catastrofal al 
Pontului Euxin" (Ma- 
cedonski), de la învol
buratele cascade,, cu 
cataracte, tunind la 
fracturile Făgarașilpț- : 
de la lirica cirppie. in 
amurg' peste care plu
tesc in praf turme ne- 
sfifșite de comute ca 
o volbură neagră, 
bombănitoare ; trecind 
in sborul paserei peste 
dulci cringuri așternu
te pe coline, visînd in 
siesta amiezelor de 
vară, totul e fastuos 
sau dramatic. Tn acest 
decor. sensibilitatea 
crește, e acută, pre
sentimentul conduce. 
..Ce frunză, se șbate, / 
Cu sunet, de moarte 
se întreabă poetul.

Cind puternicul mai 
se instăpinește și Bă
răganul țipă din gri- 
nele crude, el sugerea
ză cronicarului formu
la protocolară : „Mă 
închin Măriei Tale 
pinâ-n verdele pă
mint". Natura este 
martora tuturor actelor 
vieții, românul tră
iește cea. mai mare 
parte a existenței în 
aer liber, transhuman
tele lui (din „la cel 
virf de munte verde, 
unde mutare de oi se 
vede" pină în prundul 
mărilor unde se găseș
te iarba de uitare) 
sunt de fapt, fiecare, 
periplul Iui UJisse. E- 
denurile solare create 
de jocurile arbitrare
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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DȚQ^rpr TNT A actul cotidian 
ISlO^lrLAlN/l AL CONȘTIINȚEI MUNCITOREȘTIrÂ

„Aș dori să exprim convingerea că oamenii muncii vor acționa cu toata 
exigența și răspunderea — in calitatea lor de conducători ai întreprinderilor, 
de proprietari, de producători și beneficiari — și ai dacă in familia respectivă 
de oameni ai muncii se găsesc unii care nu acordă toată atenția problemelor 
bunei desfășurări a activității vor ști să-i tragă la răspundere, să-i determine 
să înțeleagă că intrind într-un colectiv de oameni ai muncii, în această mare 
familie a muncitorilor, și-au asumat răspunderea și răspund în fața familiei; 
iar familia nu vrea să fie, in nici un fel, făcută de rîs, dacă unul sau altul 
nu-și face cum trebuie datoria. Trebuie deci ca familia de muncitori, de oameni 
ai muncii, să acționeze cu toată răspunderea și fermitatea pentru ca fiecare 
membru al său, al colectivului de oameni ai muncii, să-și îndeplinească 
cu cinste și răspundere îndatoririle".

NICOLAE CEAUȘESCU

A

Morala celor 
ce muncesc 

INTRANSIGENTA
MORALĂ

Imî pare 
tocmite, au 
pot să ne-aducă la cunoștință cit am realizat, 
anume am realizat, in raport cu planurile propuse, 
nu și cit am pierdut prin lenea unora („leneșul 
virșește un furt pe seama societății"), prin indisciplină, 
birocrație său datorită unei slabe pregătiri profesio
nale. Am fi, cu siguranță, mult mai bogați dacă s-ar 
fi înțeles de toți, și la timpul cuvenit, cit prețuiește 
munca bine făcută, cit prețuiește pentru societate și 
pentru fiecare in parte. De ani și ani, oamenii înaintați, 
care cunosc acest preț - și ei sint cei mulți, ei domină, 
ei duc greul - argumentează la locurile lor de mun- 
că, in ședințe, în presă despre necesitatea unei dis
cipline severe, despre învingerea inerției, a egoismu
lui rentabil și a lucrului de mintuială ; iată că a 
sosit momentul să se treacă mai hotărit - și pe ca
lea reglementărilor legale - la înlăturarea din viața 
colectivelor de muncă a certaților cu ordinea și dis
ciplina.

Cineva constata că leneșii, indisciplinații s-ou obiș
nuit cu povețele și mustrările, au ciștigat imunitate. 
Iar alte măsuri, împotriva celui ce păgubește prin ne
glijență - pagube materiale, Incalculabile, dar și mo
rale, căci—un-neglijent trezește -pofta -altuia,—șt toți- fa
un loc jignesc pe omul conștiincios și muncitor - alte 
măsuri nu se prea luau. Unul trecut prin multe co
misii de indisciplină, vrind să pară și înțelept, a emis 
părerea că „socialismul e bun cu toți, și harnici și 
leneși" ! Cînd cite unul n-o mat școtea la capăt cu 
micile expediente era sfătuit, de--alții ca el - să-și 
tacă școala uzinei - să intre, adic^-undeva, cu con
tract, să poată spune că este muncitor, clasă mun
citoare — și-apoi, celelalte se mai rezolvă, mai schimbă 
locul de muncă etc. Iar oamenii dăruiți muncii, disci
plinați, cu experiență, dornici să-l ajute pe cei aflați 
la început, de drum, ori în impas, se străduiau din 
răsputeri să-i, invețe, șă-i ajute - încercînd și 
tea de a nu fi reușit...

Sfgtu! înțelept a salvat mulți oameni ; toți 
format invățind din înțelepciunea și experiența 
și avem datoria de a-i sprijini pe cei cu mai 
experiență — însă și aici există niște limite, 
rezolvă totul prin vorbă și bunăvoință, prin autocri
tică, și-atunci, este rindul măsurilor disciplinare. So
cialismul este bun doar eu cei care muncesc, după 
puteri și pregătire, cu cei care luptă pentru împliniri 
și victorie socialistă. Căci, se știe, socialismul proclamă 
ca pe un drept fundamental dreptul la viață ome
nească și la muncă, și face eforturi să asigure tu
turor condiții de viqță și locuri de muncă. Totuși, unii 
apreciază că și-au făcut „sumo" și, din trîndăveală, 
din peregrinări de la o întreprindere la alta, un ban 
tot au scos, au trăit, și-au mai cumpărat șl tot fe
lul de bunuri. Sigur, măsurile ferme, intrate zilele 
acestea in vigoare, privind disciplina și răspunderea 
la locul de muncă, i-au pus in încurcătură. Indivizii 
de acest soi se credeau mereu in avantaj. Adesea, 
cu bunurile dobîndite prin te miri ce mijloace, nu în
totdeauna licite, ca și din retribuția încasată pe stră
dania puțină - sfidau pe omul muncitor.

Imi vine în minte părerea unui înțelept : „Acel care 
nu lucrează e foarte aproape de a face rău ; omul 
muncitor n-are această putință". Nu ne rămme de- 
cit să consultăm statisticile, rezultatul sondajelor - 
și vom observq cp majoritatea celor ce se sustrag 
legii, relațiilor sociale, conviețuirii demne sfnt oameni 
care nu lucrează sau lucrează in dorul lelii, nu au 
o meserie de-o viață : în viața multora dintrț ei to
tul este vraiște.., Șl nu puțini pricep aceasta cînd este 
prea tîrziu I In marile uzine bucureștene am cunos
cut și oameni care au invățat o meserie abia pe Io 
40 de ani, după multe peripeții infructuoase și pe
nibile. Tot la 40 de ani. unii și-au întemeiat o 
lie. Au venit satisfacțiile muncii. Atîta doar, că 
făcut toc și regretele pentru anii irosiți...

Abdicările, fie și temporare, de la disciplina 
și a muncii, se plătesc. Și, nu o dată, plătind, 
dă vina pe alții, se necăjește, iar necăjindu-se gă
sește că cel mai potrivit ar fi să-și înece amărăciunea 
în pahar. La o bodegă de cartier, doi oameni in
tre două vîrste deveniseră celebri - prin ce anume ? - 
prin hotărîrea pe care o luau in fiecare zi, după mai 
multe pahare golite, ca, incepînd de-a doua zi, să 
se-apuce temeinic de lucru. Unul dintre ei, vrind să 
dea un banchet în cinstea acestei hotărirî 
dat mai întii lovitura la 
prins și judecat de urgență, 
s-a dus la lucru, dar s-a 
așa intrq omul la „stăpîn".
și muncitoare severă, care-l trimite la lucru și-l ține 
cu ceaiuri și apă minerală. Există Pare vreo țară care 
să militeze pentru progres, pentru mal bine, și-n același 
timp să admită Indisciplina în vreun sector de activi
tate ? Progres și indisciplină - un nonsens.

Comoara cea mai de preț a poporului noștru este 
hărnicia, transmisă din tată în fiu, îmbogățită mereu 
cu experiență, dominată de un înalt simț al răspun
derii civice. Cu hărnicia am ieșit la liman din 'împre
jurări dramatice și ne asigurăm mersul înainte. Avind 
acum o imagine mal exactă a pierderilor prin indis
ciplină, să ne constituim cu toții în opinie publică 
neiertătoare la adresa q tot ce 
fel vom fi mai bogați - ceea ce 
poporul nostru și merită pe deplin.

că statisticile, cit de meticulos ar fi 
și scăderi, uneori - destule scăpări.

In- 
Ele 
ce 

dor 
să-

triste-

ne-am 
altora, 
puțina 
nu se

fomi- 
și-au

vieții 
omul

„erpice", a 
un magazin, a fost 
Celălalt, speriindu-se, 
și căsătorit in pripă : 

nimerind o femeie

ne păgubește. Ast- 
ne dorim, ceea ce

încă la Congresul al X-lea al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu afirma că „edificarea socialismului ți 
comunismului cere muncă, ordine, disciplină, răspundere". 
Munca, azi, in România socialistă, se integrează firesc unui 
ansamblu unitar ți riguros de norme morale, de prevederi le
gale care apără deopotrivă interesele fundamentale ale so
cietății, cit și ale fiecăruia dintre membrii săi. Tocmai aceasta 
constituie și esența, sensul recentului Decret al Consiliului 
de Stat care cuprinde noi reglementări privind întărirea or

dinii și disciplinei. In pagina de față ne propunem să inmă- 
nunchem fapte și opinii ce pun în evidență felul cum, în spi
ritul exigențelor codului etic comunist, al legii, se acțio
nează pentru întronarea fermă a disciplinei, pentru ordine 
exemplară la fiecare loc de muncă ; în același timp supunem 
atenției opiniei publice unele practici și mentalități care se 
cer combătute, eradicate cu hotărîre prin efortul conjugat al 
factorilor educativi, sub conducerea organizațiilor de partid.

-------  ; f-------
Ziuo bună se cunoaște de dimineață I Ince- 

pînd cu punctualitatea, ordinea și disciplina ca
racteristice marilor familii muncitorești de pe 
întreg cuprinsul țării. In imagine — intrarea 
schimbului întii la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie". i .

Foto : Eugen Dichiseanu

PROGRESUL SE ÎNTEMEIAZĂ PE MUNCĂ, 
MUNCA SE ÎNTEMEIAZĂ PE DISCIPLINĂ

Nimicul acela
era uriaș...->

I Se spune că arhitectura este știin
ța de a trasa o linie pe cer. Coșurile 
de 150 de metri ridicate la bateria 
nr. 7 de cocsificare — ultimele 
linii, perfect verticale, pe cerul si
derurgic al Galaților. Ultimele, pen
tru eă echipele de muncitori con
duși de Nicoiae Anghel au trasat 
aici, de-a lungul anilor, nenumărate 
alte linii. întrebăm :

—• Cum șe nasc aceste alcătuiri 
de-o verticalitate fără cusur ?

r~ Cum altfel decit onorindu-ne 
întocmai statutul nostru de munci
tor.
• — Adică ?

— Prestigiul intr-o meserie — aici 
este egal și cu atingerea înălțimilor 

..-RHaectate. — șe. cucerește cu muncă 
ordonată după ceasornic, fără nici 
o abatere care să ne plece privirile 
de rușine. Iar muncitorul adevărat 
a ținut și a apărat Întotdeauna 
prestigiul meseriei sale.

Nieolae Anghel. oamenii eq care 
muncește, cot da. cot de ani buni pe 
șantierele-țării socotesc;, că intră in 
firescul 'ooncjifter și eticii muncito
rești lucrul ordonai după ceasornic, 
ordinea și disciplina. Scara de va
lori’ in profesia lor se, stabilește toc- 
maf in funcție dfe aceste criterii ri- 
.guroase. Orice deviere, Orice dero
gare de iă acești parametri asumați 
aduce atingere, în egală măsură, și 
conduitei morale muncitorești — 
axu| de demnitate al muncii dărui
te, pentru tară, teste o judecată ex
primată răspicat, o gindire sănă
toasă, pătrunsă de spirit revoluțio
nar. Așa cum fabrica a generat în
totdeauna. Munca aceasta, „ordona
tă după ceasornic", Înțelegerea cla- 

... fă. a imperativului ..că. o astfel de 
atitudine e cuprinsă firesc în etica 
muncitorească dâ formă și chin tu
turor realităților noastre socialiste. 
Ea stimulează in același timp spiri
tul activ, intransigent; ia flacăra că
ruia se călesc caractere, se formează 
deprinderi trainice. Din miile de 
argumente — ca piloni la această " 
demonstrație — să-l reținem Pe cel 
înfățișat de inginerul Todiriță Ovi- 
diu, din puternica citadelă munci
torească bucureșteană „23 August":

— în uzina noastră a l'ost intro
dus un catalog al tuturor sculelor 
și diapozitivelor. Are aceasta vreo 
îegătură cu disciplina muncii, cu 
ordinea ? Are, dacă se reține fap
tul că amintitul catalog a fost ge
nerat de un... burghiu de 9 mm. Un 
burghiu care In trei decenii a fost 
proișietftt. nici mai mult, nici mai

puțin, decit de nouă ori !... Cum de 
s-a putut produce o asemenea risipă 
de muncă, știut fiind că odată un 
proiect făcut ei se păstrează pentru 
cit e nevoie și nu se ia o muneă 
de la capăt ? O asemenea stare de 
lucruri a fost eu putință tocmai pen
tru că nu șe pusese ordine in acest 
domeniu, lucru ce intra firesc in 
obligațiile elementare de serviciu.

— Si in obligațiile morale.
— întocmai. Cum spuneam, cata

logul cu pricina s-a născut din ce
rința de a închide robinetul risipei 
de muncă, de a așeza intreaga acti
vitate pe principiile ferme ale or

și trebuie promovată pe toate’căile. 
Cit de necesar este acest lucru, să-l 
lăsăm pe maistrul Alexandru Ca- 
ranfil, de la întreprinderea „Lami
norul" din Galați, să demonstreze :

— Observ intr-o ui cum urt om in
troduce strimb o platină între ci
lindrii de laminare. Consecința ? 
Rebut. îi arăt pe loc unde a greșit, 
îl critic. „Lasă meștere. îmi răspun
de supărat. $tii doar că Vin la titnp 
la muncă, nu îhtîrzii niciodată". „Nu 
faci nimănui o favoare. Asta intră 
în datoria ta de muncitor, Ca-să nu 
mai zic că nu-i de aluns să fii 
punctual la lucru. Depinde cit si cum

Un adevăr care nu se mai cere demonstrat, 
în schimb se cere transpus în fapt la fiecare 
loc de muncă, în fiecare moment al muncii

dinii și disciplinei — aduce motiva
ția Todiriț*. Ovidiu. Cum este po
sibil să iei de la capăt, de nouă ori, 
o muncă-pentru fabricarea aceluiași 
produs ? Numai in situația in care 
sint diseminate atât răspunderile, cit 
și eforturile. Uzina este un vast și 
precis mecanism care nu îngăduie 
nici o defecțiune, in nici un com
partiment. Ea pupitrul de comandă 
al acestui mecanism se află fiecare 
dintre noi, adică oamenii care com
pun viata Și sufletul uzinei. Iar răs
punderile morale cu care sintena in
vestiți ne cer să asigurăm funcțio
narea perfectă a uriașului angrenaj 
de muncă și prosperitate numit 
uzină.

Descifrarea acestor răspunderi 
morale in legătură nedespărțită cu 
spiritul de ordine șl disciplină? Re
porterul a avuț_ nenumărate prjle- 
juri s-o f. ' 
datorie. 24 de ore din 24, la instala
ția de control și corecție prin laser 
a noilor galerii destinate metroului 
bucureștean ori sudorii de perfor
manță de la UZUC-Ploiești, ale câ
rca- utilaje chimice merg în- toată 
lumea — și nenumărați ca ei ! — 
fac ii de zi dovada că întărirea or
dinii si disciplinei, in spiritul re
centului decret, reprezintă in mun
ca și viata lor drept ceva subînțe
les, ce intră in datele fundamentale 
ale profesiei, ale Îndatoririlor mo
rale, Tocmai de aceea atitudinea 
înaintată, generatoare de atitudine, 
se integrează firesc in viata com
plexă a fiecărui colectiv de muncă

citori de clasă. — „De ce n-am fost 
avut in vedere Si eu ? își exprimă 
nemulțumirea un strungar. Ori sint 
socotit meseriaș mai slab l-am: 
răspuns deschis — „Da. și tu ești 
un muncitor priceput. Dar vezi, 
strungul ăsta, adevărată uzină, dacă 
nu merge in plin ne costă zdravăn". 
— „De ce-mi spuneți mie toate a- 
cestea — „Pentru că tu măi 0- 
bișnuiești — e drept, rar — să in- 
tîrzii. Or, se-nteiege. nu putem ris
ca. Dovedește că ești disciplinat, 
dovedește răspundere muncitoreas
că \ și atunci "îti vei cuceri singur 
locul ce ti se cuvine".

Iată un fapt asupra căruia se cu
vine să stăruim. Tocmai pentru că 
el are relevantă., nrivin.d, . legătiu» 
de nedespărțit dintre disciplină și 
etica muncii. Episodul înfățișat de 
șeftii de echipă Matei Buricea are 
darul să dezvăluie tocmai consecin
țele morale și materiale ale indis
ciplinei. Abonatul la indisciplină, la 
dezordine, intră, mai devreme sau 
mai tîrziu. in conflict cu colectivul 
din care face parte. Datele unor

facă. Topometrii aflați , la
4 de ore din 24, la instaia-

Arde gazul...
Desen de COCIQAB/1

Nicolae ȚIC

muncești". „Totuși, atîta oaz pentru 
o singură platihâ ?“,^;Dae4. un sin
gur băț de chibrit nu ia foe tind îți" 
aprinzi țigara, faci caz T Faci. Să asemenea abateri nici nu pot con- 
luăm platina asta. A fost minereu 
mai întii, ne care cineva s-a trudit 
in inima pămintului și l-a adus la 
lumina zilei. Alții au muncit la gura 
cuptoarelor ca minereul să devină 
materie primă pentru noi. 
dreptul să ne batem joc. de 
muncă 1 Se-nțelege eă nu“.

Reporterul l-a întrebat pe 
xandru Caranfil :

—• Care este finalitatea, practică a 
unor asemenea dialoguri ?

— înainte de toate, ne■facem da
toria de comuniști : întărim spiri
tul de ordine și disciplină, în spe
cial disciplina tehnologică de care 
depinde hotărîtor calitatea muncii, 
în al doilea rind, orice fapt, străin 
de etica muncitorească trebuie 
prompt dat in vileag, dezrădăcinat. 
Oamenii se educă si punindu-î în 
șjtuatia să judece nu numai apucă
turile reprobabile ale altora, ci și 
propriile abateri.

Obișnuința de a circumscrie dis
ciplina, ordinea in sfera atitudinii 
morale înaintate, a eticii muncito
rești, o distingem și la șeful de echi
pa Matei Burioea. de la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul" — 
Brăila :

— Secția noastră a fost înzestrată 
la un moment dat cu un strung ca
rusel de mare performanță. Co
menzi sofisticate, productivitate ri
dicată. L-am încredințat unor mun

Avem 
atita
Ale-

duce decit la acest dezacord ireduc
tibil. Pentru că cine este obligat să 
compenseze prin efort suplimentar, 
prin muncă suplimentară absenta 
nejustificată de la mașină a unuia, 
încălcarea disciplinei tehnologice a 
altuia, chiulul, lenea ? Nimeni alții 
decit cei din jur, oamenii care-și 
văd corect de treabă. E drept așa ? _ 
Sigur că nu, și nedreptatea, e firesc" 
să stîrnească dezaprobare. Așa stind 
lucrurile, e normal, intră in dreptu
rile firești ale colectivelor să pro
moveze la utilajele de performan
tă. in nosturile-cheie ale producției 
pe acei care au „în singe" nu numai 
meseria, ci și simțul ordinii și dis
ciplinei. Tocmai pentru că există 
un plan de producție, mașini costi
sitoare, destinate să meargă din 
plin, precum și răspunderi contrac
tuale asumate. Volens-nolens, in- 
disciplinatul își Îngustează singur 
șansele de promovare, starea lui 
materială în ultimă instanță, Ieșirea 
din acest cerc al consecințelor, ne
dorite nu se poate realiza decit așe- 
zind întreaga muncă și viață sub 
semnul disciplinei ferme, al ordinii 
exemplare.

Sau. cum plastic se exprima unul 
dintre interlocutorii noștri. — o . 
muncă si viată ordonate duoă 
ceasornic.

nie TANASACHE

tn fond, din cele ce ur
mează rezultă, că discipli
na si ordinea in muncă nu 
exprimă doar necesitatea 
unei munci eficiente, ci și 
nevoia unei rigori spiri
tuale, in numele formării 
omului nou. al ideii de 
frumos omenesc...

El, maistrul cu care stau 
de vorbă, pare, și poate 
chiar este, un om calm si 
metodic. Deși energic, e 
calm ; deși iute, nu e 
pripit.

„Grăbeste-te inctt!“ pa
re să spună felul său de a 
fi. Din multele lucruri pe 
cafe mi le zice rețin cite- 
va „Pe oameni chiar ii 
indemn sd-mi spună _ ce 

'riii-mi convine. Că numai 
din confruntare iese ade
vărul". „Cină conduci un 
loc de muncă, adică mai 
multi oameni, ceea ce 
spui trebuie să si faci". 
„Dacă nu aud zgomotul 
mașinilor și vorba oame
nilor nu mă simt bine". 
„Unii ingineri, atunci cind 
ii critici pentru inactivita
te spun că ei trebuie sâ fie 
respectați pentru că si-au 
ros coatele pe băncile fa
cultății. Iar eu le spun că 
fără munca de după fa
cultate, coatele roase a- 
colo nu reprezintă "mare 
lucru. Să ceară a fi res
pectați pentru munca, 
pentru meritele, pentru 
valoarea dovedită aid. in 
producție". Nu, maistrul 
principal Constantin A- 
lexa, de la întreprinderea 
mecanică Botoșani, nu-i 
un filozof, nici măcar un 
amator de maxime : cele 
de mai sus sint, in vorbi
rea sa, reflexul unei piefi 
de muncă asiduă cu oa
menii. Uneori cină e 
vorba de ordine si dis
ciplină. pâre exagerat. 
Doar pare. Ca în intim- 
plarea ce urmează...

Venise, in secția lor. un 
grup de elevi de la liceele 
industriale din Botoșani și 
Dorohoi, aflați în practica 
de producție. In secție 
(sculărie), ordine, liniște, 
curățenie. Desăvirsite. In
tr-o pauză, una dintre 
eleve, după ce a mincat 
un .măr a aruncat cotorul 
pe jos. Maistrul Alexa,

deși aflat mai departe, ă 
uăzut-o. Și a venit lingi 
ea : „Uite, fetico. sint 
cișuri pentru gunoi peste 
tot. Ridică ce-ai aruncat 
pe' jos și pune in coș". 
Fata a ridicat „ofensată" 
din umeri și-a dat să ple
ce. „Stai! Ridică mărul!". 
Ea a plecat. S-a dus după 
ea. „Ridică-l“. „Nu-l ri
dic?. „Vreau să știu de 
ce", N-apea fata tfici un 
răspuns.. Privea doar, du 
ochii mari, spre colegii ei 
carg urmăreau și ei scena 
ou o ușor răutăcioasă cu
riozitate. Va ridica sau nu 
mărul? Va fi s<șu uu „in- 
frintă"? Va fi sau nu 
„umilită"? Orgoliul fetei 
(chiar de rău uiicrur • in 
clipa aceea, orgoliul tot 
orgoliu era) se afla la 
mare ananghie. Unuia 
dintre colegi i s-a făcut 
„milă" și a vrut să ridice 
el mărul. Maistrul l-a 
oprit. „Să-l ridice ea!“. 
„De ce o umiliți?". „Ea 
ne-a umilit pe noi toți, cei 
70 'de muncitori de aici. A 
sfidat munca și normele 
noastre de ordine și disci
plină. Și s-a umilit singu
ră purtindu-se 'nedemn". 
„Dar e un nimic, mește
re". „Nu. Nimicul acesta 
are o importanță uriașă 
pentru buna creștere a ți
nui om. pentru-respectul 
cu care e dator ‘ fată de 
ceea ce fac bun și frumos 
cei din jur.. Si voi toți 
sinteți vinovați pentru că 
in loc s-o determinați 
să-și indreptp greșeala ați 
stat și-ați privit ca să ve
deți ce o să iasă de aici 
și cum o să’, fie pută în 
dificultate cblega voastră. 
Nu vă face ' cinste purta
rea asta". Fata s-a aplecat 
atunci incetișor și a pus 
cotorul de măr In caș. Era 
îmbujorată, dar liniștită . 
împăcată. Infrintă ? Nici-1 
decum. Victorioasă. !și 
îngenunchease propria ne
cuviință. t

Era un nimic? A fost 
exagerat maistrul Alexa ? 
Directorul liceului din 
Dorohoi a zis că nu. A 
venit personal să-l cu
noască pe maistru si să-i 
mulțumească.

Ml hal CARANFIL

Impasul „inteligentului*'
La marea întreprindere in care 

zicea că lucra făcea parte din echi
pa a Vl!-a montaj, formată chiar 
din șapte «ament. Oricine l-ar fi 
recunoscut că era din acetastă sec
ție după halat, halatul său fiind în
semnat cu litera M, adică montaj, 
Dur nu numai el avea această lite
ră imprimată pe spatele halatului. 
Ci toți colegii săi, așa cum munci
torii din alte secții iși poartă pe sa
lopete însemnele lor: F — forjă, 
S — strungărie, A asamblare, 
D — depozitare etc.

El nu putea suporta acest halat 
tocmai din pricina acestei litere 
care-i împiedica de la activitatea 
sa zilnică de ept ore. activitate ce 
Cuprindea, in esență, următoarele 
acțiuni , salutul de dimineață adus 
cumnatului său de la sculărie, t> 
țigară fumată in tihnă pe banca 
dintre plopii cei inalțl, subțiri și 
eleganți de la fereastra magaziei 
unde lucrează chiar vărul său, ma
gazionerul. cu care urma să stea 
de vorbă preț de vreun sfert de oră 
pe o temă găsită spontan, revenirea 
in secție la pauza de zece si jumă
tate. cind lua masa alături de în
treaga echipă, informind-o. totodată, 
cit a trebuit să alerge pentru una,

pentru alta... Deși nu era nevoie și 
nu-i ceruse nimeni să „alerge".

După un timp, colegii de echipă 
au băgat de seamă că nu era un 
puturos oarecare, nu era un leneș 
pe care cu efort tovărășesc l-ai pu
tea determina, in cele din urmă, 
să-și infringă metehnele, ci un 
individ venit parcă de pe altă lume, 
certat completamente cu ordinea și 
disciplina muncii. De fapt, iți bătea 
joc de ei și de întreprindere. S'e 
credea „inteligent", se credea „su
perior" — pentru el chiulul era cal
culat ca un fel de ciștig pe seama 
muncii celorlalți. Cu cit fura mai 
mult din timpul tovarășilor săi, cu 
atit se simțea mai plin de sine.

Cum spuneam insă, il împiedica... 
halatul. Și cum muncitorii din cele
lalte secții ar fi putut aricind să-l 
trimită la locul său, adică la mon
taj, «ă-și vadă de lucru, a fost ne
voit să-și folosească iarăși „inteli
gența", A numărat secțiile uzinei și 
și-ă confecționat tot atitea halate pe 
spatele cărora a imprimat însemnul 
fiecărei hale. Așa incit atunci cind 
voia să se ducă pină la strungărie, 
unde-și făcuse recent un amic des
tul de interesant, cu gusturi absolut 
identice in ce privește coniacul, își

Fără

îmbrăca halatul cu litera S, iar cind 
il batea gindul să treacă pe la forjă 
să mai schimbe o vorbă cu vecinul 
de apartament pe ideea întăririi 
cluburilor sportive cu profil com
plex, iși îmbrăca halatul cu lite
ra F.

S-a intîmplat. insă un fapt care 
l-a pus intr-o încurcătură din care, 
cu roată „inteligența", n-a mai pu
tut ieși. In ziua retribuției, de astă 
dată fără halat, îmbrăcat in costu
mul său de oraș, le la ghișeu i 
s-au dat două plicuri : unul eu ba-

cuvinte
Desen de Adrian ANDRONIC

nit ce i se cubeneou și altul că b 
adresă prin care i. se făcea cunos
cut că, incepind din clipa aceea, la 
cererea echipei, fusese scutit. d 
atita alergătură prin secțiile uzihej 
cheltuind, atîta „Inteligență" ; astfel 
că, din toată povestea, s-a ales, cu 
amarul gust al timpului pierdut; cu 
vreo șapte halate și cu o învăță
tură greu de uitat : anume că in 
vremea in care credea că iși inșel. 
colegii, se înșela, de fapt, numai 
pe el.

Vasile BARAN
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„Este datoria noastră să ne sporim contribuția 

la dezvoltarea schimbului dintre sat și oraș11

— Tovarăfec primar Ion Drăghici, 
afirmați că Ifjcuitorii comunei Puti- 
neiu-Giurgiu triid in noile măsuri pri- 
yind stimulanta producătorilor agri
coli, in primul rinei, o datorie a lor de 
cqpstiintă de la răspunde la marile 
ef<Yturi.pe ca.»e le tace statul pentru 
dezvoltarea agriculturii și creșterea 
bunAstărif țărănimii prin sporirea și 
mai mult a producției agricole și li
vrarea. pe aceitstă cale, la fondul de 
stat a unor canitiiăți tot mai mari de 
prodl-ișe vegetaA și animale. Vă ru
găm stă concretizați prin cîteva date 
și rit re această tajirmatie.

— l’ot spune dă am încheiat un an 
agricol1 bun, mai sties în sectorul ve- 
£țtai. tinde producțiile obținute ne si
tuează printre unitățile fruntașe ale 
județul! ti Giurgiu. Aceste realizări 
poarcă in ele, desigur,mai ales xnunca 
și pr.Ve\ierea noastră, dar noi. știm 
că ele șei datorează,, deopotrivă, spri-

Producții mai 
• substanțiale

CUItura 7 Suprafața 
hectare —

Producția 
la hectar 
- leg -

Cantitatea 
livrată 

la fondul de stat 
— tone —

grîu 1450 4455 5535
porumb 2758 6400 14000
floarea-soarelui 508 2985 1495
sfeclă de zeifyăr 620 38263 22435

Peste aceste cantități vomț livra 
1 500 toițe orzf aproape 2 000 lone le
gume, 7țl torțe fasole, 7|p00 hțectolitri 
lapte. aB>roar»B 100 tone canțe etc. 
Contribiatia comunei noaatr^ la 
schimbul?, de produse dintre iațaș și 
saț, ,-e concretizează in livrarea a 
50 000 torțe promise agricole ( dintre 
cele mai importante pentru fliprovi- 

jinului mare pe care l-am primit — 
în mașini, îngrășăminte* semințe va
loroase și in bani — din partea sta
tului. Aș arăta, in acest sens, doar 
faptul că, in ultimii ani, întreg teri
toriul arabil al comunei a fost cu
prins în unul din marile sisteme de 
irigații ale țării : Giurgiu-Răzmirești. 
Am beneficiat in toamna trecută și de 
cantități mai mari de îngrășăminte, 
iar noi ne-am străduit, și am reușit, 
să încheiem arăturile pe întreaga su
prafață. Cu alte cuvinte am pregătit 
producția anului 1982 în condiții in
comparabil mai bune decît în alti ani. 
Tocmai de aceea și producțiile pe 
care ni le-am propus să le obținem 
la hectar și cantitățile ce le vom livra 
la fondul de stat sint mult mai mari 
decît cele de pînă acum. Dar cel mai 
convingător lucru sint socotelile pe 
care le-am făcut noi la cîteva culturi.

mari - sporuri 
la livrări!

zionarea populației și industriei pre
lucrătoare.

Este normal, este o datorie de 
conștiință a țărănimii sa producă si 
să livreze mai mult la fondul de 
stat, pentru că de aceasta depinde 
foarte mult dezvoltarea, pe baze echi
tabile, a schimbului dintre oraș 
și sat. De faipt, tocmai aceasta 

dă trăinicie alianței muncitorești- 
târănești. care trebuie să se mani
feste înainte de toate pe târim eco
nomic.

— Ne-ati vorbit mai ales de obli
gațiile ce vâ revin ca agricultori, dar 
nu și de efectele pozitive pe care le 
vor avea noile măsuri asupra întăririi 
economice a unităților, agricole de pe 
teritoriul comunei.

— Desigur, ele se vor concretiza în 
sporuri importante de venituri pen
tru fiecare din cele trei cooperative 
agricole de pe teritoriul comunei. Dai* 
ciștigul cel mai mare pentru econo
mie il reprezintă faptul ca primele

„Bunul gospodar se cunoaște după cit produce 

și vinde pe bază de contract"

Să vedem to ce mășură perfec
ționările aduse sistemului de con
tractări si achiziții îi cointeresează 
si De producătorii individuali în spo
rirea cantităților de produse aari- 
cole contractate cu statul. Ne vor
bește țăranul cooperator Marin L 
Cirjaliu :

— Eu stot unul din cei 250 de 
locuitori ai comunei care am înche
iat în acest an contracte cu statul 
pentru livrarea surplusului de pro
duse agricole din gospodăria perso
nală. Dună ce ne-am sfătuit toti ai 
casei, am hotărît să livrăm ne bază 
de contract. în acest an. 7 200 litri 
de lapte, doi tăurasi. un porc si 2 000 
kg sfeclă de zahăr. Vindem statului 
ceea ce prisosește familiei. în noile 
condiții de contractare, sumele pe 
care le primim sint mai mult decît 
mulțumitoare pentru noi. oamenii din 
Putineiu. care beneficiem de sprijin 
din Partea primăriei mai ales in ce 
Privește asigurarea furajelor, proble
mă importantă pentru crescătorii de 
animale. Mie. de pildă, pentru creș
terea animalelor, contractate mi s-au 
repartizat 1,5 hectare de paiiste mo
dernizată. de De care scot finul ne
cesar. iar De timpul verii am si pă
șune pentru taurine. în contul sfeclei 
de zahăr livrate statului nrimesc. in 
afara sumei în bani atîta zahăr cit 
îi trebuie familiei mele un an de 
zile.. Dar să merg cu socotelile si 
mai deoarte : dacă îmi rămine te
ren pentru floarea-soarelui. o să 
contractez si din aceasta, ca să nu 
mai trebuiască să-mi cumpăr de la 

de producție nu numai că încurajea
ză producătorii să efectueze investiții 
mari, dar oferă și certitudinea că. 

. prin realizarea recoltelor stabilite, a- 
ceste cheltuieli se recuperează inte
gral, asigurind in același timp și un 
beneficiu bun la fiecare tonă. Altfel 
spus, atît primele de producție, cit și 
sporurile de preț la animale, la pro
dusele animaliere au darul să înlătu- 

. re dereglările care au apărut intre 
preturile materialelor cu care se 
aproviziona agricultura și preturile 
produselor agricole care, in unele 
cazuri, nu asigurau o rentabilitate 
corespunzătoare.

cooperativă nici uleiul. Asa făceau 
părinții noștri de cind se știu si este, 
foarte bine că cei care ne’ conduc 
.ne-au reamintit de acest mod chib
zuit de gospodărire. Si vă rog să 
scrieți in ziar că vă spune asta un 
om care lucrează aproape 300 de zile 
De an în cooperativă si cîstisă de ■. 
acolo destul ca să trăiască bine. Dar 
eu, mă mai si întreb : poate fi nu
mit gospodar acela care nu are în 
curte o vacă, un vitei, doi-trei porci, 
citeva oi. găini 1 Convingerea mea e 
că nu !

Si asemenea convingeri au si Ion 
Savu. Negrilă I. Stan. Marin Ienuș, 
Stelea Drăgan. De care i-am intii- 
nit, la primărie Încheind contracte 
pentru lapte (intre 3 000—3 500 litri 
de Ia cite o vacă), sau pentru li
vrarea de bovine, porci, oi. sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui si legume. 
Pină miercuri la prânz au fost înche
iate la Putineiu contracte pentru li
vrarea a 680 hectolitri lapte, 50 tău- 
rași. 230 de porci, 50 tone legume. 400 
tone sfeclă de zahăr, 7 000 kg floa
rea-soarelui, 50 000 ouă, struguri, 
fructe, cartofi, miere de albine, 
adică din tot ceea ce rodește pă- 
mintul. din tot ceea ce produc 
oamenii din comună. Si asa cum 
ne spuneau ei. explicația con
stă nu numai in avantajele ma
teriale de care beneficiază ne 
baza încheierii de contracte cu sta
tul. ci si in condițiile cu totul deo
sebite asigurate crescătorilor de a- 
nimale de aici. în nirzhiile de co
interesare folosite cu spirit de ini- 

tiativă de organele comunale. Atri
buirea fiecărui gospodar care con
tractează cu statul animale si oro-

„Statul ne creează multe avantaje, noi trebuie 

să le valorificăm mai bine"

— în ce se concretizează stimulen
tele acordate prin noile decrete, to
varășe Anghel Ninu. în cazul coope
rativei agricole din Putineiu, al cărei 
inginer-șef sinteți ?

— înainte de a calcula cit vom dș- 
tiga in plus, noi am stabilit ce tre
buie făcut pentru ca in anul 1982 
să producem mai mult la hectar. Be
neficiind și de un sprijin substanțial 
din partea organelor agricole jude-

Producții mai mari, cîștiguri mai bune!

Cultura
Supra

fața 
- ha —

Produc
ția la 
hectar 
-kg-

Cantitatea livrată la 
fondul de stat

Veniturile realizate — lei

La prețul 
de con
tractare

Prima 
de producție

Venitul 
totalla ha

- kg - -
Totală

- tone —

grîu 815 4400 3500 2800 4200000 840000 5040000
porumb 1000 7000 6500 6500 8800000 4225000 13025000
floarea-
soarelui 350 3000 3000 1050 2800000 840000 3640000
sfeclă
de zahăr 160 45000 45000 7200 2500000 1800000 4300000

Pe ansamblul cooperativei, ca ur
mare a acordării primelor de produc
ție si a sporurilor de preț, la ni
velul producțiilor stabilite a le ob
ține și livra statului vom realiza, față 
de 1981, un venit suplimentar de pes
te 8 milioane lei. Bineînțeles, cu o 
parte din acest venit vom acoperi 
cheltuielile suplimentare făcute pen
tru administrarea îngrășămintelor si 
erbicidelor. pentru executarea lucră
rilor cu mijloace mecanizate. După 
calculele noastre, din venitul de 8 
milioane lei. noi vom putea folosi 
circa 5 milioane lei pentru dezvolta

duse animaliere a unei suprafețe de 
paiiste cultivată este. aici, factorul 
hotărâtor ' de creștere a cointeresării.

țene. am reușit sâ ne asigurăm încă 
de acum 400 tone îngrășăminte chi
mice subsianță activă din necesarul 
anual de 600 tone. Este cea mai mare 
cantitate de îngrășăminte chimice pe 
care unitatea noastră a primit-o 
vreodată. Si acestui efort mare al 
statului, al clasei muncitoare noi îi 
răspundem prin producții agricole 
mai mari, prin livrarea mai multor 
produse necesare dezvoltării gene

rea unității șî retribuirea membrilor 
cooperatori. Orice om care lucrează 
în agricultură isi da bine seama că 
această sumă ne permite să trecem 
la autofinanțarea unității.

Această este contribuția uneia din 
unitățile agricole din comuna Puti
neiu la constituirea fondului central 

...Fapte, preocupări, acum la început de an. ale unor buni gospodari, 
care, rldicind prin munca lor nivelul producțiilor agricole, se angajează 
la și mai mult, socotind că numai așa răspund grijii pe care conducerea 
partidului, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă 
dezvoltării agriculturii, creșterii bunăstării celor ce muncesc.

Iosif POP

rale a economiei bunei aprovizio
nări a celor ce ne trimit mașini și 
utilaje modeme. îngrășăminte chi
mice. unelte, adică a oamenilor 
muncii de la orașe.

Am fertilizat cu ingrăsăminte orga
nice 125 hectare, iar acum transportăm 
și depozităm la cimp 5 000 tone de 
bălegar pentru producția anului vii
tor. După mai multi ani de incercări 
ne-am decis si asupra soiurilor și hi
brizilor pe care ii vom cultiva. La 
grîu, am renunțat la soiurile „Iulia" 
și „Dacia" în favoarea „Ceresulul" șî 
„Fundulea-29“, iar la porumb, dintre 
hibrizii timpurii, am menținut în cul
tură doar hibridul „Simplu-218“. Nu
mai prin această schimbare a structu
rii soiurilor sperăm sa obținem in 
plus la hectar 800 kg grîu și 1 000 kg 
porumb. Dar, pentru că ne-ați cerut 
să discutăm concret, să mă refer la 
cîteva calcule : 

de produse agricole al statului, la 
schimbul de mărfuri dintre sat și 
oraș, schimb care a crescut in inten
sitate mai ales ca urmare a stimu
lentelor puternice create prin aplica
rea recentelor decrete ale Consiliului 
de Stat,

AUTOAPROVIZIONAREA
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației

JUDEȚUL 
BACĂU:

Noul an marchează trecerea Ia generalizarea autoaprovizionării județelor, 
to conformitate cu prevederile Programului privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea ta profil teritorial, aprobat de forul legislativ suprem al țării. 
Marea Adunare Națională Concepute ca o formă superioară de organizare 
a mecanismului aprovizionării, noile măsuri — care dezvoltă pe un plan su
perior prevederile Legii autoaprovizionării — oferă fiecărei localități și ju
deț posibilitatea valorificării superioare a resurselor proprii de creștere a 
producției agroalimentare, ta folosul direct al localnicilor, ca și al întregu
lui popor și economiei naționale. Răspunderi importante revin consiliilor 
populare, datoare să asigure coordonarea întregii activități productive din 
raza lor teritorială, precum și buna gospodărire și folosire a fondului de 
consum local, destinat aprovizionării populației.

Continuînd suita de convorbiri cu factori de răspundere din consiliile 
populare pe tema aplicării principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, 
relevăm astăzi unele experiențe și inițiative din județul Bacău, precum și 
măsuri propuse in acest județ pentru anul 1982, in vederea asigurării pe 
plan local a întregului necesar de consum al populației.

1982 - anul trecerii hotărîte la autoaprovizionare
— evoluția producției agroalimentare în anii 1981-1982 —-

„Vom pune mai bine in valoare resursele de creștere 
a producției agricole din gospodăriile populației"

CorivorbBre cu tovarășul Vasile ARDELEANU, 
prim-iicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

• De la 50 la sută in 1981, județul Bacău va trece în 
acest an la acoperirea integrală a necesarului propriu de 
consum.

• Concomitent cu acoperirea nevoilor locale de auto- 
aprovizionare, sporesc livrările la fondul central al statului.

• In loc de aproape 5 000 vagoane de legume, fructe 
și cartofi, „importate" în 1981 din alte județe, în 1982 vor fi 
furnizate 5 500 vagoane de asemenea produse ia fondul 
de stat.

• Sarcini ferme de creștere a animalelor pentru fiecare 
ueitate agricolă de producție — de stat și cooperatistă — 
și pentru gospodăriile populației.

• Sporește cu 5 000 hectare suprafața de teren desti
nată culturilor furajere.

— Județul Bacău și-a asigurat anul 
trecut în proporție de peste 50 Ia 
sută autoaprovizionarea propriilor 
localități, aducind, totodată, o con
tribuție corespunzătoare Ia constitu
irea fondului centralizat de produse 
agroalimentare.. In ce constă esenția
lul experienței dobtadite ?

— Preocupindu-ne de aplicarea 
Legii autoaprovizionării, ne-am dat 
seama că, intr-adevăr, nu s-ar putea 
despărți autoaprovizionarea de auto- 
conducere. Sarcina de asigurare prin 
forțe proprii a consumului local a 
constituit o probă a capacității gos
podărești a localnicilor, dar și a 
consiliilor populare, a manifestării 
inițiativelor cetățenești, a perfecțio
nării stilului de muncă al primării
lor, o modalitate prin care s-au putut 
pune ta valoare -marile rezerve de 
creștere a producției agricole din uni
tățile agricole de -stat și cooperatiste 
și din gospodăriile populației.

— Spre exemplu...

— Atenția principală a fost acor
dată folosirii mai eficiente a pămin- 
tului. împreună cu activul obștesc al 
primăriilor, deputății și specialiștii 
din consiliul popular județean au 
mers dta comună in comună, din sat 
in sat și au inventariat toate terenu
rile intravilane, in vederea cultivării 
lor cu legume, cartofi, sfeclă de za
hăr și plante furajere. Rezultatul ? 
Peste 1 000 ha de pămînt introduse 
în circuitul productiv, de pe oare 
s-au obținut cîteva zeci de mii de 
tone de bunuri destinate consumului 
producătorilor și livrărilor la fondul 
de stat.

— O problemă-chele a aprovizio
nării este asigurarea necesarului de 
produse animaliere. Ce s-a întreprins 
pentru sporirea producției de carne, 
lapte, ouă, de alte produse similare ?

— Au fost organizate în județ mal 
multe zeci de incubatoare, cu o ca
pacitate totală anuală de peste 
700 000 pui de găină si curcă și

120 maternități de scroafe, de la care 
s-au livrat populației animale pen
tru creștere și îngrășare. Tot pentru 
crescătorii de animale care au înche
iat contracte de livrare la fondul de 
stat s-au pus la dispoziție suprafețe 
sporite de pășuni și finețe din fon
dul silvic de stat și comunal, iar 
după recoltarea culturilor păioase 
(de grîu și orz), peste l 000 ha de 
teren din cadrul cooperativelor agri
cole de producție au fost plantate cu 
nutrețuri — în sistem de culturi du
ble. în acest fel. județul a reușit să 
livreze suplimentar la fondul de stat 
importante cantități de produse ani
maliere, depășind sarcinile de plan 
cu aproape 10 la sută la carnea de 
porcine, 25 Ia sută la ovine și 28 la 
sută la tineret taurin.

Peste 7 000 de porci si peste 30 000 
păsări - au fost crescute în gospodă- 
riile-anexă ale cantinelor din între
prinderile si , instituțiile județului, 
majoritatea unităților de alimenta
ție publică putindu-și acoperi astfel 
prin forte proprii o bună parte din 
necesarul de came al abonatilor.

Folosirea integrală 
a terenului — răspundere 

directă a consiliilor 
populare

— în acest an, județul Bacău, 
alături de celelalte județe ale tării, 
.urmează să treacă la autoaprovizio
narea integrală cu toate produsele 
agroalimentare. Ce măsuri a initiat 
consiliul popular județean pentru 
realizarea acestui obiectiv ?

— Pentru asigurarea întregului 
necesar de făină, mălai si piine al 
populației, eforturile unităților agri
cole de producție au fost canalizate 
în direcția creșterii randamentelor 
la hectar. Practic, va trebui să obți
nem de pe o suprafață cu cîteva 
zeci de mii de hectare mai mică, 
producții cerealiere mai mari fată 
de anul trecut — cu ptaă la 50 la 
sută cum este cazul la porumb. (Di-

fructe

minuarea suprafețelor destinate
culturilor cerealiere s-a făcut din 
necesitatea suplimentării terenuri
lor legumicole și a celor cultivate 
cu floarea-soarelui si furaje pentru 
animale).

— Sint realiste aceste prevederi ?
— Analiza neajunsurilor si a ne- 

implinirilor din activitatea agricolă 
din anul trecut ne-a demonstrat că 
sarcinile pentru anul 1982 sint pe 
deplin .realizabile, că avem condiți
ile si- posibilitățile necesare obținerii 
producțiilor planificate. Important 
este sâ ne mobilizam forțele, să a- 
bordăm. de la primar la fiecare lo
cuitor. problemele autoaprovizionă- 
rii cu toată convingerea. Pînă acum, 
cind apăreau goluri în aproviziona
re unii localnici obișnuiau să „arate 
cu degetul" spre comerț ; incepînd 
cu acest an. nivelul aprovizionării 
depinde în exclusivitate de propri
ile rezultate în producția bunurilor 
agroalimentare. Dacă vom produce 
atît cit s-a planificat, vom avea su
ficiente rezerve de aooperire a soli
citărilor populației, orice depășire 
constituind suplimentări în aprovi
zionare. Dacă nu ne vom strădui să 
realizăm producțiile stabilite, obiș
nuitele scuze de sfîrșit de bilanț nu 
vor putea evita apariția de goluri 
în magazine.

Judecind prin prisma modului 
responsabil și lucid în care sint 
dezbătute. în adunările cetățenești 
si în sesiunile consiliilor populare, 
problemele producției agricole in 
general, șl a celei cerealiere în spe
cial. avînd în vedere și mersul „la 
zi" al lucrărilor din acest sector, 
participarea masivă a oamenilor la

activitățile specifice perioadei de 
iarnă din agricultură, putem afirma, 
cu toată certitudinea, că sarcinile de 
producție vor fi întru totul îndepli
nite. județul nostru puțind astfel să 
se autoaprovizioneze cu produsele 
cerealiere necesare.

Toate legumele necesare 
județului vor fi produse 

în județ
— în 1931 județul Bacău a „im

portat" din alte județe aproape 5 000 
vagoane de legume, fructe si cartofi. 
Ce măsuri s-au luat pentru realiza
rea din acest an a intregului nece
sar de asemenea produse prin forte 
proprii ?

— Pentru ca județul nostru să nu 
mai depindă de livrările din alte ju
dețe, ci. mai mult, să devină exce
dentar la capitolul legume, fructe și 
cartofi am acționat pe două căi : a) 
sporirea suprafeței destinate acestor 
culturi (cu 1 300 ha) ; b) creșterea 
producției la hectar (cu peste 40 la 
sută). în fiecare comună s-a stabilit 
ca în afara terenurilor din gospodă
riile populației să se cultive câte 
5—15 ha în cadrul cooperativelor 
agricole de producție pentru consu
mul propriu al sătenilor. Pentru fie
care localitate urbană au fost aron
date comunele limitrofe, care să rea
lizeze principalele legume necesare 
aprovizionării noDulatiei orășenești 
— la care se vor adăuga producțiile 
obținute de insăsi populația urbană 
în curțile proprii și pe terenurile 
dintre blocuri.

începind cu acest an. fiecare co
mună urmează să-și organizeze pro
ducerea semințelor de legume atît 
pentru unitățile de stat și coopera
tiste. cit și pentru gospodăriile 
populației. Vom extinde, totodată, 
producerea răsadurilor, ca si a legu
melor de solar — avînd în vedere că 
în zona noastră clima este mai rece, 
plantele avind la dispoziție o perioa
dă mat scurtă pentru creștere și coa
cere,

în mod deosebit, consiliile popu
lare comunale vor urmări realizarea 
producției .la acele sortimente de le
gume care. ta 1981, au fost deficita
re — ceapă, varză, fasole și usturoi 
— folosind în acest scop și terenurile 
din livezile și viile tinere pretabile 
la legumicultura.

Prin măsurile concepute pentiu 
acest an, județul nostru urmează să 
se autoaprovizioneze integral cu le
gume, fructe și cartofi (exceptind 
unele soiuri extratimpurii. improprii 
zonei și condițiilor noastre climati
ce), devenind totodată dta „importa
tor" furnizor a peste 5 500 vagoane de 
asemenea produse la fondul central 
al statului.

Noile reglementări — 
puternice stimulente 
pentru constituirea 

fondurilor de consum
— Cum veți asigura în 1982 nor

mele de consum ale populației la 
carne, lapte, ouă și celelalte produse 
animaliere ?

— în cadrul programelor de auto
aprovizionare ale fiecărei localități 
s-a stabilit numărul de animale și 
păsări care vor fi crescute in uni
tățile agricole și in gospodăriile 
populației, astfel incit, după ono
rarea obligațiilor de livrare la fon
dul de stat, să se asigure pe plan 
local întregul necesar de consum al 
fiecărei familii. Pentru a veni în 
sprijinul crescătorilor de animale, 
puternic stimulați de recentele mă
suri privind acordarea de prime si 
sporuri de preț la contractări si achi
ziții, s-a mărit cu 5 000 ha suprafața 
de teren destinată culturilor de furaje, 
cooperația de consum urmind să 
înființeze în fiecare comună mater
nități de scroafe. Tot in acest an va 
fi dublată capacitatea incubatoarelor 
de pui. populația urmind să primeas
că — pe bază de contract — pentru 
creștere și îngrășare. pe lingă purcei 
de lapte, și pui de o zi. iepuri, 
curci, oi. porumbei, nutrii etc.

Există. incontestabil mari posi
bilități de a pune mai bine in va
loare resursele județului in direc
ția creșterii producției agricole, cu 
precădere in gospodăriile populației. 
Totul depinde de noi. de modul in 
care consiliile populare locale vor 
reuși să canalizeze eforturile cetățe
nilor în vederea realizării și depă
șirii prevederilor din programul 
județean de autoconducere și auto
aprovizionare.

Convorbire realizată de 
Mihaî IONESCU șl 
Gheorqhe BALTA 
Grafice de T. Ispas
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[faptul! 
divers:

I----------------------
| Faptă de grănicer
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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S-a intimplot pe litoral. in- 
tr-una din aceste nopți ale în
ceputului de an. Locotenentul- 
major Gheorghe Geletiu se afla 
intr-un control obișnuit al pa
trulelor și posturilor grănice
rești. tn dreptul unei dane se 
profila, în întuneric, o navă. 
Privirea ageră și experimentată 
a ofițerului a sesizat insă citeva 
umbre mișcătoare, care n-aveau 
ce căuta in acel loc și la acea 
oră din noapte. Vrind să evite 
controlul vamal, trei indivizi 
sustriseseră de la bordul navei 
niște colete cu mărfuri in va
loare de peste 200 000 lei și toc
mai încercau să le scoată din 
raza portului. Prinși asupra fap
tului, indivizii puși pe căpătuia
lă au oferit grănicerului o mare 
sumă de bani, pentru a închide 
ochit și a-și vedea mal departe 
de patrulare. Dar ofițerul n-a 
ezitat, nici o clipă. Ferm, el i-a 
somat pe cei trei indivizi si i-a 
predat organelor de miliție, 
pentru a-și primi pedeapsa cu
venită.

Se caută 
o păgubașă

Din partea Miliției Județului 
Iași am primit o adresă prin 
care sintem solicitați să inse
răm in rubrica ..Faptul divers" 
un... fapt mai puțin obișnuit. 
Despre ce este vorba ? De a- 
proape o jumătate de an de 
zile, mai exact din ziua de 27 
iulie 1981, se află depusă la Mi
liția județului Iași o geantă de 
damă. Din investigațiile făcute 
rezultă că ar fi căzut dlntr-un 
autoturism care avea, după toa
te probabilitățile, culoarea roșie. 
Pină in prezent, nimeni nu a 
reclamat pierderea acestei genți 
cu toate că in ea se află o im
portantă sumă de bani și citeva 
obiecte personale de valoare, 
plus niște pachețele de... scorți
șoară — 'semn aparte de recu
noaștere.

Cine ești, norocoasa ?
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I Ziua și pătura
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Baba Dochia din legendă, cu I 
cele nouă cojoace ale sale, era | 
o dulce și naivă copilă oe lingă 
șefii compartimentelor finan- I 
ciar-contabil și de aproviziona
re ale întreprinderii inului și 
cinepti din Sagna, județul ■ 
Neamț. Cei doi foști șefi, in | 
cirdășie cu cițiva gestionari, au • 
bătut toate recordurile — triste, 
desigur ! — in ce privește fol- I 
sificarea scriptelor. Pentru că | 
in scriptele lor au fost înregis
trate fictiv, pentru cele 2 (două) | 
paturi ale camerei de oaspeți a | 
întreprinderii, incredibila cifră 1 
de 734 (șapte sute treizeci și . 
patru) pături! Cile 367 de pături I 
pentru flecare pat. Și aceasta, I 
in circa un an de zile. Deci, cite 
o pătură pe zi de fiecare nat. Lă I 
fel au procedat respectivii indi- | 
vizi și cu alte bunuri, astfel că 
atunci cind s-a tras linie Si s-au ■ 
adunat... hoțiile, a rezultat 
suma de veste o jumătate de • 
milion lei, Acolo unde sînt . 
acum, oricite pături ar avea. I 
numai de cald nu le tin— i

I Cârti 1
I sub umbrelă
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Unitatea nr. 75 a întreprinderii 
comerciale de stat mărfuri in
dustriale din Rm. Vilcea este o 
librărie școlară. De luni de zile, 
prin plafonul acestei librării 
plouă ca afară. „Ba chiar mai 
rău — ne asigură coresponden
tul nostru voluntar. Gheorghe 
Ispășoiu — intrucit după ce 
afară ploaia sau ninsoarea se 
opresc și iese din nou soarele, 
in librărie continuă si picure. 
Responsabila librăriei, Iridenta 
Pavel, nu mai prididește șă 
„capteze- infiltrațiile de apă in 
ligheane. în oale si in saci de 
polietilenă, pentru a ocroti căr
țile. rechizitele. Știind acest lu
cru, cumpărătorii intră in libră
rie cu umbrela deschisă".

Știu aceasta si cei din condu
cerea întreprinderii, care ar tre
bui să intervină pentru a repara 
plafonul, dar la repetatele sesi
zări verbale și in scris ale res- 
ponsabilei librăriei, se fac că... 
plouă. In mod inexplicabil.

„Descurcăreață" 
a... încurcat-o

Elena, Ruscău trecea drept o 
gestionară „descurcăreață" — 
cum singuri iși spunea si le 
spunea celor din jur, care ii mai 
semnalau cite o neregulă la 
magazinul din satul Doroteia, 
comuna Frasin, județul Sucea
va. pe care-l avea in primire : 
„Nici o grijă, bădie, mă descurc 
eu

I
I

I
I
I
I
I 
!
I
I
i
I

Azi așa. mtlne așa. pină cind | 
Iun control inopinat a descoperit | 

lipsa unei cantități de făină, pe

Icare gestionara și-o insușise pe | 
degeaba. Dar degeaba a încercat | 
„descurcăreață" sd te justifice

I precum că luase făină să-și l 
facă si ea niște cozonaci. de ] 
poftă. Cind i s-a dovedit, negru

Ipe alb. că „pofta" ei de cozo- > 
naei e prea nesățioasă, fiind J 
vorba de nu mai puțin de 
240 de kilograme de făină, 1

I „descurcăreață" a... încurcat-o. |

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii"

Romanul politic 
marilor prefaceri ale fării

— Romanul contemporan, prin ce 
are mai valoros, a devenit, se pare, 
in ultimii ani, in țara noastră cartea 
de literatură cea mai citită. Ce fac
tori au contribuit, după opinia dv„ 
la aceasta ?

— înainte de a vorbi despre popu
laritatea romanului cred că trebuie 
să demistificăm o prejudecată, potri
vit căreia lectura ideală a omului de 
azi care trăiește tot timpul alerglnd 
in „viteza a treia" este genul scurt. 
Această opinie defavorabilă cu pri
vire Ia romanul care propune o 
frescă cuprinzătoare, din păcate, ici- 
colo în lume s-a extins ca o modă. 
Așa s-au născut nuvelele de cinci 
minute și chiar de un minut, autorii 
Conștiincioși (și am putea cita cu 
miile din literatura universală) gră- 
bi.ndu-se să marcheze cu sunratitlui 
de „roman niic" povestirile lor mai 
lungi. Procedeul mi se pare aidoma 
cu a pune pe un ghiveci de mușcată 
o etichetă cu inscripția „Floare". 
Pentru că o carte ori este ceea ce 
pare sau e altceva : altminteri, orice 
stăruință este de prisos.

Dar din ce s-a născut prejudecata 
genului scurt? Cred că din absurdita
tea considerentului că intrucit reali
tatea se compune din mozaicuri, ea 
trebuie reflectată tot prin mozaicuri. 
Esențialul în artă este diametral 
opus acestei concepții. Romancierul 
devine romancier atunci cind are o 
viziune unitară asupra realității pe 
care o trăiesc cititorii scrierilor sale, 
cind creează in opera sa o unitate 
Intre faptele care s-au intimplat si 
cele care s-ar îi putut întîmpla. 
Pornind de aici, din aproape în 
aproape, ajungem la înțelegerea fap
tului de ce este romanul contempo
ran cartea de literatură cea mai ci
tită și din ce in ce mai căutată la 
noi. Omul de azi ia in mină romanul 
fiindcă este dornic să înțeleagă in 
toată complexitatea sa realizarea 
eoonomică și spirituală pe care o tră
iește. căutind sa nu rămină in urma 
timpului, să evite situația nedorită 
cind istoria se derulează fără a-i fi 
sesizate adevăratele ei sensuri. Toc
mai de aceea, prin străduința și pri
ceperea de a prezenta intr-un tablou 

in 
fire 
dar 
in-

unitar și autentic realitatea, 
componență căreia intră firesc si 
diafane, uneori greu de observat 
trainice, romancierul merge in 
t.impinarea preocupărilor cititorilor ai 
va reuși in mod sigur să răspundă in
teresului lor larg. Consider deosebit 
de tonic că. din motivele ne care 
le-am enunțat. în pofida unor păreri 
discutabile, romanul (sâ-i. întrebăm 
și pe directorii editurilor „Eminescu", 
„Kriterion" sau ai oricărei edituri 
din tară) a devenit producția literară 
cea mai căutată si mai populară. Să 
ne gindim doar la audiența operelor 
lui Camtl Petrescu. Marin Preda sau 
D. R. Popescu, Ori la cele ale lui 
Szabo Gyula sau Szilâgyi Istvăn. Tot
odată. trebuie să subliniem că înflo
rirea romanului a fost determinată 
și de climatul liber și sincer care ca
racterizează munca de creație din 
ultimii ani.

— Sensibilitatea și receptivitatea 
față de nou. mai exact, fată de pro
cesele pe care le parcurge lumea de 
azi, lumea societății socialiste din 
România, au conferit romanului o 
nouă optică. In această ordine de idei 
vi propun să vorbiți despre condiții
le care au determinat înflorirea ro
manului socidl-politic. îndeosebi in 
perioada ultimului deceniu.

— Sensibilitate? Să fim mai atenti 
cind folosim această expresie. In 
timpul marilor prefaceri, poeții au 
fost întotdeauna primii care au cin- 
tat, și cu deosebită sensibilitate, pre-

facerile sociale, nașterea lumilor nat 
Romanul, deși caută cele mai not.rIvi
te. mai moderne forme de expresie 
peir.ru o anumită epocă, ne eșichierul 
bătăliilor sociale el nu poate fi oias.it 
pe locul cavaleriei ușoare, ci pe cel 
al artileriei grele. Deci, in locul sen
sibilității as folosi o expresie mai 
nuanțată, pe care o cred mai po
trivită pentru exprimarea cuprinză
toare. pentru capacitatea romanului 
de a pune în evidență laturile cele 
mai intime ale realității. Bunăoară, la 
noi. de Ia insurecția națională 
antifascistă pină la proclamarea 
Republicii, sau de la reforma agrară 
pină la agricultura socialistă de azi. 
ori de la naționalizare oină Ia crea
rea puternicei industrii socialiste din 
prezent, s-au produs schimbări radi
cale, pe care cred că romanul le 
poate exprima cel mai autentic si 
mai convingător. Tocmai aceste pre
faceri istorice din societatea socia
listă românească au născut romanul 
social-politic, care a început să în
florească in ultimul deceniu. Si cit 
de util este intr-adevăr romanul pen
tru relevarea tuturor laturilor vieții 
noastre, a glodurilor și îndoielilor

Convorbire cu BAUNT Tibor

omului, pentru descrierea resorturi
lor celor mai intime ale conștiinței, 
a soartei țăranului, a vieții muncito
rului. a intelectualului, pentru de
monstrarea unor paralele din viata 
lor. în această ordine de idei, trebuie 
să citez printre primii din nou pe 
Marin Preda, autorul operei copleși
toare „Cel mai iubit dintre pămin- 
teni", după cum am putea să amintim 
și cele mai reprezentative romane 
cu caracter social ale lui Eugen 
Barbu și Augustin Buzura. Un singur 
lucru aș mai vrea să adaug aici : de 
regulă, pentru realizarea unor fresce 
monumentale este nevoie de timp.

— Ajunși aici, să ne oprim și asu
pra rolului criticii literare in limpe
zirea valorilor artistice, in orientarea 
creației literar-artistice.

— Am impresia că pină si astăzi 
unii apreciază inexact rolul criticii 
literare. Criticul are un mare rol so
cial șt tocmai de aceea trebuie să 
fie un om de o moralitate ireproșa
bilă, neinfluențat de interese de 

. grup, ale cărui scrieri sint ghidate 
de țelul nobil al literaturii si
famine fidel adevărului chiar 
atunci eind acest adevăr unora 
este neplăcut sau cind lui i 
creează situații incomode. E lesne 
înțeles că nu e ușor să fii critic, după
cum n-a fost, niciodată. Criticul care 
iși propune să aprecieze valoarea 
unei opere in raport cu valorile lite
rare existente îi să o confrunte cu 
realitatea care a inspirat-o trebuie 
să fie concomitent un om de stHntă 
și poet. Să ne gindim numai la fap
tul că pină si fraza pe care o acrie 
se compară imediat cu stilul lucrării 
pe care o apreciază, si aceasta, poate 
fi o creație de duzină sau o capo
doperă. Dar să nu mai lungim vorba: 
criticul este un om de mare morali
tate și un om de știință (ceea ce din 
capul locului ii conferă autoritate), 
care se angajează la sarcina dificilă 
de a contribui și la bătătorirea dru
mului unor străduințe contemporane, 
care discerne însăilările de lucrările 
de certă valoare literară, descoperă 
noi talente. Ca bun cunoscător al 
realității și al literaturii, el poate 
uneori să contribuie la sprijinirea 
scriitorului în complinirea valorilor

care 
si 
le 
se 
de

unui roman. Să ne aindim. de pildă, 
la marii critici din perioada marii 
literaturi ruse, bunăoară, la Cerni- 
șSvski, care a. scris, și. un roman pe
dagogic... Și. sâ ne gindim la G. Că
linescu. la uriașa, lui activitate edu
cativă. și organizatorică in domeniul 
literaturii. Gaâl Gâbor și Szabedi 
Lăszlo au desfășurat, in mtxl similar, 
o activitate multilaterală și eficientă 
pentru dezvoltarea literaturii ma
ghiare din patria noastră.

— Am înțeles din cele ce ati spus 
că sinteți de acord cu opinia generai 
acceptată, potrivit căreia nu există 
decit literatură, bună sau 
cind in cind se vorbește 
literatură de provincie, 
aveți ?

— Intr-adevăr, așa se 
există deeit literatură 
proastă, respectiv, cca care se citește 
cu plăcere sau care plictisește ; dar 
și Cea bună și cea proastă se situează, 
după cum se știe, pe diferite trepte. 
Eu cred că deplorabilă este litera
tura ternă, mediocră, călduță. Din 
păcate, literatura mediocră s-a bucu
rat de răspîndirea cea mai largă în 
lume, realitate pe care un aforism 
francez o exprima în felul următor : 
ceea ce e bun in literatură este ex
cepție 1

Ce aș putea spune despre provin
cialism? Cel mai important este, după 
opinia mea» să precizăm că nu este 
un fenomen legat de un anume loc. 
mai exact nu înseamnă că dacă o 
carte se scrie la Sf. Gheorghe 
Alba lulia poartă neapărat 
amprentă.

Nici măcar stilul nu este 
dent. Provincialismul este un 
a privi, de a considera fenomenele, 
ește absenta marilor conexiuni. Dacă 
cineva iși pierde orientarea în tumul
tul acestora, ațunci îi este ușor să 
considere că istoria Începe si se ter
mină acolo unde scrie el. Totodată, 
in gindirea acestui om se distorsio- 
neaza simțul valorii, al măsurii si 
aleargă după valori mediocre Pe care 
le ridică în slăvi sau este gata să 
declare drept genial un roman ac
ceptabil. Ca atare, fie el critic sau 
scriitor, indiferent de faptul că tră
iește intr-un sat sau intr-un oraș cu 
mai multe milioane de locuitori, este 
in mod deplorabil provincial.

— O ultimă întrebare : la ce lu
crați in prezent, ce proiecte aveți ?

— In curind va apărea. în limba 
română ultimul meu roman, care în 
traducere poartă titlul „Pelerinaj la 
zidul plîngerii". dar mă întorc dese
ori și cu plăcere la nuvelă, eare-ti 
permite să prezinți pe întinderi mici 
probleme mari, tn prezent., lucrez la 
volumul „Două piini si cinci pești", 
care va apărea în limba maghiară în 
editura „Kriterion". Nuvela care îm
prumută titlul volumului este un 
omagiu adus memoriei tatălui meu, 
care a fost un destoinic maistru bru
tar șt a crescut zece copii.

proastă. Din 
și despre o 
Ce părere

pare, că nu 
bună sau

sau 
această

conclu- 
mod de

Al. POPESCU

Poezia peisajului românesc
(Urmare din pag. I)

înscriu in 
trunchilor.
e un me-

rece, 
n-a

ale norilor pe ceruri 
îi vorbesc despre o 
veșnicie in fața căreia 
individul cade strivit și 
trebuie să se împace 
cu ornicul celest ce-i 
stabilește încă de la 
naștere sfîrșitul. Do
rul, nostalgia după tă- 
rimurile ideale sunt 
inspirate de aceeași 
natură mereu in coro
ziune și renaștere, a- 
dunînd in fabuloșii co
dri straturi ancestra
le de rămășițe vege
tale ale anilor trecuți 
ce si ei se 
cercurile 
inexorabil.

Păcurarul
lancolic, tăcut, 
socotind daci 
pierdut vreo oaie ru- 
cărea pe drum și cită 
lină va scoate cind se 
va intoarce. ,»Sus in 
virful muntelui ! la 
Curțile dorului" î liris
mul Iui nu seamănă 
deloc cu versificația 
kitsch inventată de În
vățători zeloși, șî asta 
pentru că viata ciobă
nească nu e deloc u- 
șoară : drumurile sunt 
lungi, 
și nesigure : 
schimbătoare ; turmele 
se risipesc : pe clini îi 
apucă schizofrenia care 
pre limba lui se nu
mește turbare sau zur
bă ; ghiolurile de po
pas. nesigure ; făgetul 
șiret, plin de capcane ; 
măteile Dunării alune
coase, plaurii iute fu
ră tori. multi flăcăi se 
sting de oftică, de trai

fără umbră 
clima

prost, și mor nelumiți ; 
acești magnați ai oi
lor, cum zice același 
Călinescu, sunt după 
părerea noastră tipul 
Pierzătorului, al celui 
fără noroc, al Cătăto- 
rului in stele, al îm
păcatului, al Aflatului, 
cel ce trăiește înfrinat, 
pe care nu-1 in cearcă 
niciodată cele opt du
huri ale Răutății, el 
nu duce o viață mola
tică, cum spune Nil 
Ascetul. Lui natura 
nu-i dă beatitudini, 
ăsta simte intelectua
lul de la geamul slee
ping carului, mo
canul iubește furtuni
le, cind se simte răs
punzător de viața tur
mei și pădurea fabu
loasă care este jungla 
sa. Aici se nasc bas
mele cu duhurile lor ; 
scos din mediul asce
tic el simte o jale de 
neînțeles, natura in 
stare de jubilați® ii 
este indiferentă, de 
dorul după depărtări 
simte că seacă mările. 
Ceața, vintul, ninsori
le, furtunile care ră- 
pun copacii vidați de 
sevă sau loviți de 
trăsnet fi dau prețul 
existenței. Ideea bla- 
giană a «țiului, a le
nei de a trăi, care de
vine un exercițiu al 
merții este o invenție 
de 
nu 
tn> 
un 
sentimentul 
prietar al munților și 
plaiurilor ii împrumută 
păcurarului psihologia

cărturar ; ciobanul 
se plictisește pen- 
că nu există nici 

farniente rural, 
de pro-

cuceritorului alpestru, 
a aviatorului care cu
cerește golurile ceru
lui. Am ascultat Intr-o 
seară, fără să vreau, 
Simfonia pentru păs
tori a lui Lully și am 
rămas dezamăgit : era 
prea teatrală : cioba
nilor li se potrivește 
mai curind muzica lui 
Wagner. Pășunea este 
grădina Raiului, alta
rul in care cintă cucui 
care are putere asupra 
oilor, cum scrie Ma
rian, adică un loc as
pru, unde se pot in- 
timpla grozăvii. Saiga, 
amazoana oilor, cind 
ajunge în fața mașinii 
de țesut, traduce pei
sajul in stilizări ului
toare, intr-o geometrie 
nebănuită. Alfabetul 
forestier nu are nimic 
hermetic ; cind păsto
rul devine pietrar, 
sapă in zidul Trei Ie
rarhilor, Copacul Vie
ții și flori subtile, in
tr-o manieră veneția- 
nă, cum observa Ior- 
ga. Evanescența ano
timpurilor ce trec peste 
el, furtunile hibernale, 
Dezagregarea culorilor, 
răsăriturile și amur
gurile. mirosul celest 
al finului, peisajele 
sub somnolența lunii 
cu cearcăn, soarele 
care răsare pe o scară 
dalbă de ceară, rouă 
ca un fund de mare, 
pe care ar răsări ochii 
tuturor morțitor din 
neființă fac din Fiuțul 
oilor un poet. Cartea 
lui de căpătii rămine 
Peisajul.

teatre
• Teatrul Național (sala mleâ) s Cavoul de familie — 15, A treia teapă — 
28; (sala Atelier) : Gimnastica senti
mentală — 13; Aștepttndu-1 pe Godoi 
— 19.30; (la Sala mică a Palatului) : Idolul și Ion Anapoda — 19.
• Opera Română : Madame Butter
fly — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mâ sâ cint — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Mâgureanu) ; O ti de odihni — 15; Ferma — 19.30; (sala 
Grădina icoane!) : Poezia muzicii ti
nere — 15: Infidelitate conjugală — 19.30.

Ca în atitea. alte școlr, dar intr-un 
mod mai sistematic și cu mai mult 
curaj decit in alte părți, la. Școala 
generală nr. 52 din București s-a 
statornicit procedeul ca — prin teste, 
chestionare — elevilor să li se soli
cite și apoi să li se analizeze opi
niile ori. de cite ori se inițiază o 
nouă, etapă, de activitate educativă. 
Valoarea procedeului ca atare se do
vedește importantă prin aceea că ofe
ră. succesiv și concret, baza motiva- 
țională, structura universului spiri
tual in care cunoștințele asimilate 
primesc reflexele gîndirii morale și. 
se cristalizează in convingeri și in 
atitudini.

In virtutea procedeului amintit, 
elevii claselor a II-a> A- și a V~a B 
au susținut un asemenea test. între
barea viza două aspecte : „Ce înțe
legeți prin risipă și 
si fusese determi
nată de hotărirea 
întregului corp, 
didactic ca pro
cesul învățării să 
se. întemeieze oe 
un sistem asocia
tiv mai amnlu și 
mai complex. La 
clasa a V-a. de 
pildă, se observa
se.. între altele, că 
nu. toți elevii de
țineau reprezen
tarea esențială a 
noțiunii de limită 
optimală, din care 
cauza nu numai.

' la Botanică, ci si 
; la alte discipline 
, se manifesta ten

dința ca asimilarea

viață raționala".

copiii din primele clase, deși, cunos
când puterea lor accentuată de con
cretizare. fascinația lor in fața miș
cării, ne-am aștepta ca aici viziu
nea întregului să-și facă mat bine 
simțită prezența. Din păcate nu este 
așa și, drept urmare, printre atitea. 
sentințe cuceritoare prin ingenuitatea 
lor. întilnim. și unele enunțuri care 
reflectă cel puțin o prematură gin- 
dire disociativă „Să. mincăm totul 
ca să nu risipim nimic". susține o 
școlărită. O altă elevă arată că înțe
lege prin rațional .sa nu se risipeas
că oțetul, sarea, gogoșarii, păstima- 
cul. și mazărea“i Mult mai sănătoase 
par răspunsurile de tipul : „noi prin 
viață rațională înțelegem să nu fa
cem gălăgie, să o ascultăm pe tova
rășa invățătoare. ca și a doua serie 
să îi facă pionieri".

Este de presupus că Școala generală

LA ORA DE CLASĂ
se însușesc cunoștințe științifice, 
dar se formează și superioare

convingeri de viață
„ cunoștințelor să 

se facă mecanic, unilateral si. în ge
nere. puțin sistematic.

Testul amintit a pus in lumină 
cauza dominantă a acestei stări de 
lucruri. Bunăoară, din răspunsurile 
elevilor clasei a V-a se face simțită, 
cel mai adesea, o viziune statică, 
limitativă, „pe felii" asupra celor în
vățate ; structura corelațiilor inter
ne, saltul calitativ rămin rareori ac
cesibile. Cu greu se întîlnește capa
citatea de sinteză, atit de necesară 
omului modem, asaltat neîntrerupt 
de fluxul informațional : și mai rară 
este transformarea concluziilor, spre 
care, firesc, conduc cunoștințele în
vățate, in impulsuri ale modelării 
propriului comportament, din care
cauză puterea de reflecție, de medi
tație. cu atributele ei firești in pla
nul analizei .și al deciziei optime 
aste încă departe de a se constitui 
drept componentă esențială a perso
nalității tuturor tinerilor. Așa se 
face că cele mai multe dintre răs
punsurile testului amintit acuză o 
înțelegere limitată — exclusiv sub 
raport alimentar — a vieții raționa
le ; unii elevi, o asociază unei stări 
maladive („verișoara 
viată rațională luind 
medicamente"), alții ii 
buințarea cu deosebire 
tabere, in schimb puțini o identifică 
intr-o opțiune personală, intr-o de
cizie rezultată dintr-o profundă dez
batere interioară, care cintărește to
tul și alege intr-o deplină cunoștință 
de cauză.

Senzația de cantonare intr-un tă- 
rfm bidimensional sărăcit sub ra
portul semnificațiilor îndeosebi etico- 
morale, este tot atit de dominantă la

mea duce o 
în fiecare zi 
găsesc intre- 
in excursii și

nr. 52 nu reprezintă sub raportul a- 
cestor constatări un caz de excepție. 
De excepție. în cazul de față, sînt nu
mai seriozitatea și curajul acestui 
colectiv didactic de a privi viata șco
lară in fală, fără considerente de or
din formal. Cu atit mai mult, cu cit, 
judecate in sine, toate aceste răs
punsuri atestă copii cu un potențial 
normal. Mai mult încă : nimeni nu 
le poate lua drept bază pentru for
mularea unor constatări asemenea 
unor verdicte. Dar educația este un 
proces nu atît oonstatativ. cit pros
pectiv, anticipativ. în baza ei. volu
mul. cantitatea cunoștințelor nu 
sînt scopuri în sine, ci instrumente 
pentru modelarea personalității — 
adevăr nu o dată ignorat inclusiv 
in alcătuirea manualelor. De aceea, 
dificultatea unor tineri de a vedea 
și de a gindi viața în unitatea și or- 
ganicitatea semnificațiilor ei. așa
dar în perspectiva comandamentelor 
de continuă autamodelare. spre care 
întotdeauna trebuie să conducă fie
care concluzie științifică, se face 
simțită nu doar în răspunsurile unor 
chestionare, ci și cu alte, prilejuri, 
intre care examenele și concursurile 
de diferite, grade ocupă un loc de 
seamă, tn rapoartele comisiilor de 
bacalaureat, ca. să ne rezumăm la un 
singur exemplu, sînt din ce in ce 
mai frecvente constatările privitoare 
la studiul mecanic, divizat și mai 
ales obiectivizat aproape pină la 
diminuarea voinței unor tineri de 
a-și modela ei înșiși caracterul, de 
a-și cultiva neîncetat, dintr-o acută 
nevoie lăuntrică, puterea de creație, 
spiritul novator, apetența pentru 
valorile umaniste alb culturii. Lipsiți 
de un temeinic fundament educativ.

unii devin prizonieri ai clipei, preo
cupați. uneori cu un exclusivisi., du
reros, doar de propria lor existență. 
$i nu e suficient să declarăm că for
mulele matematice sau fizice iși de
finesc valoarea numai prin raportare 
la om. la idealurile lui. trebuie să și 
acționăm de așa natură incit toate 
disciplinele școlare să Tie profund 
umanizate, să-i cultive fiecărui tinăr 
capacitatea unor adinei și fecunde 
trăiri interioare, deprinderea de a-și 
subordona interesele de moment 
unor idealuri de-o viață.

— Apreciați că înclinația, specifi
că unei categorii mai largi de tineri, 
de a judeca lucrurile după aspecte 
uneori colaterale, de suprafață, chiar 
dacă durata și îndeosebi semnifica
ția acestora sint minime, este indi
ciul unei crize de creștere sau con
secința unei viziuni procentuale, pre- 

zfentă de mai 
multă vreme în 
evaluarea și, mai 
ales, in autoeva
luarea educației 
școlare ?

— Nici ună. 
nici alta — este 
de nărere tova
rășa Larisa Ser
bam directoarea 
Scolii generale nr. 
52. Mai degrabă 
mi se oare a fi 
consectnta unei 
viziuni învechite 
potrivit căreia 
ideea generoasă 
că orice limita a 
cunoașterii poate 
îi depășită se 

transforma ce nesimțite in convinge
rea că orice limită este, in fond. ceva, 
negativ, o opreliște inumană prin 
esența ei. Or. în lucrarea omului 
asupra lui însuși, o asemenea idee 
este deosebit de păgubitoare. Și apoi 
sâ nu uităm că a existat, de aseme
nea. o vreme cind Înclinația spre 
meditație, interiorizarea. îndoiala ca 
stimulent al cugetării erau cel pu
țin socotite -ca generatoare de me
diocritate. dacă nu contrapuse în 
mod artificial obiectivelor educației 
revoluționare. Din fericire, conceptul 
partidului nostru de personalitate 
multilateral dezvoltată, împlinită cu 
concursul tuturor factorilor educa
ționali și. in primul rind. cu partici
parea celui ce înțelege să se auto
educe neîntrerupt, oferă.' o perspec
tivă superioară perfecționării între
gii activități școlare.

Sînt aprecieri realiste 
ele au numeroși adepți, 
cadrele didactice» cit și 
rinți, interesați, ca dealtfel întreaga 
noastră societate; in sporirea rolului 
formativ al școlii. Drept remediu se 
indică, firesc, o sferă largă de ac
țiuni concertate, in desfășurarea că
rora programele de radio și televi
ziune. teatrele șii ~ editurile pentru 
copii și tineret, toate instituțiile edu
cative au un rpl de îndeplinit. Dar 
rolul hotăritor — este o altă conclu
zie incontestabilă — revine slujitori
lor catedrei, personalității lor crea
toare. dăruirii lor in acțiunea de 
modelare a noilor generații in spiri
tul unor idealuri generoase, al unor 
opțiuni lucide, al unor convingeri su
perioare de muncă și viață.

și de aceea 
atit printre 
printre pa

Mihai IORDAN2SCU

CUNOAȘTEREA Șl RESPECTAREA HOTĂRÎRILOR PARTIDULUI, A LEGILOR ȚÂRII
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pină și acestui prim moment, uneori, 
nu i se acordă atenția necesară. Mie
zul muncii 
acest domeniu trebuie să-I constituie 
intervenția promptă a organizațiilor 
de partid față de orice abatere, ori- 
cît de mică, de la spiritul și litera 
legilor, dezbaterea acestora cu colec
tivele largi de oameni ai muncii, 
mobilizarea puternică a opiniei mun
citorești. Eficienței muncii politico-e
ducative i se pot aduce prejudicii 
prin tolerarea unor abateri, trecerea 
cu vederea a unor stări de fapte ne
corespunzătoare, minimalizarea ati
tudinii celor ce eludează legile țării. 
Oriee intervenție a organelor șt or
ganizațiilor de partid, a celorlalți 
factori educaționali ai societății noas
tre trebuie, să se constituie prin bo
găția argumentației intr-un autentic 
act de formare a conștiinței socia
liste, de înțelegere mai adinei de că
tre toți oamenii muncii a cerințelor 
hotărîrilor și normelor legislative ale 
tării. Dezbaterea fiecărei abateri tre-

politico-educative in

bule să reprezinte un act de profun
dă educare a oamenilor muncii.

Ir. continuarea preocupărilor par
tidului și statului nostru de așezare 
a tuturor relațiilor sociale pe teme
lia unor riguroase norme legale, res 
cent au fost adoptate noi reglemen
tări : Decretul pentru instituirea 
upor reguli privind exploatarea și 
întreținerea instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor în unitățile cu foc con
tinuu sau care, au instalații cu grad 
ridicat de pericol în exploatare. De
cretul privind efectuarea recensă- 
mintului animalelor domestice. De
cretul privind îmbunătățirea activi
tății de mecanizare și reglementarea 
raporturilor dintre stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii șî unitățile 
agricole. Ir. același timp au fost adu
se îmbunătățiri de substanță unor 
importante legi și deerete.

Temeinica cunoaștere a prevede
rilor noilor acte normative și stric
ta lor respectare sint hoiăritoare 
pentru buna funcționare a meca
nismului economico-social, pentru 
stimularea sl mai puternică a par
ticipării responsabile tuturor

membrilor societății noastre la con
ducerea treburilor țării. Tocmai 
această; generoasă, perspectivă, des
chisă statornic de partid, impune ca 
organele și organizațiile de partid, 
de tineret, organizațiile obștești să 
utilizeze, toate pirghiile ce le stau 
la indemină. pentru a asigura, cunoaș
terea in profunzime a acestor legi, 
pentru însușirea lor organică de 
către fiecare cetățean drept norme 
de conduită socială, pentru mobili
zarea activă a opiniei publice, a 
conștiinței muncitorești împotriva 
oricăror 
eludare a prevederilor 
la întărirea ordinii și 
societatea noastră. A 
ce nesocotesc rigorile 
producției moderne, 
funcționării mecanismului vieții 
economico-sociale înseamnă a ac
cepta răafrfngerea neajunsurilor 
create de aceștia asupra eforturilor 
noastre de progres, «asupra climatu
lui sănătos de muncă spornică, efi
cientă. care trebuie să definească 
orice colectiv de oameni ai muncii.

Ne-am propus în cel de-al doilea

activă a opiniei 
muncitorești 

încălcări sau tentative de 
referitoare 

disciplinei in 
tolera pe cei 

desfășurării 
exigențele

»
an al actualului cincinal obiective e- 
conomico-sociale îndrăznețe, in con
dițiile cind in viata economică inter
națională au Ioc puternice convulsii 
ale recesiunii economice mondiale. 
Realizarea exemplară a tuturor obiec
tivelor strategiei stabilite de Con
gresul al XlI-lea. este posibilă numai 
intr-un climat de profundă ordine si 
disciplină, de puternică angajare în 
muncă a tuturor membrilor societă
ții noastre, de folosire superioară a 
tuturor resurselor materiale și tehni
ce create in anii socialismului.

Pentru Înțelegerea adincă a acestor 
imperative, mobilizarea activă a e- 
nergiilor țării și lichidarea lipsurilor, 
întărirea răspunderii și exigentei în 
intreaga viată economico-socială. așa 
cum a cerut tovarășul Nlcolae 
Ceauș eseu in vibrantul mesaj adre
sat cu prilejul Anului nou. este ne
cesar ca intreaga muncă politico-e- 
ducativă să se ridice la un înalt ni
vel de eficiență, să devină un factor 
de puternică mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii in făurirea conști
entă a propriului viitor socialist și 
comunist.
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Sumarul se deschide cu editorialul 
In noul an. cu forțe unite spre noi 

și bogate înfăptuiri în dezvoltarea 
patriei socialiste", urmat de documen
tarul „România, perspective ’82“: 
în continuare sint inserate articolele 
„O temeinică pregătire si desfășura
re a activității de investiții"; „Auto- 
conducere și eficientă economică in 
agricultură" ; „Humusul — condiție 
esențială pentru prezentul si viitorul 
agriculturii" ; „Psihologia si viața" 
sau „Psihologia vieții" ? Poziția omu

lui In Univers. La rubrica „Dezba
teri" : Oprirea cursei inarmărilor — 
cerință primordială a securității și pă
cii (1). Revista cuprinde consultația 
„Concepția P.C.R. cu privire la socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată" și obișnuitele rubrici : Creația 
literar-artistică. Din mișcarea comu
nistă și muncitorească mondială. 
Realități acute In țările capitaliste. 
Cârti și semnificații. Cuvintul citi
torilor.

8.30 Melodii populare lnstnunarrtal»3.40 Desene animate
9,05 Teleșeoală
9.40 Teleclnemateoa. „Ecaierina Teo- doroiii"

11,30 Teleșeoală
12,00 Centre muzicale, ale țării. Cluj- 

Napoca (HI)
13,00 Telex
13.05 La sl’îrșit de săptămlnă
ia,35 săptămîna politică

18.50 ’0441 de seri ■ v >
is.iio Telejurnal
19.25 Călătorie prin țara mea
19.50 Teleencicl opedia
20.30 Film serial : „Orient-Exprevs* 

ultimul episod
<1,30 varietăți... varietăți22,15 Telejurnal - “ •
22,35 Nocturnă TV .

PROGRAMUL S

!

19.00 Telejurnal
19.25 Maeștrii artei interpretative româ

nești. Aurelian Octav Popa
20.45 povestea lemnului care ctată21.40 Orizont tehnlco-știtoțiflc
22.15 Telejurnal
22,35 Nocturna TV

• Teatrul Foarte Mic : Baladâ cotidiană — 20.
• Teatrul de comedie : Sentimental tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): Mița in sac — 13; Jocul vieții și al 
morții In deșertul de cenușă — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 15; Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) : Ordinatorul — 15; Perlele — 20.
• Teatrul evreiesc : EX — 18.30.
• Teatrul „Const. Tărtaae" (sala Sa
voy) : Veselie la Tăuase — 19,30;
(sala Victoria) : Idolul femeilor — 19.30.
a Ansamblul „Rapsodia română : La fintlna dorului — 19.
• Circul București : Fantastic clre — 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : Iertarea — 19,30.

cinema
• Maria Mlrabela : CENTRAL — »;
11; 13; 16; 18; 20, GRIVITA — 11.30;
13.30; 16; 18; 20. FLOREASCA — U; 
13; 15,30; 17,45; 20.
■ Mondo umano ; PACEA — 15,30;
17,30; 19,30. VIITORUL - 15.30; 17,30; 19.30.
• SaKimbancii s VOLGA — I; 1145;
13,30; 15.45; 18; 20, AURORA — 0;
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20. FLAMURA
— 11.15; 13,15: 15,30: 17.45; 20.
• întoarcere la dragostea dinții ; 
PROGRESUL — 1530; 17,30: 19.-3O.
o Ultima vin.ltoare t TIMPURI NOT
— 9; 11,15; 13.30; 15,43; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari : SCA

LA — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30: 17,30;
19,30.• Povestea lui Buddy Holly : PA
TRIA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15, FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Hangar 19 : LUCEAFĂRUL — 9!
11.15; 13,30; 15,43; 18: 20,15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20.15.
• Aii Baba si cel W de hoți : VICTO
RIA - 9,30; 12.30; 16: 19.
• Inttlniri tlrzii s BUZE3TI — 15,30; 
17,45; 20.
• Caseta Măriei de Medici : LIRA —
15,30; 17.45; 20, FLACARA — 17,30;
19,90.
• Acum douăzeci de ani : DRUMUL 
SĂRII — 1»; 18; 30.

• Răsunetul fluviului : OOTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Călăuza : STUDIO — IO; 13: 16; 19. 
a Vulcanul — 14, Cldul — 17,30 : PA
LATUL SPORTURILOR SI CULTU
RII.
• Echipajul : POPULAR — t5.30; 19.
• Nici măcar n-ați visat : COSMOS
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Un taxi pentru Tobruk : CAPITOL
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Program de vacanță — 9; 10.43;
12,30; 14,15; 16, Ultimul vals — 17.45; 
20 : DOINA.
• Provinciala : FEROVIAR — 9:
11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. MELODIA
— 9;. 1145: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Proba de microfon : EFORIE — 9: 
11,15; 1340; 15,45; 18: 20,15.
• Piedone in Egipt : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2045

• Iubirea are multe fețe t FEREN
TARI — 15.30; 1».
• Copie la indigo : CIULEȘTI — 
1'145; 13,30: 15,45: 18 ; 20,15, MIORIȚA
— 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Capitolul al doilea : GLOPJA — 
1145: 13,30: 15.45; 18; 20,15. TOMIS — 
9; 1'1.15; 13.30: 1'5.45; 18; 20,15.
• Yankeii : MUNCA — 15,30 : 19,
• Polițist sau delincvent ; ARTA — 
s: 11.15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Kagemusha: cultural — tî; 
16; 19.
• Program de vacantă : GRIVIȚA — 
9,30. FLOREASCA — 9, PACEA — 1), 
VIITORUL — 9.30; 11,30: 13,30. FAVO
RIT — 9, BUZEȘTI — 9, LIRA — 10. 
FLACARA - 1.5.30, COSMOS - 10. 12, 
FERENTARI - 10,30. CIULEȘTI — 9. 
MIORIȚA — 9. GLORIA — 9. MUNCA
— 9,30; 11; 12.30, CULTURAL — 0.

peir.ru
oias.it
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu salutări revoluționare,
îmi face plăcere să vă exprim dumneavoastră, in numele poporului nostru 

arab palestinian și al fraților mei membri ai Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, mulțumiri profunde și deosebită recu
noștință pentru telegrama de solidaritate pe care ne-ați adresat-o cu ocazia 
celei de-a XVII-a aniversări a declanșării revoluției palestiniene.

Telegrama dumneavoastră reafirmă sprijinul ferm și sigur adoptat de 
partidul, guvernul și poporul din Republica Socialistă România, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă, față de lupta poporului nostru arab palesti
nian pentru realizarea drepturilor sale naționale sigure și imprescriptibile, și 
în primul rind dreptul la reîntoarcere in căminele sale și dreptul la autode
terminare in libertate și la crearea statului său palestinian, pe pămîntul și 
teritoriul său național palestinian.

Fără îndoială, frate președinte, că sînteți de aceeași părere cu noi când 
afirmăm că nu există pace, stabilitate și securitate în regiunea noastră atîta 
timp cit nu sint îndeplinite drepturile poporului nostru arab palestinian, recu
noscute de Organizația Națiunilor Unite și de alte organisme internaționale.

Noi sîntem pe deplin convinși că raporturile de colaborare sinceră și de 
solidaritate militantă care leagă poporul nostru de poporul prieten al Româ
niei, de Partidul Comunist Român și de guvernul său, aflate sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă, se vor dezvolta în interesul lor reciproc, pe calea 
realizării unui viitor luminos și îndrăgit, în care să domnească libertatea, in
dependența, suveranitatea si egalitatea.

Folosesc această ocazie pentru a vă dori deplină sănătate și fericire 
dumneavoastră personal, iar poporului dumneavoastră noi progrese Și 
bunăstare.

Revoluție pînă la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandantul general al forțelor 
revoluției palestiniene

Pentru sporirea producției agricole
(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să vă exprim recunoștința mea pentru amabilul mesaj 
de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia preluării funcției mele și 
doresc să vă asigur că prețuiesc și împărtășesc aprecierile dumneavoastră 
privind securitatea și înțelegerea internațională.
General-locotenent LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI

, Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre și poporului dumneavoastră 
pentru amabilul mesaj de felicitări adresat cu ocazia celei de-a 6-a aniversări 
a Republicii Suriname.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de multă și îndelungată sănătate 
și de prosperitate pentru națiunea dumneavoastră.

Dr. HENDRIK CHIN A. SEN
Președintele Republicii Suriname

nunderea pentru calitatea lucrărilor 
executate, respectarea prevederilor 
legale cu privire la efectuarea lu
crărilor agricole si a normelor agro
zootehnice stabilite, realizarea lucră
rilor de întreținere și reparare a uti
lajelor si mașinilor agricole aflate în 
dotarea unității. Dentru încadrarea în 
cheltuielile materiale si de rriuncă 
planificate. Toate acestea sint de na
tură să determine întărirea ordinii si 
disciplinei în muncă» creșterea răs
punderii personale si a întregului 
colectiv al formației pentru realiza
rea si depășirea producțiilor prevă
zute.

Ridicarea întregii activități din a- 
griculturâ De o treaptă superioară 
imoune — ca o cerință de mare în
semnătate — ca fiecare unitate agri
colă de stat si cooperatistă să-si des
fășoare activitatea De baza princi
piilor autoconduceril si autogestiunii 
economico-financiare. ceea ce. în 
esență. înseamnă acoperirea cheltuie
lilor din veniturile proprii si obți
nerea de beneficii cit mai mari. 
Decretul cuprinde o serie de 
reglementări care creează un ca
dru real Dentru aDlicarea in prac
tică a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii economico-financiare. 
Important este că organele de con
ducere colectivă din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste sint în
vestite cu putere de decizie pentru 
a stabili împreună cu șefii de fermă, 
șefii de secție si cu mecanizatorii 
necesarul de tractoare si mașini a- 
gricole. astfel ca lucrările mecaniza
te să fie executate în modul cel mai 
economic, cu un număr cit mai re
dus de oameni și mijloace mecani
ce. în aceeași ordine de idei se în
scrie si măsura potrivit căreia con
ducerile unităților agricole de stat si 
cooperatiste stabilesc programele de 
lucrări mecanizate si manuale, ordi
nea si prioritatea de efectuare a 
acestora, programe a căror respecta
re este obligatorie atit pentru lucră
torii care le execută, cit si pentru

organele agricole însărcinate cu con
trolul îndeplinirii lor. Sint măsuri 
care imbun. in mod necesar si obli
gatoriu. 6 preocupare Permanentă si 
olină de răspundere din partea spe
cialiștilor care conduc formațiile si a 
mecanizatorilor pentru utilizarea de
plină a mijloacelor tehnice reparti
zate. Dentru executarea lucrărilor la 
timp, cu cheltuieli cit mai reduse si 
de bună calitate, care să asigure 
realizarea si depășirea producțiilor 
planificate, a veniturilor stabilite. De 
fapt, aceasta este condiția de bază 
Dentru ca fiecare unitate agricolă de 
stat si cooperatistă să ramburseze 
stațiunilor de mecanizare contrava
loarea lucrărilor executate si sâ ob
țină beneficii cit mai mari.

în strînsă concordanță cu ce.rințele 
îmbunătățirii activității de mecaniza
re, Decretul Consiliului de Stat pre
vede reglementări de o deosebită im
portanță in ce privește răspunderile 
ce revin consiliului unic agroindus
trial și unităților agricole compo
nente în organizarea producției vege
tale, precum și in relațiile de pro
ducție ce se statornicesc între aces
tea. Obiectivul urmărit este ca în
treaga activitate de producție vege
tală a unităților agricole din consi
liu să se desfășoare in mod unitar, 
pc baza asolamentelor stabilite pe 
ansamblu] consiliului agroindustrial. 
Ce trebuie să se înțeleagă prin 
această măsură ? Unitățile agricole 
din consiliu iși păstrează autonomia 
si sint titulare de olan, cu toate obli
gațiile oe decurg din aceasta. De co
mun acord insă, consiliul unic agro
industrial, împreună cu unitățile agri
cole componente efectuează reparti
zarea sarcinilor de plan pe sole, di
ferențiat, în funcție de gradul de fa- 
vorabilitate, de potențialul de pro
ducție al terenului și de baza fehni- 
co-materială de care djspun. în felul 
acesta se asigură condiții atit pentru 
utilizarea cu randament sporit a mij
loacelor mecanice, cit și pentru apli
carea unitară a tehnologiilor si utili
zarea acelorași norme de îngrășămin
te, pesticide și alte materiale pe în

treg teritoriul unităților componente 
ale consiliului agroindustrial.

Ne aflăm intr-o perioada cind în 
toate unitățile agricole de stat și coo
peratiste și in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii se definitivează 
planurile de producție pentru acest 
an. se execută importante lucrări 
pentru pregătirea campaniei de pri
măvară. Tocmai de aceea este impe
rios necesar ca, de îndată, organiza
țiile de partid de la sate, conduce
rile unităților agricole, consiliile agro
industriale și consiliile populare să 
Donularizeze prevederile decretului si 
să organizeze dezbateri de masă, ast
fel ca mecanizatorii, specialiștii agri
coli, membrii cooperatori, toți oame
nii muncii din agricultură să înțe
leagă cit mai aprofundat esența și 
sensul noilor reglementări privind 
îmbunătățirea activității de mecani
zare, rațiunile politice și economice 
care au stat la baza adoptării lor.

Important este ca, pretutindeni, să 
se treacă imediat la aplicarea preve
derilor decretului, astfel ca în cel 
mai scurt timp activitatea secțiilor și 
formațiilor de mecanizare din unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
să se organizeze pe baza noilor re
glementări, fără ca aceasta să pertur- 
bgze cu nimic desfășurarea normală a 
lucrărilor agricole din această peri
oadă. Organizarea întregii activități 
de mecanizare a agriculturii in spi
ritul prevederilor decretului trebuie 
să determine mobilizarea puternică 
a mecanizatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor agricoli pentru încheie
rea la timp și de calitate a repară
rii tractoarelor și mașinilor agricole, 
realizarea sarcinilor de fertilizare a 
culturilor și ogoarelor, pregătirea 
producției de legume, asigurarea se
mințelor și executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. Cu alte cu
vinte, să fie asigurate cele mai bune 
condiții pentru ca. în toate unitățile 
agricole, anul 1982 să marcheze un 
progres puternic în creșterea produc
ției, in înfăptuirea programului de 
dezvoltare a agriculturii stabilit de 
Congresul al XII-lea al partidului.

Marele fluviu al muncii

Astă-seară, eclipsă totală de Lună

Cronica
Cu ocazia celei de-a XXIII-a ani

versări a Zilei eliberării, sărbătoare 
națională a Republicii Cuba, Comite
tul județean Buzău al P.C.R. și Con
siliul județean F.D.U.S. au organizat, 
vineri, la clubul din zona industrială 
a .municipiului, o adunare festivă.

Au participat Maria Lazăr. secretar 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, si membri ai ambasadei.

In cuvintărtle rostite cu acest pri
lej, Nicolae Romașcanu, secretar al 
Consiliului județean al F.D.U.S.. și 
ambasadorul Cubei la București au 
evidențiat semnificația evenimentului 
aniversat. înfățisînd De larg succese
le țmportante ale poporului cubanez 
prieten in cei 23 de ani care au tre
cut de la victoria revoluției.

A fost subliniata însemnătatea de-

zilei
cisivă De care au avut-o întîlnirile Si 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Fidel Castro în ampli
ficarea conlucrării româno-cubaneze. 
pe multiple planuri, in interesul am
belor țări și popoare, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

★
Cu prilejul aniversării a 70 de ani 

de la crearea Congresului Național 
African din Africa de Sud (A.N.C.), 
vineri după-amiază, a avut loc in 
Capitală o adunare de solidaritate or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea Si 
Liga română de prietenie cu popoare
le din Asia si Africa.

Despre însemnătatea evenimentului 
aniversat au vorbit Mircea Rădules- 
cu. ziarist, membru al Comitetului de 
conducere al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
și Victor Motapanyane, reprezentan
tul permanent al A.N.C. la București.

(Agerpres)

Dacă va fi senin, astă-seară vom 
avea, timp de o oră și 18 minute, un 
cer fără... Lună. Atit va dura faza 
maximă a primei eclipse a anului 
1982, cind Selena va fi, incepind cu 
ora 21 și 18 minute, complet acope
rită de umbra Pămintului.

Conul de umbră al Pămintului va 
întuneca Luna azi. 9 ianuarie, intre 
orele 20 și 15 minute și 23 si 40 
de minute.

începutul acestei eclipse totale de

Lună va fi vizibil într-o zonă întin
să, ce cuprinde Europa, Asia. Ocea
nul înghețat de Nord, vestul Oceanu
lui Pacific, Australia, Oceanul Indian, 
Africa, partea nordică a Americii de 
Nord și Groenlanda, iar sfirșitul va 
putea fi urmărit din Europa, Asia, 
Oceanul înghețat de Nord, Oceanul 
Indian, Africa, Oceanul Atlantic, par
tea estica a Americii de Nord și de 
Sud, Groenlanda.

(Agerpres)

Tragerea extraordinară
Astăzi este ultima zi de parti

cipare la tradiționala tragere 
extraordinară Pronoaxpres a 
noului an, care oferă șanse spo
rite de câștiguri in autoturisme 
„Dacia 1 300“ și „Skoda 120 L“. 
mari sume de bani variabile și 
fixe si excursii in U.R.S.S. sau 
R.P. Bulgaria. Ca și la traaerda 
similară de anul trecut, cind 
s-au atribuit peste 128 000 de 
premii, se vor efectua 13 extra-

Pronoexpres a noului an
geri In patru faze, totali zi nd 72 
dc numere. Se poate participa 
pe variante simple, variante 
combinate si combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
in cotă de 25 la sută. Cele mai 
avantajoase sint variantele de 
25 lei, care au drept de ciștiguri 
la toate extragerile. Nu ocoliți 
prilejul de a vă număra printre 
primii mari riștigători ai anului 
la sistemul de joc preferat !

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

pornind de la juniori Despre unele aspecte în cîteva rinduri

Noi prestări de servicii 
pentru automobiliștii 

bucureșteni
în ultima vreme, activitatea în

treprinderii de specialitate (I.P.S.) 
dtn cadrul Consiliului popular al 
municipiului București s-a îmbună
tățit și diversificat. De la directorul 
acesteia (ing. Ion Mușat) aflăm că, 
spre exemplu, pentru bucureșteni 
I.P.S. a deschis mai multe ateliere 
de reparații si întreținere auto, do
tate cu aparatură tehnică corespun
zătoare și încadrate cu personal cu 
o bună calificare. Astfel de unități 
service auto ale I.P.S. (coordonator: 
ing. C. Lazăr) funcționează în str. 
Grigore Manolescu 21 (sector 1). 
str. Labirint 114 și str. Vul
turi 18 (sector III), aleea Topalu 8 
și calea Rahovei 201 (in sectorul V), 
calea Plevnei 186 (sector VI). Pe 
lingă lucrările obișnuite (mecanică, 
electricitate), aici se pot face re
glări specifice sezonului rece.

Sint in curs, totodată, lucrările de 
întreținere sau extindere a parca
jelor existente, ca și amenajarea 
unor noi spații de parcare — in zona 
Podului Grant (pentru autovehicule 
cu .gabarit mare), in apropierea sta
țiilor de metro, la suprafață și in 
subteran (pentru autoturisme). Răs- 
punzind solicitărilor. I.P.S.-ul are 
in vedere si alte prestări de servicii 
pentru, automobilist!: spălarea si 
gresarea autoturismelor. întreținerea 
acestora pe bază de abonament etc. 
(I. Dumitriu).

în centrul unei aglomerații de 
străzi labirintice, înguste, care for
mează renumitul bazar al Shanghaiu- 
lui, apare, imprevizibilă, grădina Yu 
Yuan. Această perlă a urbanisticii 
clasice chineze, separată de restul 
lumii prin ziduri inalte, ca de for
tăreață. se dezvăluie cu tot far
mecul său arhaic, conservat cu se
cular respect din perioada dinastiei 
Ming (1368—1644) pină astăzi.

Drumul din micul parc — natură 
modelată de grădinari poeți — in 
miezul simfoniei urbane, pe marele 
bulevard Nanjing, care străbate 
Shanghaiul de la vest la est, pînă 
în malul fluviului Huangpu, poate 
deveni astfel un drum prin secole. 
O densă maree umană inundă tro
tuarele, umple magazinele, se revarsă 
în săli de spectacol și pc faleza ri
verană, ocupă pînă la ultimul loc 
autobuzele sau vapoarele de pasageri 
care se desprind lent de debarcade
rele aglomerate, lunecind ne apele 
cafenii. Cu o asemenea navă am 
trecut, pină la confluenta cu marele 
fluviu Chang Jiang, pe lingă sute de 
cargouri ancorate 
la cheiurile unui 
port lung dt ține 
cursul apei, un a- 
devărat album na
val care etalează 
pavilioanele țărilor cu care China 
dezvoltă raporturi comerciale. Este cel 
mai mare port al tării și unul din 
primele in lume.

Schimburile economice internațio
nale reprezintă, intr-adevăr, un ca
pitol major în procesul gene
ral al dezvoltării economiei țării, 
în cadrul tratativelor obișnuite, in
diferent dacă se alege forma coope
rării in producție sau înființarea unor 
întreprinderi cu capital mixt, obiec
tivul este același — mărirea volumu
lui și ridicarea calității producției, 
continua înnoire a mijloacelor tehno
logice. Orice import de mașini de 
înaltă tehnicitate si instalații com
plexe are destinații bine stabilite: 
transformarea vechilor unități in
dustriale, exploatarea optimă a re
surselor energetice, consolidarea si 
dezvoltarea transporturilor și teleco
municațiilor, creșterea productivității, 
lărgirea gamei de mărfuri la export 

...Străbătînd cu trenul frag
mente din marea cîmpie chineză, 
constați că nu există petic de ogor 
necultivat, eă irigațiile înseamnă 
viață pentru regiuni întregi. că 
lucrările agricole corespund unui 
calendar riguros respectat. Și atunci 
Începi să pătrunzi cîteva adevăruri 
vitale despre un popor care atinge 
cifra de un miliard, despre o țără
nime care formează 80 la sută din 
populație, despre o agricultură care 
dă totalitatea produselor alimentare 
și 70 la sută din materiile prime 
pentru industria ușoară. Și mai în
țelegi însemnătatea primordială acor
dată acestei agriculturi, eforturile 
intense depuse urmărind să asigure, 
la un moment dat. satisfacerea tu
turor cerințelor interne.

în R. P. Chineză, ni s-a spus pe 
cînd vizitam o mare întreprindere 
industrială — construcția socialismu
lui nu poate fi concepută fără înfăp
tuirea unei înalte civilizații a meta
lului. Ceea ce iși găsește confirma
rea in dezvoltarea industriei side
rurgice și a celei metalurgice, cărora 
li se asigură, ca bază de materii 
prime, imense zăcăminte de minereu 
de fier — circa 44 miliarde tone — 
situînd China pe locul al treilea in

însemnări de călătorie

lume. Realizind o producție anuală 
de oțel de 35 de milioane tone. R. P. 
Chineză reușește să-și acopere apro
ximativ trei pătrimi din necesitățile 
țării in metal, necesități care cresc 
la rîndul lor odată cu noile planuri 
cincinale. Rîurile de metal de la 
Anșan și de la alte 26 de baze side
rurgice ale țării asigură producția 
de mașini de spălat, articole casnice, 
tractoare sau laminate diverse, pre
cum și de avioane, locomotive elec
trice. sateliți artificiali, platforme 
maritime de foraj, poduri gigantice 
peste Yangtze și Fluviul Galben, noi 
întreprinderi industriale.

Impresionante sint. desigur, ma
rile resurse energetice de care dis
pune această țară. Pe primul loc se 
află cărbunele — reprezentînd re
zerve de aproximativ 600 miliar
de tone, cam o treime din zăcă
mintele carbonifere ale globului. 
Singură provincia Shanxi, din nor
dul țării, produce peste 100 de 
milioane de tone ne an. urmind 
să devină in viitorul nu prea înde
părtat unul din cei mai mari furni

zori de cărbune 
din lume. O altă 
resursă prețioasă, 
petrolul, care si
tuează China pe 
locul nouă în 

lume, atinge o producție zilnică medie 
de peste două milioane de barili. Cu 
toate acestea, in marea constelație 
energetică a țării ău intervenit în 
ultimii ani măsuri de economisire a 
combustibililor convenționali; planu
rile economice prevăd extinderea re
țelei de hidrocentrale — și de nu
meroase microhidrocentrale — acor- 
dindu-se, totodată, atenția cuvenită 
dezvoltării surselor alternative de 
energie — solară, eoliană ș.a.

Marea expoziție de la Guangzhou 
(Canton) avea să ne ofere un nou 
prilej de cunoaștere a realizărilor 
economice ale Chinei. Expoziția este 
zilnic parcursă de zeci de mii de 
vizitatori, mulți dintre ei de peste 
hotare. Standurile și vitrinele, care 
însumează „un gigantic catalog co
mercial în mărime naturală", de
monstrează nemijlocit, prin fiecare 
piesă expusă, preocuparea creato
rilor acestor bunuri ca tot ce este 
exportabil să fie adaptat la cerințele 
pieței internaționale in ce privește 
calitatea, varietatea, durabilitatea.

...Amurg pe cheiurile Shanghalului, 
de-a lungul fluviului Huangpu. la ora 
cind se aprind luminile. Parcul de 
pe malul sting și debarcaderele sint 
ultimele aglomerări masive înainte 
de noapte, undele umane curg 
pe marile bulevarde, spre casă. 
Un drum pe jos, de citiva buni ki
lometri. este, de fiecare dată, un fel 
de expediție de explorare, de la care 
aștepți descoperiri, inspirație, prilej 
de evocare. Aceste străzi, care poartă 
amprentele erei socialiste chineze, au 
fost smulse pentru totdeauna din 
umbra unei triste istorii.

Chinezul, omul care te întâmpină 
pretutindeni cu un suris prietenesc, 
cu preocupările și speranțele lui, este, 
din vremuri imemorabile, un ne
secat izvor de forțe, demnitatea 
unui popor creator al unei civilizații 
și culturi originale, unice în istoria 
umanității. Este același care tine, 
astăzi, cu mină fermă, timona desti
nului său. cu privirile încrezător în
dreptate către viitor.

Uvlu RODESCU

ale evoluției boxului
Campionatul national pentru echi

pele de juniori a fost ultima din 
seria competițiilor de box 1981. semi
finalele și finala desfășurîndu-se, in
tr-un cadru mai mult decit anonim 
(cel mult 100 de spectatori!), in sala 
Rapid, de sub tribunele stadionului 
Giulești. Pornind tocmai de la juniori, 
de la marea problemă a juniorilor în 
majoritatea ramurilor și disciplinelor 
noastre, iată un prim neajuns care a- 
fectează evoluția in ansamblu a boxu
lui: lipsa de preocupare a organiza
torilor. în cazul menționat chiar a fe
derației de specialitate, pentru a im
prima competițiilor un caracter de 
spectacol popular, de unde rezultă în 
lanț alte neajunsuri, cum sint înde
părtarea sportivilor și a secțiilor de 
publicul larg, diluarea interesului 
public pentru box. grevarea bugetelor 
cu cheltuieli nerecuperabile etc., toa
te laolaltă împiedicind realizarea 
acelui cadru pe deplin stimulator 
creșterii tinerelor talente.

Acest campionat de juniori, la care 
au luat parte 17 echipe reprezenta
tive județene, ajută ca să fie defi
nite și alte aspecte importante din 
situația boxului nostru in anul care 
a trecut. S-a văzut un număr foarte 
mare de meciuri aprige. în care com
batanții au dovedit bărbăție, tempe
rament de boxeri, precum și rezis
tență fizică pentru trei reprize, ceea 
ce duce la concluzia că pregătirea 
fizică și cea psihică au stat în aten
ția antrenorilor, iar tinerii au răs
puns cerințelor din acest domeniu al 
pregătirii. Indirect, asemenea atitu
dine constituie o probă deosebită îm
potriva pretextelor pe care le aruncă 
in apărarea lor tehnicieni si condu
cători de secții slab productive, pre
texte după care ..tinerii nu ar mai 
veni la box" și nici „nu ar mai fi 
dispuși să facă eforturi serioase la 
antrenamente".

Mai departe, s-a văzut că ceea ce 
criticăm adesea Ia meciurile seniori
lor — nivelul slab al cunoștințelor 
tehnice și tactice — este cu mult mai 
criticabil in rindurile juniorilor. Se 
poate constata că, pe baza aptitudi
nilor native ale tinerilor noștri, este 
posibil, și relativ simplu, să clădești

o încărcătură fizică și psihică sufi
cientă întrecerilor de box, dar. atunci 
cînd se pune problema calității su
perioare, adică a instruirii tehnicb- 
tactice. majoritatea antrenorilor care 
lucrează cu juniorii dau greș. Cum. 
dealtfel, se petrec lucrurile adesea și 
pe tărimul instruirii seniorilor.

Titlul de campioană pe echipe a 
fost cucerit de reprezentativa județu
lui Cluj — antrenori Vasile Mîrza și 
Petru Vanea. formație compusă din 
boxeri de la C.S.Ș. Viitorul, C.S.M. 
Cluj-Napoca și Voința, secții unde 
mai activează tehnicieni cunoscută ca 
Iosif Mihalik, Ion Chendreanu și 
Francisc Ambuș. A fost un succes al 
tehnicității asupra combativității si 
forței fizice reprezentate de puternica 
formație a județului Brăila, un suc
ces care demonstrează posibilitatea 
imprimării tehnicii boxului de la 
virsta juniorilor, in condițiile exis
tenței la cluburi a unor antrenori 
pricepuți și stăruitori. S-au • realizat 
și anul trecut citeva cursuri de per
fecționare a tehnicienilor, sint pre
văzute in 1982 alte asemenea acțiuni, 
t.otuși. în box. față de gradul 
scăzut de pregătire tehnică și teore
tică a multor antrenori, acestea nu 
sint nici pe departe suficiente: se 
cere un plan unitar de școlarizare și 
de perfecționare mai amplu, mult 
deosebit de acelea din alte ramuri 
sportive, care să acopere nu atit nu
meric. cit calitativ necesitățile dez
voltării boxului.

Plecind de la competiția pe echipe 
a juniorilor, să judecăm și preocupă
rile organelor locale de sport, inte
resul lor pentru viitorul boxului. A- 
rătam că la campionat au luat parte 
17 echipe, dar. de fapt, ele au re
prezentat 22 de județe, fiind permise 
regulamentar combinate județene, 
cum a fost, de pildă, formația Sibiu- 
Vilcea, una dintre semifinalistele 
competiției. Deci, aproximativ jumă
tate dintre județe n-au pregătit și nu 
și-au înscris echipe la întrecerea na
țională. Firește, județe ca Botoșani, 
Teleorman, Harghita, Alba sau Bis
trița. lipsite de „tradiție" și mai ales 
de organizații (secții) corespunzătoa
re, aproape că se situează în afara

nostru
criticii, dar lucrurile se schimbă în 
cazul județelor cu mai-multe secții, 
cum sint Hunedoara (5). Mureș (5), 
Dîmbovița (5). Satu Mare (5), Tulcea 
(4). Putem deci, in aceste cazuri, să 
punem întrebarea: cum se lucrează 
cu juniorii în secțiile respective, dacă 
ele n-au reușit să furnizeze măcar 
cite doi boxeri formației reprezenta
tive județene 1 De asemenea, putem 
întreba cu îndreptățire respectivele 
consilii județene de sport despre 
gradul in care au fost preocupate de 
alcătuirea unei formații de juniori, 
destinată să reprezinte fata județului 
lor la un campionat national. Și 
mai serioasă apare responsabilitatea 
consiliilor de sport din Prahova (7), 
Olt (6, dintre care 3 cluburi școlare) 
și Bacău (5). In „Obiectivele șl indi
catorii activității de educație fizică și 
sport" (documente ale Plenarei 
C.N.E.F.S. din 26 februarie 1981). 
boxul este considerat ramură de sport 
prioritară in numai 14 județe, dar 
tocmai printre aceste puține județe 
sint inscrise și Prahova. Olt, Bacău. 
Cam ce fel de prioritate se acordă 
acestei ramuri în județele respective 
se poate deduce si din neputința, 
sail dezinteresul, de a prezenta cite 
12 boxeri la campionatul national be 
echipe, întrecere specia! organizată 
pentru evidențierea muncii și talen
telor din secții aflște sub răspunde
rea directă a consiliilor locale de 
sport. Este, firește, de datoria Fede
rației romane de box să adopte mă
surile corespunzătoare în privința 
juniorilor, după cum este de compe
tența Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizica șl Sport să analizeze 
felul in care organele sportive locale 
lucrează, concret, pentru Îndeplini
rea sarcinilor din documentele adop
tate.

Judecarea aportului diferitelor ju
dețe la realizarea performanței pe 
ringul international, prețuirea acestei 
contribuții trebuie să pornească de la 
calitatea muncii asociațiilor si clubu
rilor din fiecare județ in domeniul 
selecției, pregătirii și evidențierii ju
niorilor talentați. Cum sint astăzi 
juniorii, așa vor fi mîine seniorii.

Valeria MIRONEȘCU

• Vineri, la Paris, a avut loc 
tragerea la sorti a grupelor prelimi
nare ale campionatului european de 
fotbal intertari. ai cărui turneu fi
nal se va desfășura in 1984 în 
Franța.

Echipa României va evolua in gru
pa a V-a. împreună cu selecțio
natele Italiei, Cehoslovaciei. Suediei 
si Ciprului.

Iată componenta celorlalte sase 
grupe ale competiției : grupa I : 
Belgia. R.D. Germană. Scotia. Elve
ția : grupa a H-a : Polonia. U.R.S.S. 
Portugalia. Finlanda : eruoa a III-a : 
Anglia, Ungaria, Grecia. Danemarca, 
Luxemburg ; grupa a IV-a : Iugo
slavia, Tara Galilor. Bulgaria, Nor
vegia : grupa a Vl-a : R.F. Germa
nia. Austria, (Irlanda de Nord. Tur
cia. Albania ; grupa a VII-a : Spa
nia. Olanda. Irlanda. Islanda. Malta.

Meciurile din cadrul grupelor vor 
debuta la 1 august 1982 si se vor în
cheia la 31 decembrie 1983. Primele 
clasate în cele 7 grupe se califică 
pentru turneul final din 1984. alături 
de Franța, prezentă din oficiu ca 
tară organizatoare.

vremea
Timpul pronabi) pentru zilele de 10, 

U și 13 ianuarie, tn țară : Vreme rece, 
geroasă noaptea tn prima parte a In
tervalului. Cerul va ti temporar noros. 
Vor cădea ninsori locale țndaosebl tn 
estul și sudul țării, unde și vintul va 
prezenta Intensificări trecătoare, visco
lind izolat zăpada. Temperatura va 
njarca o creștere ușoară in a doua par
te a intervalului. In București : Vreme rece, geroasă noaptea la Începutul .in
tervalului. Cerul va fi schimbător, favorabil ninsorii slabe. Vînt moderat cu 
Intensificări trecătoare. Temperaturile, 
minime vor ti cuprinse intre minus 5 
si. minus 3 grade, iar cele maxime în
tre minus 3 și pitiș 2 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 8 IANUARIE 1982

EXTRAGEREA I : 81 70 42 51 44 
53 49 11 30.

EXTRAGEREA A II-A : 41 69 48 
55 47 77 6 83 57.

(Urmare din pag. I)
ria mineritului de la cei 
veniți cu ea învățată în 
bazine de mai veche tradi
ție ale industriei carboni
fere. Dar ceea ce imprimă 
un aspect cu adevărat 
spectaculos exploatării este 
cariera de la punctul Ro- 
șioara din zona Berbești 
nOrd.

Un reportaj realizat pen
tru televiziune de un cu
noscut scriitor și transmis 
acum citeva luni surprin
dea în imagini aproape in
credibile. de fantastic am 
spune, activitatea intensă 
și foarte diversificată a 
oamenilor chemați să pună 
in valoare marile rezerve 
de substanță energetică 
din această zonă a subcar- 
pgților olteni. Titlul sub 
care se derulau imaginile 
pe micul ecran — „Face
rea lumii la Berbești" — 
trasa o sugestivă sublinie
re a realităților surprinse 
pe peliculă. De la cota 480 
a dealului Roșioara, punc
tul cel mai înalt al peri
metrului cărbunelui de 
aici, poți privi nu numai 
in direcția de unde ai ve
nit. valea riujui Tîriia. ci 
și spre Apus, către Olteț. 
unde se pune in operă altă 
exploatare la zi și se află 
în curs de instalare două 
excavatoare gigant de ti
pul celor ce lucrează Ia 
Rovinari. agregate ale că
ror cupe rotative dislocă 
1 400 mc de cărbune pe 
oră. Dar in imediata cu
prindere a privirii râmîne 
cariera din virful dealului 
Roșioara. Concomitent, se 
exploatează cărbune și se 
descopertează straturile 
incă neatinse de dinții ne
iertători ai excavatoarelor. 
Duduit de motoare ce 
asurzește. în convoaie, pe 
drumuri ce strecoară fiori

de gheată, chiar și în inima 
celor mai temerari dintre 
mînuitorii volanului, ca
mioane cu steril coboară 
către valea OltețuluL unde 
descarcă și se-ntorc ■pen
tru a pleca iarăși. Pe celă
lalt versant, intr-un ne
curmat du-te-vino. alte 
convoaie de camioane gre
le pleacă cu cărbune la 
Stația de sortare și se-ntorc 
pentru a pleca din nou în
cărcate. Pămînt și cărbune 
se strămută dintr-un loc 
în altul, se adîncesc gropi

face să curgă pe liniile 
rețelelor de înalta tensiu
ne fluviu] kilovaților ce 
pun in acțiune mașinile 
industriei, trenurile, lumi
nează orașele și satele, ca
sele oamenilor, edificiile 
de cultură. Lignitul, ală
turi de alte materii prime 
energetice, dar în primul 
rind el, lignitul, acest căr
bune cu putere calorică 
modestă în raport cu huila 
și antracitul, care nu coc- 
sifică și nu poate partici
pa direct în procesele de

Cărbunele de Horezu

imense și se astupă văi 
croite in alte ere ale v li
stei naturii. Oamenii a- 
proape că nu se văd. Mai 
mult îi bănuieșli in cabi
nele cu comenzi ale exca
vatoarelor sau cu mîlnile 
incleștate pe volan și ner
vii crispați. Mai potrivit 
ar fi fost poate să se zică 
..Prefacerea lumii la Ber
bești". Dacă închizi pentru 
citeva clipe ochii, rămi- 
nind doar eu imaginația 
trează, te poți crede in
tr-un ungher al universu
lui terestru peste care a 
dat năvală o turmă de 
monștri preistorici porniți 
să întoarcă pe dos pămin- 
tul. Dar deschizi ochii și 
privești iarăși în jur. Sint 
oamenii care fac și prefac 
aici natura, oamenii zile
lor noastre, modești, tă
cuți. harnici, veniți să se 
ia la trîntă cu natura pen
tru a da tării lignit, aceas
tă prețioasă substanță a 
cărei topire in arzătoarele 
centralelor electrotermice

fabricație din metalurgie 
sau chimie, este una din 
marile avuții subterane 
ale țării noastre și a cărei 
tot mai însemnată pondere 
în producerea de energie e- 
lectrică ii asigură un mare 
viitor in înfăptuirea obiec
tivului stabilit de Congre
sul al XII-lea al partidu
lui ca, în scurtă vreme. 
România să devină inde
pendentă din punct de ve
dere energetic.

In comparație cu Rovi
nari și Motru bazinul car
bonifer Horezu, în actualul 
stadiu al exploatării, se în
scrie cu o participare mai 
redusă la acoperirea nece
sarului de cărbune ai 
țârii. Proiectate pentru o 
capacitate de 3 milioane de 
tone pe an la sfirșitul ac
tualului cincinal, în anul 
care s-a încheiat exploa
tările, atit cele in subteran 
cit și cele în carieră, au 
realizat o scoatere de mai 
mult de 1 milion de tone. 
In anii ce vin. în paralel 
cu creșterea capacităților

de producție, se va rezol
va și dificila problemă a 
transportului spre benefi
ciar. Calea ferată Băbeni— 
Berbești. cu o prelungire 
pînă in Valea Oltețului, 
avansează rapid, tronsoa
ne importante ale acestei 
noi artere feroviare aflin- 
du-se în stadiu final de 
execuție. Iar dacă în pre
zent principalul beneficiar 
este centrala termoelec
trică Oradea, in curind. pe 
măsura trecerii pe cărbune 
a termocentralei Govora, 
aceasta din urmă va con
suma intreg lignitul ex
ploatat in carierele și mi
nele actuale, ca și in cele 
ce se vor deschide in con
tinuare în bazinul denu
mit Horezu — mina Copă- 
ceni și carierele Valea 
Mare și Cemișoara-Bis- 
trița.

Stai de vorbă cu oame
nii, constați rezultatele 
imensei activități depuse de 
ei și te întrebi cui să aduci 
un cuvint de laudă fără să 
nedreptățești pe alții. E- 
forturile, munca sint co
lective. Dar nu numai ale 
celor ce lucrează acolo, în 
abataje 6au sub cerul li
ber. Efortul, munca sint 
ale țării întregi. Investiția 
este de ordinul miliarde
lor, miliarde la realizarea 
cărora a contribuit, con
știent. întreg poporul. Căci 
acea „prefacere" a lumii 
in văile Tiriiei și Oltețului 
nu este decit o parte, unul 
din exemplele cele mai 
recente și mai spectacu
loase din numeroasele pre
faceri care fac ca tara să 
înainteze tot mai sus pe 
spirala progresului econo
mic și social continuu, 
progres la care cărbunele 
de Horezu iși aduce, dar 
mai ales iși va aduce, par
tea sa importantă de con
tribuție.

• SUB PÂMÎNT, CU 
VITEZĂ SUPERSONICA. 
Anul trecut, un tren experimen
tal japonez ce se deplasează pe 
principiul „pernei magnetice", 
„zburînd" deasupra șinei la o 
distantă de circa 30 de centime
tri, a atins o viteză de 500 ki
lometri pe oră. Pornind de la 
același principiu, specialiști a- 
mericani iși propun să realizeze 
expresuri care să circule cu o 
viteză de 9 600 kilometri pe oră, 
deci mai repede decit orice crea
ție a tehnicii, cu excepția ra
chetelor balistice. Proiectul a 
primit numele de „Planetran". 
El înlătură nu numai roțile, ei 
și un alt obstacol care se opu
ne sporirii vitezei mijloacelor te
restre de transport, și anume 

rezistența aerului. Trenul acesta 
al viitorului va circula subteran, 
în interiorul unor tuburi din 
care pompe puternice vor ex
trage aerul, aslgurind, mai pre
cis, o presiune foarte joasă, co
respunzătoare cu cea existentă 
la o altitudine de 50 de kilo
metri. 97 la sută din energia 
electrică necesară punerii in 
mișcare a „Planetran“-ului va 
fi recuperată și restituită rețelei. 
Energia cinetică produsă în 
timpul frînăril va fi transfor
mată, de asemenea, in energie 
electrică, ce va fi utilizată de 
trenurile ce se vor îndrepta in 
direcția opusă.

• „MIRACOLELE" A- 
PEI MAGNETIZATE. sne- 

cialiștii sovietici au stabilit că 
apa magnetizată are, in multe 
domenii, efecte de-a dreptul mi
raculoase. Astfel, ea stimulează 
foarte puternic creșterea și dez
voltarea culturilor agricole, acce
lerează desfășurarea proceselor 
tehnologice in industria chimică, 
îmbunătățește calitățile materia
lelor sintetice și ale betonului : 
folosită în cazane, Împiedica for
marea de depuneri pe pereții in
teriori ai acestora ; epurează a- 
pele reziduale. Pe de altă parte, 
irigarea terenurilor sărăturoase 
cu apă magnetizată permite de
salinizarea ltw : în fine, soluțiile 
magnetizate pot fi utilizate și la 
recuperarea unor piese oxidate 
care intră în componența dife
ritelor mașini.

• EXPEDIȚIE COUS
TEAU PE AMAZON. c“- 
noscutul oceanolog francez 
Jacques Cousteau, aflat într-o vi
zită in Brazilia, a anunțat că poar
tă discuții cu Ministerul brazilian 
al marinei in vederea detalierii 
planului unei expediții științifi
ce de 13 luni pentru cercetarea 
florei și faunei Amazonului. „A- 
ceasta este cea mai importantă 
și cea mai dificilă expediție din 
întreaga mea carieră de explo
rator. depășind chiar călătoria 
mea tn Antarctica". El a preci

zat că pentru această temerară 
călătorie va folosi submarinul de 
cercetări oceanografice „Ca
lypso". precum șl un hidroavion, 
un avion si un elicopter. Intre 
cei 40 de membri ai expediției 
se vor afla oameni de știintă. in 
principal din țâri latino-ameri- 
cane, navigatori si o echipă de 
filmare. Expediția va începe in 
luna aprilie a.c. în afara cerce
tărilor asupra florei și faunei, 
expediția va avea ca obiectiv 
studierea interrelatiei ecologice 
dintre pădurile masive ale bazi
nului Amazonului și Oceanul 
Atlantic, in care acesta se varsă.

• CONSECINȚE ALE 
CREȘTERII NIVELULUI 
OCEANELOR. Topirea ca
lotelor glaciare polare s-a soldat 
cu creșterea nivelului mărilor 
și oceanelor globului cu 13 cen
timetri din 1940 si pînă în pre
zent — afirmă doi cercetători a- 
mericani In revista „Science". 
Ei sint de părere că adaosul de 
apă a dus la încetinirea vitezei 
de rotație a Pămintului. făcind 
astfel ziua mai lungă cu o mii- 
me de secundă. Cel doi cercetă
tori — Robert Etkins și Edward 
Epstein — consideră că creșterea 
nivelului oceanelor lumii este un 
indiciu important al schimbări
lor climatice care au Ioc oe «lob.

• PENTRU MĂSURA
REA EXACTĂ A PULSU
LUI. In Japonia a fost realizat 
aparatul din imagine pentru 
măsurarea exactă a pulsului. E 
suficient să se introducă dege
tul in interiorul său nentru ca. 
dună un minut, să indice pulsul 
mult mai precis decit în cazul 
metodei obișnuite.

• DIN NOU DES
PRE BALENELE SINU
CIGAȘE. Pe coasta de vest
• Tasmaniei s-a înregistrat un 
nou caz de sinucideri in masă la 
balene. Circa 60 de balene, mă- 
surind aproximativ 6 metri lun
gime. s-au aruncat pe mal si au 
murit fără nici o cauză aparen
tă. Sinucideri de balene în zona 
respectivă au fost semnalate si 
cu alte prilejuri. De data aceas
ta insă, cercetătorii au constatat 
că. înainte cu 24 de ore de a se 
produce fenomenul in Tasmania.
peste 100 de delfini s-au arun
cat ne plaja insulei japoneze 
Kiusiu. Multi delfini au fost sal
vați de pescari.



6te ’
080%- 

a9aaț
<•; ■ tes w 
SIM

||ofe
§r < < -<:uJ 
fa- C:*#

iSFW r B

p- a
o- ■

WWAM-gJ

SU

l C OU1 
te • . ți/O •••

$•>&•«•:<? ’6i

r-r pte te

,$O
?:::iii

te

[z
o

fi

# «■ 
■ & s

S* M
K r ■-■'••'' Â 

Jo O o o JF

în diferite țări ale lumii continuă 
acțiunile împotriva cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace
Apel al Consiliului Mondial al Păcii

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
La Copenhaga s-a încheiat ședința 
Biroului Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, la care au parti
cipat reprezentanți din peste 60 de 
țâri, printre care și din România. 
A fost aprobat programul de acti
vitate al Biroului pe anii 1982—1983, 
care pune un accent deosebit pe 
acțiunile pentru apărarea păcii in 
Europa.

în documentul final se adresează 
un apel tuturor celor ce luptă pen
tru pace in întreaga lume, apelul de 
a-și intensifica eforturile vizind sto
parea cursei înarmărilor, pentru a se 
obține limitarea si. în ultimă in-

R.F.G.: Pregătiri în vederea reluării 
marșurilor pentru pace

BONN 8 (Agerpres). — Partizanii 
Păcii din R.F.G. intenționează să 
reia organizarea marșurilor pentru 
pace cu prilejul sărbătorilor de pri
măvară. care s-au bucurat de un 
larg ecou in anii ’60 in întreaga 
tară, desfăsurindu-se la vremea 
respectivă, sub lozincile luptei îm
potriva planurilor de înarmare nu
cleară a Bundeswehr-ului si îm
piedicării instalării armelor nu
cleare pe teritoriul vest-german.

La Bonn s-a anuntat că la che
marea organizației „Plenara păcii 
din Dortmund" in primăvara anu
lui 1982 în regiunea Ruhr se va 
desfășura un mare marș pentru 
Dace, nrin care Dartlcipantii vor da 
expresie protestului ferm împotri
va înarmărilor nucleare, a planu
rilor N.A.T.O. de instalare a unor 
noi rachete nucleare în Europa și 
se vor pronunța neutru dezarmare 
Si pace.

„In nici un caz nu trebuie să ne 

V.
Sub această deviză s-a desfășurat, recent, pe străzile Londrei o manifestați® a secției de tineret a mișcării 

„Campania pentru dezarmarea nucleară" (C.N.D.), care grupează mai multe sute de mii de aderenți

stanță, lichidarea armamentelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
pentru crearea și apoi lărgirea zo
nelor denuclea.rizate. pentru redu
cerea treptată si apoi lichidarea tu
turor armamentelor.

în document se subliniază, de 
asemenea, necesitatea luptei pen
tru crearea unui climat favorabil 
tratativelor de la Geneva, pentru.în
cheierea cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid si pentru 
tinerea cu succes a celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adunării-Gene
rale a O.N.U, consacrată dezar
mării.

mulțumim cu rezultatele Obținute 
in lupta pentru paoe si destindere. 
Mișcarea noastră trebuie să creas
că, cererile către guvernul țării de 
a desfășura o politică cu adevărat 
corespunzătoare interesului natio
nal în materie de securitate tre
buie să devină și mai ferme" — se 
arată în declarația publicată la 
Bonn de Comitetul vest-german 
pentru pace, cooperare si dezar
mare.

MAREA BRITANIE: Pentru crearea 
unor zone libere de armele nucleare

LONDRA 8 (Agerpres). — în 
Marea Britanie se extinde misoa- 
rea pentru dezarmare nucleara. 
După . cum relatează ziarul ..Morn
ing Star", numai în Tara Galilor 
consiliile municipale ale unui nu
măr de șapte comitate — din tota
lul de opt — au hotărit să procla-

JAPONIA:
„Să tiu permitem 

transformarea 
planetei într-o 

arenă de război 
nuclear"

TOKIO 8 (Agerpres). — La che
marea Consiliului national nipon 
pentru interzicerea bombelor ato
mice și cu hidrogen, în Japonia 
continuă să fie organizate, la scara 
întregii tari numeroase manifes
tări împotriva cursei Înarmărilor, 
pentru dezarmare, in primul rînd, 
pentru dezarmare nucleară, pep- 
tru întărirea păcii si securității. 
Demonstrații și mitinguri pentru 
dezarmare și pace au avut loc in 
ultimele zile Ia Tokio. Yokohama. 
Yokosuka și în alte orașe ale Ja
poniei. cu participarea celor mai 
variate categorii ale populației — 
muncitori, funcționari. studenti, 
elevi, gospodine. Participant» au 
purtat lozinci pe care se putea 
citi : „Să nu permitem transfor
marea planetei într-o arenă de 
război nuclear „Nu — cursei 
înarmărilor !“, „Nu ‘— rachetelor de 
croazieră americane pe teritoriul 
Japoniei !“ și altele.

me teritoriile asupra cărora îșî 
exercită autoritatea „zone libere 
de armele nucleare". Ziarul adaugă 
că mișcarea pentru pace si dezar
mare din Tara Galilor are o bază 
solidă în rindul membrilor parti
delor politice, sindicatelor, organi
zațiilor obștești și religioase.

„Namibia trebuie să ajungă eit mai curînd 
la independență autentică" 
Declarațiile secretarului general al O.N.U.

e scurt
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

■— Țările lumii trebuie să-și asume 
responsabilitatea care le incumbă 
pentru a face ca Namibia să ai Ungă 
la o independentă autentică — a de
clarat noul secretar general al O.N.U. 
Javier Perez" de Cuellar.

Deschi zind ședința Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia. Perez de 
Cuellar a subliniat ca „impasul actual 
este periculos aiit pentru Namibia, 
cit și pentru întreaga regiune în care 
se află".

După ce și-a axprîmat speranța că 
inițiativa țărilor membre ale „gru
pului de contact" va ajuta Ia sur- 
montarea obstacolelor și la aplicarea

Noi acte agresive ale R.S.A. împotriva
R. P. Angola

LUANDA 8 (Agerpres). — Forțele 
aeriene sud-africane au întreprins .in 
ultimele săDtămini. noi acțiuni agre
sive asupra teritoriului Angoleî. 
bombardind localități , aflate oină la 
350 kilometri distantă de frontiera cu 
Namibia, relevă un comunicat al 
Ministerului angolez al Apărării, di
fuzat de agenția ANGOP.

La 21 decembrie, sase persoane ci
vile au fost ucise , si 13 rănite în 
cursul unui raid efectuat cu elicop
tere împotriva regiunii Thua. După 
sase zile, avioane militare ale forțe
lor regimului rasist de la Pretoria 
au efectuat un nou atac asupra 
orașului Ninda. situat la frontiera 
angolezo-zambiană. Un al treilea

„LE MONDE“:

Situație dramatică în domeniul forței 
de muncă în țările occidentale

PARIS. — Ziarul „LE MONDE" 
publică un semnificativ articol în 
legătură cu situația mâinii de lucru 
in țările occidentale, subliniind că 
la începutul noului an perspectivele 
in acest domeniu sint dintre cele 
mai dramatice.

„An după an, situația nu face 
decit să se înrăutățească în țările 
industrializate, cu excepția Japo
niei . Astfel, 1981 a fost mai catas
trofal decit 1980, iar orizonturile lui 
1982 se anunță și mai întunecate. In 
date corectate de variațiile sezonie
re, șomajul afecta la sfirșitul tri
mestrului trei 1981, peste 18 mili
oane de persoane la cei șapte 
„mari* (Statele Unite. Olanda. Japo
nia, R.F. Germania. Marea Britanie, 
Italia și Franța), față de 15,5 mi
lioane la sfirșitul lui septembrie 
1980 și 13 milioane la sfirșitul lui 
septembrie 1979.

Potrivit ultimelor statistici publi
cate, piața occidentală a muncii a 
Cunoscut o nouă înrăutățire in cel 
de-al patrulea trimestru, odată cu 
intrarea tinerilor in viața profesio
nală.

In STATELE UNITE, șomajul a 
atins, la sfirșitul lui noiembrie, 9 
milioane de persoane, adică 8,4 la 
șuta din populația activă: este ni
velul șomajului cel mai ridicat din 
octombrie 1975. Toate categoriile de 
oameni ai muncii sint afectate, și, 
in . mod deosebit, populația neagră, 
lovită de un nivel record al șomaju
lui : 16,8 la sută. Recesiunea eco
nomiei S.U.A. afectează și pe cea 
a Canadei.

In R.F. GERMANIA, șomajul a 

rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate, el a afirmat că acest document 
al Națiunilor Unite trebuie să rămi- 
nă in continuare baza unei soluții 
juste și durabile a problemei nami- 
biepe.

Evocind rolul constructiv al Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, contri
buția Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) și „cooperarea valoroasă" a 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Perez de 
Cuellar a depllns faptul că proiec
tele privind independenta Namibiei 
au eșuat de mai multe ori, ca urmare 
a atitudinii obstrucționiste a regimu
lui sud-african.

raid a fost lansat la 29 decembrie, 
cind trupe ale regimului rasist de la 
Pretoria, sprijinite de elicoptere si 
avioane, au atacat forțele angoleze 
staționate la Evale. la 100 kilometri 
in interiorul teritoriului național.

Comunicatul anunță că acțiunile 
agresive ale armatei sud-africane 
împotriva Angolei au fest reluate în 
primele zile ale noului an. Totodată, 
se relevă că a continuat ocuparea 
unor regiuni din sudul tării de către 
forțele regimului rasist sud-african 
invadatoare, acest fapt confirmind 
existența unor planuri privind crea
rea unei asa-numite zone-tampon în 
sudul teritoriului angolez.

crescut mult in ultimele luni, atin- 
gind 6,4 la sută din populația activă 
la sfirșitul lunii noiembrie. In acea 
perioadă erau recenzați in R.F.G. 
1,49 milioane de șomeri, cu 54 la 
sută mai mult decit in aceeași pe
rioadă a anului 1980, adică nu
mărul cel mai ridicat din 1952 pină 
In prezent.

„Record* și în MAREA BRITA
NIE : 2 998 789 persoane lipsite de 
locuri de muncă în luna septem
brie. Curba șomajului a scăzut pu
țin în octombrie și noiembrie, ca 
urmare a unui fenomen pur sezo
nier, dar se așteaptă in mod imi
nent ca nivelul de 3 milioane de șo
meri să fie atins.

Un alt nivel „psihologic* a fost 
depășit, de această dată in FRAN
ȚA : cel de 2 milioane de șomeri, 
tot in date brute. Guvernul si-a luat 
angajamentul că șomajul va fi sta
bilizat in 1982 și că el va începe să 
scadă în 1983, datorită îndeosebi 
programului de pregătire profesio
nală a tinerilor. Primele rezultate 
ale planului „Viitorul. tineretului* 
lasă șă se întrevadă puține șanse de 
reușită.

Nouă milioane de șomeri in Sta
tele Unite ; 10 milioane în țările
C.E.E., dintrq care 3 milioane in 
Marea Britanie, 2 milioane in 
Franța și 1,5 milioane in R.F.G. ; a- 
ceasta a fost situația forței de mun
că la sfirșitul anului 1981 în cele 
șapte principale țări industrializate, 
iar pentru anul în curs toate indicii
le arată că această stare de lucruri 
se va înrăutăți în continuare — în
cheie ziarul.
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RE U N I U NE A „COMISIEI
I BRANDT". In capitala Kuweitului 

au inceput lucrările celei de-a tre- 
Iia sesiuni a comisiei independente 

pentru problemele dezvoltării inter
naționale numită și „Comisia

I Brandt". Reuniunea va dura două 
zile. Vor fi analizate reacțiile și re
zultatele la care s-a ajuns pe baza

I raportului comisiei, întocmit in luna 
martie anul trecut, care include 
propuneri pentru rezolvarea proble
melor sociale și economice cu care

Ise confruntă omenirea. Vor fi dez
bătute, de asemenea, efectele cri
zelor succesive ce au apărut între 

INord și Sud, precum și rezultatele 
reuniunii, la nivel înalt de Ta Can- 
cun privind dialogul dintre țările 
bogate și cele sărace.

BIROUL FEDERAL DE STATIS- 
' TICA AL R. S. F. IUGOSLAVIA a 
I anunțat că in decembrie 1981 costul 

vieții era, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 1980, cu 36,2 la 
sută mai mare — transmite agen- 

Iția Taniug. Se precizează că frina- 
rea creșterii preturilor și diminua
rea ratei inflației vor constitui sar- 

Icini prioritare ale politicii economi
ce a Iugoslaviei in acest an.

. UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE de tio „SR-71" a

I survolat, la 8 ianuarie, peninsula 
Kangryong. provincia Hwanghae de 

Isud a R.P.D. Coreene, informează 
agenția A.C.T.C.. menționind că de 
la începutul anului avioanele ame- 

Iricane au săvirsit în cinci ocazii 
asemenea acte de spionai împotriva 
R.PJJ.C.

I COMUNICAȚIILE DIRECTE ÎN- 
| TRE GIBRALTAR ȘI SPANIA 

continentală vor fi restabilite ince-

IDÎnd de la 20 aprilie, anunță un 
comunicat anglo-soaniol dat publi
cității vineri, la Londra, după con
vorbirile purtate de primul minis-

Itru britanic. Margaret Thatcher, și 
președintele guvernului spaniol, 
Leopoldo Calvo Sotelo. Cele două

CAPRICIILE VREMII ‘
• Viscole și geruri in Europa o California, declarată zonă | 

sinistrată

(LONDRA. — Vremea rea continuă 
să se semnaleze în diverse părți 
ale Europei, relatează agenția 

I Reuter. In Marea Britanie s-au în
registrat vineri ninsori și viscole, 
în centrul si sudul țării, intrerupîn- 
du-se in mare parte circulația ru- 

Itieră și feroviară. Totodată, a fost 
închis total aeroportul londonez 
Gatwick. In sudul Angliei, ninsoa- 

Irea viscolită a atins in unele locuri 
2,5 metri înălțime. 12 000 locuințe au 
rămas fără curent electric. In Sco- 

Iția, termometrul a coborit la minus 
26 grade Celsius — cu numai un 
grad deasupra celei mai joase tem
peraturi înregistrate . vreodată în 

I insulele britanice.
Valul de frig care s-a abătut asu

pra Norvegiei cu 4 săptămîni în 
Iurmă a făcut ca temperatura să 

atingă în unele puncte din estul ță
rii minus 50 de grade Celsius — 
cel mai coborit nivel din 1914 și 

Ipină in prezent.
In schimb in R.F.G., marea canti

tate de zăpadă căzută a amenințat 
(vineri să provoace, prin topire, 

inundații, dar se exprimă speranța 
că gerul le va opri.

Viscolele și temperaturile scăzu
te au perturbat circulația feroviară 
și rutieră in regiunile nordice si în

guverne au convenit, de asemenea. I 
să inceaoă la aceeași dată nego- ' 
cierile „preconizate de acordul de 
la Lisabona (aprilie 1980) in scopul I 
depășirii tuturor divergentelor din- | 
tre ele cu privire la chestiunea Gi- 
braltarului". ■

„COSMOS—1331". în Uniunea I 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămintului „Cosmos— I 
1 331", avind instalată la bord apa- | 
ratură destinată continuării cerce
tării spațiului cosmic — informează l 
agenția T.A.S.S.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR- , 
GENȚA ÎN DOMINICA. Parlamen- I 
tul din Dominica a adoptat in una- I 
nimităte prelungirea .stării de ur
gență pină la 31 martie a.c. Starea i 
de urgență a fost declarată în a- | 
ceasta insulă la 19 decembrie 1981 ’ 
în urma unei tentative eșuate de > 
lovitură de stat îndreptată impotri- I 
va guvernului condus de Eugenia I 
Charles.

DEMISIE. Primul ministru al ] 
Bermudelor, David Gibbons, și-a 
prezentat demisia și va abandona t 
postul la 15 ianuarie — au anunțat I 
posturile de radio din Kingston. • 
Observatorii locali opinează că prin , 
demisia lui Gibbons se pune capăt l 
disputelor politice interne care s-au | 
accentuat tot mai mult, în ultimul 
timp. în sinul guvernului din Ber- | 
mude.

UN TREN TRANSPORTÂND MA- , 
TERIALE RADIOACTIVE A DE
RAIAT, in noaptea de joi spre vi- | 
neri, in California — au anunțat 
autoritățile americane, precizind că I 
nu s-au detectat urme de radioac- I 
tivitate la locul accidentului. Tre
nul, care mergea pe ruta Memphis- ț 
Los Angeles, avea un vagon cu ura- I 
nium și americum, un izotop radio
activ, dar se menționează că nici | 
un container conținind substanțe I 
radioactive nu a fost avariat.

zona capitalei R.D.G. th porturi lu- I 
crările de încărcare și de descăr- I 
care a navelor au fost suspendate. 
In sudul tării, din cauza tempera- ■ 
turilor prea ridicate pentru perioa- I 
da respectivă a anului unele riun • 
au ieșit din matcă, provocind, inun
dații.

WASHINGTON. — Președintele 
Ronald Reagan a declarat Califor- i 
nia zonă sinistrată după trei zile de I 
ploi diluviene și inundații cu va- • 
luri de noroi care au acoperit 80 
de case și au provocat moartea a | 
cel puțin 23 de persoane. Pagubele I 
materiale se ridică la 200 milioane 
dolari. • |

Numeroase poduri au - fost luate I 
de ape. Faimosul pod din San 1 
Francisco, „Golden Gate", a fost ■ 
închis traficului pentru a doua I 
oară in istoria sa. Mai niulte auto- l 
străzi au fost blocate de mormane 
de pietre și arbori dezrădăcinați | 
purtați de ape.

Elicoptere ale armatei fac nume
roase încercări de a veni in aju- ■ 
torul grupurilor izolate din zonele I 
inundate. La Ben Lomond, la nord I 
de Santa Cruz, o parte din munte 
a alunecat asupra unei zone lo- I 
cuite ; 20 de persoane au fost date j 
dispărute.

ROMÂNIA

la cea de-a 36-a sesiune 

a Adunării Generale a O.N.U.

Activitate constructivă, în consens cu interesele cauzei generale 
a păcii, dezarmării și înțelegerii internaționale '.

Cea de-a 36-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. care și-a intreițipt 
lucrările la 18 decembrie anul trecut, 
urmind a le relua la o dată nepreci
zată in cursul acestui an. s-a desfă
șurat in condițiile accentuării încor
dării în viata internațională, ca urma
re a intensificării politicii imperia
liste de forță și dictat, de consolida
re și reîmpărțire a zonelor de influ
ență și dominație, ascuțirii contradic
țiilor dintre state și grupuri de state, 
accelerării cursei aberante a înarmă
rilor, adîncirii decalajelor dintre ță
rile sărace și cele bogate — pe fondul 
celei mai puternice crize economice 
din perioada postbelică.

Și la actuala sesiune, activitatea tă
rii noastre a fost orientată — conform 
mandatului stabilit de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — spre oprirea agravării 
situației internaționale, încetarea 
cursei înarmărilor si trecerea Ia mă
suri de dezarmare, in primul rmd de 
dezarmare nucleară, reluarea si con
tinuarea politicii de destindere, pace 
și independentă națională, eradicarea 
definitivă din viata internațională a 
folosirii forței Și amenințării cu for
ța, lichidarea subdezvoltării si in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Concepțiile și orientă
rile României au avut o ' puternică 
audientă în rindul a numeroase de
legații, mai ales in rindul reprezen
tanților statelor în curs de dezvolta
re. nealiniate, miei și mijlocii, ceea 
ce s-a reflectat atît in referirile unor 
delegații Ia rolul pozitiv pe care îl au 
pe plan international acțiunile între
prinse de țara noastră, cit și in inclu
derea intr-un șir de rezoluții și do
cumente ale O.N.U. a unor idei-forță 
ale politicii externe românești cu pri
vire Ia problemele majore cu care se confruntă omenirea.

’ în cadrul lucrărilor sesiuni!, un Ioc 
aparte l-au ocupat, datorita gravității 
lor. problemele dezarmării, precum 
îi ale opririi procesului de adincire 
permanentă a decalajelor dintre sta
tele bogate și cele sărace.

Intensificarea cursei înarmărilor, în 
primul rind a înartnătilor nucleare, a 
ieșit in evidență ca fiind principalul 
factor care determină neliniștea po
poarelor, generează neîncredere 
între state și creează pericolul de 
război. Numeroase delegații au pus 
în evidență in mod deosebit gravita
ta situației datorită neîncetatei 
acumulări și perfecționări a arma

mentului nuclear, ceea ce s-a ilustrat 
in faptul că din cele 48 de rezoluții 
privind dezarmarea, adoptate de Adu
narea Generală, 19 se referă la dezar
marea nucleară.

In acest context, un amplu ecou 
au avut strălucitele initiative-de pace 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
chemarea de a se face totul pentru 
a se opri amplasarea de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa, pentru a se retrage rache
tele existente, pentru a se trece la 
reducerea arsenalelor și eliminarea 
tuturor armelor nticleare de pe con
tinent. Nobilul demers al șefului sta
tului român, ex
presia celei mai 
înalte responsabi
lități fată de soar
ta Păcii, atît oe 
continentul euro
peană cât si în în
treaga lume, a 
întrunit o largă 
adeziune tocmai 
datorită faptului 
ca răspunde inte
reselor vitale ale 
tuturor popoarelor planetei.

în cursul sesiunii, o serie de do
cumente deosebit de importante de 
politică externă ale partidului și sta
tului nostru au fost difuzate ca do
cumente oficiale O.N.U. îh legătură 
cu dezbaterea unor teme majore în
scrise pe ordinea de zi ca dezarmarea, 
securitatea internațională, lichidarea 
unor focare de tensiune și conflict. 
Au fost astfel publicate Ca docu
mente oficiale O.N.U. : Mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților Ia simpo
zionul „Oamenii de știință si pacea", 
precum și Apelul adoptat la simpo
zion, Apelul F.D.U.S. pentru dezar
mare si pace. Apelul Marii Adunări 
Naționale către parlamentele, guver
nele și popoarele țărilor europene, ale 
Statelor Unite ale Americii si Cana
dei, precum si Apelul poporului ro
mân către popoarele si forțele pro
gresiste și democratice din întreaga 
lume, pentru dezarmare și pace, pen
tru securitate. independentă si 
progres.

Deosebit de semnificativ este faptul 
că rezoluțiile prezentate de țara noas
tră s-au bucurat de un larg sprijin 
in rindul delegațiilor din toate regiu
nile geografice ale lumii, fiind adop
tate toate, prin coftsens. tocmai ca 
expresie a faptului că au abordat 

teme de arzătoare actualitate. în a 
căror înfăptuire este interesată în
treaga comunitate internațională.

Referitor la înghețarea și reducerea 
bugetelor militare, România a pre
zentat oficial un proiect de rezolu
ție la care s-au asociat in calitate de 
coautoare alte 13 țări tocmai datorită 
faptului că acest document cuprinde 
idei larg îmbărtășite. Pornind de la 
aprecierea că înarmările, cheltuielile 
exorbitante au devenit o grea povară 
pentru economiile tuturor statelor, 
rezoluția subliniază necesitatea de a 
se depune eforturi pentru realizarea 
de acorduri în vederea reducerii bu

MULTIPLELE ACȚIUNI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE, ADEZIUNEA 
ÎNTRUNITĂ ÎN CEL MAI LARG FOR MONDIAL - ELOCVENTĂ 
EXPRESIE A JUSTEȚEI POLITICII EXTERNE ROMANEȘTI, A 
ORIENTĂRILOR STABILITE $1 INIȚIATIVELOR DE PACE ALE 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

getelor militare, acest obiectiv fiind 
posibil de realizat, fără a se afecta 
securitatea vreunui stat. O semnifi
cație deosebită are chemarea adresa
tă tuturor Statelor. în . primul rind 
celor puternic înarmate, pentru că 
pină la încheierea unor astfel de 
acorduri să manifeste autoretinere in 
stabilirea cheltuielilor militare.

Cerînd Comisiei de dezarmare — 
care se va reuni în a. doua jumătate 
a lunii mai, la New York — să conti
nue procesul de elaborare a principii
lor care vor sta la baza viitoarelor 
acorduri internaționale privind în
ghețarea și reducerea bugetelor mili
tare. rezoluția creează condiții adec
vate pentru ca în perioada următoare 
să se intensifice activitatea de pro
movare a propunerilor românești îh 
acest domeniu.

La proiectul de rezoluție cu privire 
Ia Anul international al tineretului : 
participare, dezvoltare, pace au de* 
venit coautoare 82 de delegații. Re
zoluția prevede aorobarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a pro
gramului de măsuri și activități pen
tru pregătirea si marcarea, în 1985, 
a Anului internațional al tineretului, 
program care a fost elaborat de că
tre Comitetul consultativ creat în 
acest scop și al cărui președinte este 

reprezentantul tineretului, din tara 
noastră.

Programul urmează să fie difuzat 
tuturbr statelor membre, tuturor in
stituțiilor specializate O.N.U., organi
zațiilor de tineret, in scopul transpu
nerii in viață a recomandărilor pe 
care le conține și in primul rind a 
celor referitoare la soluționarea pro
blemelor specifice condițiilor de mun
că și de trai ale tinerei generații. Re
zoluția hotărăște convocarea, in 
cursul acestui an, a celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului consultativ, 
inaugurează. o nouă etapă și anume 
punerea in aplicare a Programului 

elaborat, creind totodată condiții pen
tru inițierea unor ample acțiuni, la 
nivel, național și internațional, în 
procesul de pregătire și marcare a 
Anului înteimațional al tineretului.

Punctul înscris pe agenda Adunării 
Generale. O.N.U. t de către țara noas
tră,- referitor iâ reglementarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state 
a prilejuit o largă dezbatere, la care 
au participat peste 80 de delegații.- în 
centrul dezbaterilor s-a situat elabo
rarea Declarației solemne pe care ur
mează să o adopte Adunarea Genera
lă cu privire la reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor dintre 
state, proces început în Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. și întă
rirea • rolului organizației, pe baza 
unui proiect prezentat de România 
împreună cu alte țări.

încă de la începutul sesiunii, la 
propunerea delegației române s-a 
creat un grup de lucru care a con
tinuat procesul de finalizare a tex
tului Declarației solemne, creindurse 
premise pentru adoptarea'acestui im
portant document internațional la 
viitoarea sesiune a Adunării Ge
nerale.

Dezbaterile care au avut loc au pus 
în evidentă cu putere adevărul in
contestabil, verificat de atîtea ori de 

viată, că o premisă fundamentală a 
păcii și destinderii, a diminuării în
cordării este intensificarea eforturi
lor pentru soluționarea numai și nu
mai pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state. De aceea, delegația 
română, împreună cu numeroase alte 
delegații au susținut cu hotărire că 
în împrejurările internaționale actua
le O.N.U, trebuie să pună pe prim 
plan lupta împotriva recurgerii la 
forță, pentru renunțarea cu desăvîr- 
șire la folosirea căilor militare in re
zolvarea problemelor internaționale.

în Comisia pentru problemele dezar
mării și securității internaționale a 

avut loc. pentru 
prima data, o im
portantă dezbate
re de fond cu 
privire la iniția
tiva tării noastre 
referitoare la în
tărirea si dezvol
tarea bunei veci
nătăți dintre sta
te, stimulată si 
de răspunsurile 
date unei scri
sori transmise de 

secretarul general al O.N.U. la 
sugestia tării noastre, de către 
27 state membre și 14 organis
me' și organizații internaționale. 
Cele 35 de delegații care au a- 
boirdat această temă au insistat a- 
supra necesității respectării riguroase 
a principiilor fundamentale ale drep
tului internațional -în relațiile dintre 
țările vecine, au prezentat experien
ța . acumulată. mai ales pe plan re
gional și subregional, au făcut suges
tii pentru definirea normelor speci
fice bunei vecinătăți, precum și a 
căilor și modalităților în vederea 
consolidării unor raporturi interstatale 
de bună vecinătate.

Rezoluția propusă de țara noastră, 
împreună cu alte 30 de delegații re

Activitatea României la sesiunea Adunării Generale se înscrie în an
samblul acțiunilor de punere in aplicare a politicii externe a partidului 
și statului nostru, o politică dinamică, profund constructivă, de largă des
chidere internațională. Comandamentele care au călăuzit participarea ro
mânească la O.N.U. izvorăsc din concepția președintelui țării potrivit că
reia soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea implică 
participarea tuturor statelor, indiferent de mărime sau de orînduire, iar 
O.N.U. oferă in zilele noastre cadrul și posibilitățile cele mai corespun
zătoare pentru participarea cit mai activă și responsabilă a tuturor na
țiunilor la apărarea păcii și la dezvoltarea cooperării intre popoare.

Constantin FLITAN

afirmă necesitatea generalizării prac
ticii pozitive existente intre statele 
vecine și pregătește condițiile pentru 
începerea procesului de elaborare a 
unui document internațional cu pri
vire la buna vecinătate.

La sesiune, delegația română a con
tinuat acțiunea de promovare a ini
țiativei țării noastre pentru înfăptui
rea, la scară universală, a dreptului 
la educație, ca unul dintre drepturile 
fundamentale ale omului. Proiectul 
de rezoluție, beneficiind de coautora- 
tul a 55 de delegații, asigură aducerea 
și menținerea în atentia statelor 
membre ale O.N.U. și examinarea. în 
sistemul Națiunilor Unite, a căilor și 
mijloacelor de favorizare a înfăptui
rii pe plan universal a dreptului la 
educație.

Principala problemă a sesiunii, în 
domeniul economic, a constituit-o 
realizarea unui acord asupra propu
nerilor țărilor în curs de dezvoltare 
de organizare a negocierilor globale, 
care să permită lansarea acestora cit 
mai curind posibil, la începutul anu
lui 1982. Consultările și dezbaterile pe 
această temă au scos in evidență că 
reluarea dialogului economic inter
național se poate' face numai prin 
eforturi colective, cu participarea tu
turor statelor.

în ciuda eforturilor susținute ale 
țărilor in curs de dezvoltare, care au 
manifestat flexibilitate in poziția lor, 
fiind gata să accepte formule de.com
promis, la sesiune nu a fost posibil, 
pină in prezent, să se adopte o hotă- 
rîre privind lansarea negocierilor 
globale. Această temă este dealtfel 
una dintre cele mai importante, a 
cărei examinare nu a putut fi înche
iată pină in momentul cind Adunarea 
Generală si-a suspendat lucrările. Re
luarea examinării ei in cursul acestui 
an se ya face în funcție de evoluția 
consultărilor neoficiale care urmează 
să aibă loc în perioada următoare.

Socialiștii și comuniștii 
francezi reafirmă 

solidaritatea 
guvernamentală

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc. vineri, o intîlnire intre 
o delegație a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Lionel Jospin, 
nrim-secretar al P.S.F.. șj o delega
ție a Partidului Comunist Francez, 
condusă de Georges Marchais. secre
tar general al P.C.F. Potrivit comu
nicatului dat publicității de cele două 
delegații, citat de agenția France 
Presse. părțile si-au reafirmat soli
daritatea guvernamentală, dind o ..a- 
Dreciere pozitivă politicii de schim
bare urmată in Franța de la victo
ria în alegeri din anul trecut si în
cheierea acordului de guvernare in
tre socialiști si comuniști in luna iu
nie". Comunicatul adaugă că cele 
două partide „au confirmat voința lor 
de a mobiliza opinia populară pen
tru susținerea acestei politici".

r __

Contacte diplomatice 
în jurul situației 

din Orientul Mijlociu
AMMAN 8 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita la Riad, revenind vineri la 
Amman. în Arabia Saudită el a avut 
convorbiri cu regele Khaled asupra 
ultimelor evoluții din lumea arabă și 
din Orientul Mijlociu, precum și a 
relațiilor bilaterale, anunță postul de 
radio iordanian.

Observatorii politiei, reluați de a- 
genția U-P-I-, apreciază că actuala 
vizită la Riad a suveranului hașemit 
se înscrie in cadrul consultărilor pe 
Plan arab in vederea unei reuniuni 
la nivel înalt a Ligii Arabe, ca ur
mare a hotăririi israeliene de anexa
re a înălțimilor Golan.

ROMA 8 (Agerpres). — Primul mi
nistru italian. Giovanni' Spadolini, 
a avut la Roma o întrevedere cu mi
nistrul israelian al afacerilor exter
ne, Yitzhak Shamir, informează un 
comunicat al Palatului Chigi. Con
vorbirile, precizează comunicatul, au 
permis „un schimb de vederi apro
fundat asupra principalelor proble
me internaționale actuale, in special 
aswpra situației din Mediterana și 
Orientul Mijlociu". Premierul italian 
a arătat. între altele, că tara sa deza
probă decizia Israelului de a anexa 
înălțimile Golan.
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