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în spiritul celor mai înaintate tradiții patriotice și revoluționare 

siiibwb 4 răspuns totdeauna 
„PREZENT!" M CHEMAREA ISTORIEI

Cerințe esențiale ale planului pe acest an

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE - IN FUNCȚIUNE 
EA TERMEN ȘI LA CAPACITĂȚILE STABILITE!

mașini grele din

și stărui - 
subordo- 

îndeplini- 
ritmice, zi

Deși vremea este încă rece, totuși 
„temperatura" la care se muncește 
pe cele mai multe șantiere continuă 
să rămină înaltă. Chiar din primele 
luni ale anului, activitatea construc
torilor și montorilor de pe platfor
mele de investiții ale combinatelor 
de utilaj greu din Cluj-Napoca și 
Iași, Combinatului siderurgic Galați, 
întreprinderii de 
București și al
tele s-a desfășu
rat sub semnul 
unor eforturi ho- 
tărite 
toare, 
nate 
rii 
de zi, a prevede
rilor înscrise în 
graficele de exe
cuție a lucrărilor. 
Sint cit se poate 
de firești, aseme
nea efor -ri. dacă 
avem vedere 
amploarte» . lucră
rilor programate 
pentru acest an 
— însumînd 232 
miliarde lei — 
dar, mai ales, nu
mărul deosebit de 
mare de puneri 
in funcțiune pre
văzut — 800 de obiective și capaci
tăți importante, in industrie și agri
cultură.

In planul pe acest an, lucrările noi 
dețin o pondere foarte redusă, ma
joritatea fondurilor și mijloacelor 
materiale destinate investițiilor fi
ind concentrate pentru accelerarea' 
punerii în funcțiune a capacităților, 
planificate, lată de ce respectarea 
cu strictețe a termenelor de punere 
in funcțiune impune aplicarea pe 
șantiere a unor temeinice programe 
de măsuri pentru mobilizarea ener
gică a forțelor umane și mijloacelor 
tehnice în vederea terminării lucră
rilor aflate in execuție și asigurării 
condițiilor pentru intrarea cît mai 
rapidă in producție a noilor obiective 
și capacități planificate.

Desigur, o mare importanță are, 
pentru activitatea șantierelor, solu
ționarea acestor probleme ; in ace
iași timp insă, practica, experi
ența au impus un adevăr de ne
contestat ; dincolo de orice ma

suri tehnice și organizatorice, or
dinea și disciplina Întronate ferm Ia 
fiecare punct de lucru, in rindul tu
turor echipelor și muncitorilor re
prezintă condiția primordială pentru 
reușita deplină a eforturilor depuse 
de constructori. Pentru că hotăritoa- 
re in activitatea de pe șantiere se 
dovedesc a fi. în ultimă instanță, 
munca oamenilor, capacitatea lor 
de a acționa cu energie, cu elan și

• Forțele trebuie concentrate în pri
mul rînd la obiectivele aflate în 
execuție pentru terminarea lor cît 
mai grabnică

• Prioritate montării în ritm mai înalt 
a utilajelor tehnologice

• Pe fiecare șantier - programe pre
cise de lucru, ordine și disciplină 
desăvîrșite!

.....................
înaltă răspundere pentru realizarea 
ritmică și de calitate ireproșabilă a 
lucrărilor.

Sint. din păcate, destule situațiile 
în care timpul de lucru nu este fo
losit in întregime, se pierde vremea 
cu mărunțișuri sau nefăcîndu-se ni
mic, în care mulți constructori lip
sesc de la program sub cele mai di
ferite pretexte, zilele de sîmbătă și 
luni, altfel spus „capetele" săptămi- 
nii, consemnînd cele mai multe ab
sențe, pentru ca această imensă re
zervă de capacitate, ascunsă in sute 
de mii de ore-om irosite, să nu fi: 
luată cu fermitate în calcul și anali
zată cu exigență, Așa cum nu pot.

montaj îl are și 
ordini desăvîrșite 
tilajelor, 
ni zori a
acest 
fice, precum și expedierea pe șan
tiere a utilajelor in succesiunea fi
rească a lucrărilor de montaj. Sint 
vizate in această privință indeosnb. 
întreprinderile de utilaj chimic din 
Ploiești și Făgăraș, întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău. între
prinderea de pompe din București și 
altele.

Nici o zi. nici un ceas bun de lu
cru nu trebuie pierdute, lăsate să 
treacă, fără să fie valorificate in în

trece neobservate nici numeroâțelo tregime'. Valoarea lor este conside- 
ore de stagnare la unele utilaje ci., 
construcții, fie din cauza indiscipli
nei unor angajați, fie din cauza unor 
deficiențe de ordin tehnic, legate 
direct de întreținerea și repararea 
lor la timp, deci tot de disciplină.

Potrivit prevederilor planului, zeci

SATUL ROMÂNESC DE AZI sub semnul împlinirilor socialiste, al înfăptuirii 
aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

u-
Și

de obiective și capacități noi urmea
ză să intre in producție in perioada 
imediat următoare. Dacă ținem sea
ma că, pe cele mai multe din aceste 
șantiere, mai este de montat un vo
lum important de utilaje tehnologi
ce, se desprind cu claritate sarcinile 
și direcțiile de acțiune de maximă 
actualitate : intensificarea ritmului 
de montaj, asigurarea unei calități 
ireproșabile a lucrărilor, indiferent 

că este vorba de 
montarea unor 
tilaje de zeci 
sute de tone sau 
de numai niște 
piese mărunte. 
Subliniem aceas
tă cerință, deoa
rece, la ora actu
ală. pe numeroa
se șantiere — fa
bricile de zahăr 
din Calafat și 
Zimnicea, combi
natele de îngră
șăminte chimice 
din Arad și Slo
bozia etc. — se 
află in stoc mii 
de tone de utila
je și echipamen
te tehnologice.

Un rol hotărî- 
tor in intensifi
carea ritmului de 
introducerea unei 

in livrarea u- 
respectarea de către fur- 

termenelor stabilite în 
sens prin contracte și gra-

rabilă pentru oricare șantier și se 
dovedește foarte greu de recuperat 
ulterior. Să nu se uite nici un mo
ment faptul că. in acest an, numai 
intr-o singură oră dc activitate tre-
(Continuare in pag. a Il-a)

Noi capacități 
de producție

BOTOȘANI : Ieri, la Filatura 
de bumbac din comuna Flă- 
minzi au inceput probele me
canice la primele utilaje mon
tate. Pină la sfîrșitul lunii mar
tie se va trece și la probele 
tehnologice, urmind ca proce
sul de producție propriu-zis să 
înceapă cel tîrziu în cursul lu
nii aprilie.

în filatura nou construită in 
localitatea unde, cu 75 de ani 
in urmă, a izbucnit marea răs
coală țărănească din anul 1907, 
vor lucra 1 000 de oameni ai 
muncii. (Silvestri Ailenei).

BIHOR : întreprinderea mi
nieră „Voivozi" iși dezvoltă ca
pacitatea prin punerea in valoa
re de noi rezerve carbonifere. 
La noua mină Voivozi-Nord a 
intrat in exploatare un abataj 
frontal .avind o capacitate de 
500 tone lignit pe zi. Două noi 
abataje frontale au intrat în 
exploatare in alte sectoare cu 
producții zilnice de 400 și, res
pectiv. 800 tone cărbune. Toa
te abatajele sint dotate cu com
plexe mecanizate de mare ran
dament, produse in țara noas
tră. (AI. Peti).

BAIA MARE: La, Institu
tul de cercetări. și proiectări 
pentru minereuri neferoase din 
Baia Mare s-a realizat pentru 
prima dată in țară, in colabo
rare cu Institutul de fizică și 
inginerie nucleară din București, 
o instalație - destinată urmăririi 
analitice rapide a proceselor 
tehnologice din flotații. Eficiența 
utilizării acestei instalații in 
tehnologia de flotare a minereu
rilor constă în reducerea ciclu
lui de infprmpre analitică de la 

24 ore la 30—45 minute, 
creșterea substanțială a ran
damentelor de extracție a me
talelor neferoase, reducerea 
consumului de reactivi si a 
pierderilor de metale in steril. 
(Gh. Susai.

Un popor care nu-și cunoaște 
istoria este asemenea unui om care 
nu-și cunoaște părinții. Această 
idee-forță ce se înscrie in tezaurul 
gindirii secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se constituie intr-un 
însuflețitor îndemn adresat genera
țiilor de azi de a cerceta Înfăptui
rile înaintașilor, de a duce mai de
parte, în timp, flacăra celor mai lu
minoase tradiții de muncă și de 
luptă pentru înălțarea patriei pe 
colonadele progresului, libertății și 
independenței. Unitatea dialectică 
dintre trecut, prezent și viitor de
vine astfel o trăsătură esențială a 
edificării noii 'societăți în România.

Unitatea națională s-a dovedit a 
fi steaua polară a istoriei Româ
niei. Această operă de covîrșitoare 
importanță a chemat la luptă, de-a 
lungul veacurilor toate mințile 
luminate și toate inimile cuteză
toare ale eroicului nostru neam. La 
înfăptuirea acestui măreț edificiu 
au contribuit și aspirațiile, fapte
le, de multe ori jertfele generații
lor tinere. Iar tradițiile revoluțio
nare ale studențimii sint în mod 
organic legate de împlinirea idea
lului unității naționale.

Să deschidem deci cartea de 
istorie. Sînt nenumărate documen
tele care atestă faptul că tînăra ge
nerație s-a aflat întotdeauna de 
partea forțelor înaintate ale socie
tății. Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, „înfruntind 
greutăți, dind nenumărate jertfe, 
tineretul a jucat un rol de seamă 
in lupta im.potri.va asupritorilor, 
pentru dezrobirea socială, pentru 
cucerirea și apărarea independen
ței și suveranității naționale". Iar 
în rîndurile forțelor avansate ale 
tineretului s-a aflat mereu și stu
dențimea, purtătoare a unor înain
tate virtuți și tradiții ale poporu
lui. Elanul revoluționar, abnegația 
patriotică, dorința de libertate, 
demnitate și adevăr, proprii tuturor 
generațiilor de înaintași s-au afir

Suplimentar - 25 milioane kWh 
energie electrica

Colectivele de energeticieni de 
pe cele trei mari platforme ale în
treprinderii .Electrocenlrale" 
■Mureș raportează că. in perioada 
de la începutul anului și pină in 
prezent, au livrat, peste sarcinile de 
plan, sistemului energetic național 
aproape 25 milioane kWh energie 
electrică. Este de remarcat că acest 

mat plenar și prin contribuția tine
retului studios la înfăptuirea mo
mentelor de răscruce ale istoriei 
naționale.

Să deschidem cartea de istorie. 
Vom găsi aici pagini glorioase de
dicate prezenței tinerei generații in 
tumultul evenimentelor din 1848. 
Ce voiau acei tineri ce. purtau in 
inimi și-n cugete patosul revolu
ției ? O spune clar memorabila 
„Proclamație de la Islaz", docu
ment fundamental : „Străbunii noș
tri ne-au lăsat acest tricolor min- 
dru cu prețul singelui lor. Străbu
nii străbunilor noștri ne-au lăsat o 
patrie niciodată ingenunchiată in 
fața vrăjmașilor, cu prețul vieții 
lor. Noi trebuie să lăsăm copiilor 
noștri o moștenire măreață, ca toa
tă nația română să alcătuiască un 
stat, un singur popor de frați".

Cele mai Înaintate forțe ale stu
dențimii și-au dat mina pentru ca 
visul să devină realitate. încă în 
1845 a luat ființă, in Franța. „So
cietatea studenților români de la 
Paris", sub conducerea lui C.A. Ro- 
setti și Ion Ghica, în care au fost 
atrași atît tineri din Țara Româ
nească, cit și din Moldova. La se
diul acestei societăți aveau loc 
dezbateri aprinse cu privire la or
ganizarea revoluției în cele două 
principate, un rol activ revenindu-i 
lui Nicolae Bălcescu. Și este sem
nificativ faptul că tinerii români 
aflați la studii în Franța ori jn alte 
țări ale Europei occidentale au fost 
influențați de ideile socialismului 
utopic, precum și de unele dintre 
scrierile lui Marx și Engels, care 
în acea vreme cunoșteau o largă 
răspindire. Pe baricadele revoluției, 
in cele două principate, luptînd 
pentru o „reformare socială a ro
mânilor, bazată pe sfintele princi
pii ale dreptății și ale egalității", 
s-au aflat cele mai inaintate ele
mente ale tinerei generații, intre 
care numeroși studenți. Un fapt 
de importanță majoră : au răzbit 
pină aici ecourile celei mai arză- 

succes, realizat în principal pe 
seama exploatării utilajelor și agre
gatelor in condiții de înaltă efi
cientă. a fost obținut, in condițiile 
in care in perioada amintită au 
fost economisite aproape 1 000 tone 
combustibil convențional și a fost 
diminuat consumul propriu cu 2 
milioane kWh energie electrică. 
(Gh. Giurgiu).

toare dorințe ce a prins rădăcini în 
conștiințele revoluționarilor tran
silvăneni — „Noi vrem să ne unim 
cu țara", deviză sprijinită activ de 
studenții și tinerii intelectuali de 
dincolo de Carpați.

Ca in toate momentele de răscru
ce ale istoriei patriei, studențimea 
avea să facă dovada unei partici
pări active și insuflețitoare la lup
ta eroică a poporului român pen
tru cucerirea independenței de 
stat, în anii 1877—1878. Tinerii din 
generația anilor 1870 au înțeles că 
era de datoria lor să lupte pentru 
independența patriei și și-au inde- 
plinit cu cinste această înaltă inda- 

• torire. Străbunii lor conservaseră 
limba și pămintul strămoșesc. Pă
rinții lor înfăptuiseră Unirea. A- 
cum, țara-i chema să „sigileze cu 
singe ideea independenței". Si au 
făcut-o privind înainte, conștienți 
că inainte sint viitorul, progresul, 
fericirea patriei.

Studențimea ințelesese adevărul 
că fără o armată puternică, temei
nic instruită și bine dotată nici au
tonomia. nici naționalitatea, nici 
statul român nu vor căpăta respec
tul cuvenit. Iată de ce numeroși 
studenți dovedeau preocupare pen
tru organizarea forței armate. Zia
rul „Românul", în numărul său din 
8 ianuarie 1877, consemna că „stu
denții Universității din București, 
care au protestat cu ardoarea ju
neții și a unui patriotism, luminat 
și hotărit in contra încercării de 
încălcare a drepturilor naționale 
ale României și care luaseră, cum 
am. anunțat deja, hotărirea de a 
cere instructori militari spre a-i 
pregăti pentru cazul cind drepturi
le țării ar avea trebuința de a fi 
apărate cu arma, au adresat minis
trului de război o cerere in acest 
sens și ea a fost grabnic satisfăcu
tă". Principiul națiunii înarmate,

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

La școala 
muncii

...Nu departe de Cimpulung. 
Irecind prin comuna Valea Ma- 
lu Pravăț, drumul (roman, daca 
nu și mai vechi decit Roma) 
duce spre fericitele văi ale 
Dragoslavelor și Rucărului (do
vedit a fi matca „Mioriței"), pe 
vîrfuri de munte pe care incă 
se mai străvăd urme de cetăți 
dace spre vămile ce duc spre 
Transilvania.

Dar inainte de ele călătorul 
se întilnește cu mausoleul bo- 
lovănit din pietre de riu, de la 
Mateias. unde zac in sipete oa
sele albite de fală ale eroilor 
războiului din 1916.

între acest semn solemn al 
trecutului și intre uriașul com
binat de lianți, operă a anilor 
aceștia, se pot vedea, orînduite 
pe citeva hectare de costișă, în
jghebările unei școli profesio
nale auto. Scriindu-mi eu cărți
le de zece ani incoace in 
Cimpulung (ca și în împrejuri
mile lui, desigur), mi se intim- 
plă să mâ socotesc acasă pe 
oriunde aș trece. Iată de ce am 
bătut curios la poarta acestei

însemnări de
Gh. TOMOZEI

Din nou acasă, la țară, cu dorința 

de muncă, de realizare 

a proiectelor tinerești
Tinerii despre care va 

fi vorba in cele ce urmea
ză nu mai sint chiar la 
virsta primilor pași in via
ță. Ba chiar am putea spu
ne că au făcut pași des
tui... Au plecat din satele 
lor, s-au dus să-și facă 
rosturi noi pe la oraș. Și, 
in cele din urmă, s-au în
tors ca să .lucreze în agri
cultură, in zootehnie mai 
cu seamă, intr-o meserie 
pe care o mai 
făcuseră, o în
vățaseră de 
mici. De ce au 
plecat ? De ce 
s-au întors ? Să 
ne-o spună ei 
înșiși...

Iată ce ne 
scrie Mihai VI- 
ȘOIU, corespondentul nos
tru din județul Ialomița :

Petre Stan, președintele 
cooperativei agricole de 
producție Iazu, el însuși 
întors în sat în urmă cu 
cițiva ani din alt sector de 
activitate (tehnician în 
transporturi, la I.T.A. Ia
lomița), de a cărui muncă 
sint legate rezultatele ob
ținute in ultimii doi ani 
de această cooperativă, 
care fusese „o problemă", 
dar care e acum fruntașă, 
ne spunea mai zilele tre
cute :

— în ultimele două luni, 
in cooperativa noastră 
s-au intors mai mulți ti
neri care invîrteau pe di
verse șantiere cite o roa
bă. Porneau de acasă de 
cu noapte, făceau drumuri 
lungi, grele uneori, mun
ceau ziua întreagă, apoi

porneau cu sacoșa în mînă 
de la un magazin la altul 
ca să se întoarcă acasă cu 
lucruri pe care ar fi putut 
să le producă în propria 
lor gospodărie. Vă vorbesc 
despre Marin Dumitru, 
Stan Neacșu, Toma Necu- 
lai, Marin Dobre, de soții 
Drăguța și Ilie Gheorghe, 
tineri care muncesc acum 
împreună în sectorul zoo
tehnic...

De vorbă cu tineri din satele 
lalomiței, Doljului și Neamțului

S-au întors la noi pentru 
că pină la urmă au desco
perit că tot mai dragă le 
era prima lor meserie, care 
le oferă, pe deasupra, sta
tornicie, venituri mulțu
mitoare și cu perspectiva 
de a crește mereu, o viață 
liniștită la ei acasă. I-am 
primit înapoi cu dragă ini
mă, ba chiar i-am ajutat, 
noi, consiliul de conducere 
și mulți dintre coopera
tori... I-am ajutat să se 
reintegreze cît mai repede 
in activitatea și in viața 
cooperativei, a satului, să 
devină gospodari buni, 
buni crescători de' animale, 
cu un rost temeinic în sa
tul lor.

Sint cazuri simple și cla
re, ale unor tineri săteni 
„cu experiență", am putea 
spune, o experiență de 
viață din care le-a venit

înțelepciunea, „gîndu’ ăl 
bun", cum ar spune ei. 
Gindu’ ăl bun de a se în
toarce la rostul lor firesc, 
într-o agricultură întoarsă 
și ea cu fața spre soarele 
unor noi prefaceri... Dar 
să cunoaștem mai in amă
nunt Un asemenea... gînd 
bun. Iată o relatare a co
respondentului nostru din 
județul Dolj, Nicolae PE- 
TOLESCU :

Ilie Nițu este 
un bărbat de 
35 de ani, deci 
tînăr încă, ori
cum, un om la 
virsta cînd tre
buie să-și cu
noască bine ros
tul în lume, tre
buie să știe ce 

are de făcut, pentru el și 
pentru familia sa. La anii 
lui nu mai au sens bîjbîie- 
lile pe cărările vieții... Așa 
a gindit și el, la un mo
ment dat...

— Eu am fost ferm, 
acum 8 luni, cînd m-am 
intors in sat, aici, la Un
gureni, ne spune el acum, 
într-o discuție. Lucram la 
Craiova, la o întreprindere 
de drumuri, ca muncitor 
necalificat. Nu pot să spun 
că nu ciștigam bine și că 
nu mi-ar fi ajuns banii, 
însă, oricum, cheltuiam 
mult. în plus, naveta zil
nică, pe ger, pe viscol ori 
pe zăduf... Era foarte obo
sitor.
Mihai CARANFIL
și corespondenții „Scînteli"

(Continuare în pag. a V-a)
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„Proba" recoltei
Subiectul propus pentru acea zi de curs din cadrul 

invățămintului agrozootehnic părea a fi fost aprofun
dat pină in cele mai mici detalii. Expozeul medicului 
veterinar Constantin Ganea fusese cît se poate de con
vingător, noutățile teoretice și practice sprijinindu-se 
permanent pe posibilitățile existente in ferma zooteh
nică ce o conduce. De asemenea, intervențiile, din 
timpul rezervat „fixării cunoștințelor", ale zootehniști- 
lor Petru Șuhanea, Mihai Ungureanu, Jan Ailoaie ș.a. 
dovedeau nu doar asimilarea de către cursanți a noilor 
procedee și tehnologii in domeniu, ci, deopotrivă, anga
jarea oamenilor in a le aplica fără intirziere. Ar fi Ur
mat deci încheierea. Dar in loc de „la revedere pe 
marțea viitoare", președintele cooperativei agricole de 
producție, Ilie Bădilă, a anunțat scurt : „Facem o pauză 
de-„o țigară", după care vom avea o scurtă intilnire 
cu cițiva dintre cei mai buni gospodari ai comunei".

Primul dintre „lectorii" de după pauză a fost coope
ratorul Toma Gorbănescu. N-a vorbit insă despre fap
tul că, de prin aprilie și pină-n noiembrie, nu-l mai 
prinde acasă cintatul cocoșului, aflindu-se deja pe cimp. 
Ci despre modul in care iși îngrijește cele 55 de oi, 
despre avantajele pe care i le-au adus anul trecut, cina 
a predat statului aproape tot atiția miei de prăsilă, 
510 kg de caș și pielicele de calitate superioară. Și nu 
mi-a părut deloc surprinzător cind sfaturile sale — de 
autentic tehnician in materie, demonstrind, bunăoară, 
că una e să crești oi intr-o zonă de șes ori de munte, 
și aproape cu totul altceva in condițiile lor din Stăuce- 
nii-Botoșanilor, sau de gospodar care știe să-și adune 
furaje și de pe zonele șoselelor — erau notate sirguin- 
cios de cursanți. S-au rinduit „la catedră", în conti
nuare, alți gospodari de frunte ai satului : Ioan Șuiu, a 
cărui gospodărie personală participă anual la fondul de 
stat cu aproape 3 200 litri lapte de vacă, Neculai Apos- 
toaie, posesorul unor contracte ce insumează peste 
6 tone de carne — față de experiența cărora consătenii 
lor au dovedit același viu interes.

— Ce rezultate practice va avea această inițiativă ? 
l-am intrebat pe președintele cooperativei agricole de 
producție.

— întrebarea ne-am pus-o și noi, in primăvara anu
lui trecut. Experimentam inițiativa, tot prin invățămîn- 
tul agrozootehnic, doar in domeniul legumicultura. Spre 
iarnă, cind s-au făcut socotelile, s-a văzut că, pe lo
calități, cele mai multe legume pe piața Botoșanilor 
le-au furnizat gospodăriile noastre, ale celor din Stău- 
ceni. De aceea, zic eu, efectul acestei inițiative nu poate 
fi altul decit al oricărui exemplu convingător luat direct 
din viață. Dorința de a fi urmat și — de ce nu ? — chiar 
depășit de alții.
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in locul dughenelor de altădată, magazinul universal cu o linie modernă 
se integrează firesc în peisajul innoit al satului de azi. Imagine din Grindu, 

o așezare din Bărăgan...

„Sîntem mîndri de cooperativa noastră,

Silvestri AILENEI

de noua înfățișare a comunei, 
de viata noastră de azi" s

File din monografia unui sat din Bărăgan 
scrise cu cerneala fierbinte a muncii

în pagina a lll-a

școli, nu atît ca reporter (care 
am și fost intrucitva), cit, mai 
ales, ca vecin.

Mi-au fost gazde Chiar direc
torul școlii. Ion Jitea, și unul 
dintre profesorii ei, Petrică 
Bratu, cu a cărui gospodărie 
din Cimpulung, casa de vacan
ță a poeziei mele stă... gard in 
gard aproape. Directorul, om de 
ispravă născut între cetățenii 
vestigiilor dace și medievale, nu 
are o biografie complicată. 
Deci, schematizind-o, să spunem 
că a fost mai intîi simplu șofer, 
apoi urmind liceul (la seral, 
lipsindu-se astfel de multe din 
plăcerile... tinereții) a absolvit 
o școală tehnică de electricieni, 
după care a urmat, firesc, fa
cultatea urmată, și ea la fără 
frecvență ca pentru studenții 
mai „copți", apoi, din 1963, a de
venit maistru la școala in frun
tea căreia a ajuns ca director 
(citește : bun la toate) din 1974. 
Om de munte, repezit, aprig, 
avind aparențele asprimii, dar 
înzestrat cu o uriașă capa
citate organizatorică și, bineîn
țeles, om de omenie, Ion Jitea 
n-a avut multe motive de bucu
rie la primirea funcției pe care 
o onorează și in prezent. Și 
asta fiindcă școala (funcționînd 
la inceput la Schitu Golești și 
mutată, abia din anul 1980 sub 
timpla Mateiașului) a trecut 
prin multe, firești, transformări. 
Lăsind la o parte „zestrea" cu 
care fusese Întemeiată, școala a 
trecut repede sub tutela auto- 
poruncită de către chiar lucră
torii ei, și anume blinda, arhai
ca zicătoare „Ajută-te singur 1“

Mutarea din 1980, din multe 
puncte de vedere cu totul logi
că, i-a adus pe gospodarii școlii 
într-o situație paradoxală : după 
ce ani lungi făcuseră la Schitu 
o școală-etalon. cu elegante și 
moderne construcții, ei au pără
sit peste noapte clădirea și fru
mosul parc spre a se muta (de 
ce n-am spune-o) in barăcile, e 
drept, betonate ale unui bizar 
siloz-depozit de fructe. Depre
ciată în vremea cit fructele 
și-au găsit și ele o... „casă" mai
(Continuare în pag. a V-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
pregătită temeinic în toate unitățile agricole!

CONSTANTA: UN EXEMPLU: CiȘTIGĂTORUL „OLIMPIADEI

Obiective și sarcini actuale în economie

Mecanizatorii realizează agregate complexe 
pentru pregătirea terenului și semănat

MECANIZATORILOR A t

In unitățile agricole ale județu
lui Constanța se fac ultimele pre
gătiri înaintea startului campaniei 
agricole de primăvară. Din datele 
direcției agricole rezultă că au mai 
rămas de reparat 200 tractoare, în
târzierea datorindu-se lipsei unor 
piese de schimb. Concomitent cu 
lucrările de reparații și de recepție 
a mijloacelor mecanice, in unitățile 
agricole eonstănțene se desfășoară 
ample acțiuni privind mărirea ran
damentului de lucru al tractoarelor 
și mașinilor agricole. Pină acum 
s-au realizat 21 tipuri de agregate 
complexe pentru discuit, grăpat, 
nivelarea terenului, semănat și fer
tilizat sau erbicidat, care asigură 
scurtarea timpului de executare a’ 
lucrărilor și realizarea unei însem
nate economii de carburanți.

O experiență prețioasă în con
stituirea agregatelor complexe au 
unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial 23 August. Să ve
dem în ce constau citeva din tipu
rile de cupluri de mașini ce vor lu
cra in curind in cîmp. Pentru po
rumb s-a făcut un agregat din 
două semănători SPC-8, fixate pe 
un dispozitiv mecanic. Cu acest 
utilaj se vor însămința 16 rînduri 
de porumb la fiecare trecere a 
tractorului, în loc de opt rînduri 
cit se realizează în mod obișnuit. 
Specialiștii consiliului și din uni
tăți au stabilit că, din cele 5 000 
hectare destinate porumbului, 4 000 
hectare vor putea fi semănate cu 
10 agregate existente. La S.M.A. 
23 August s-a făcut și un agregat 
complex format din cupluri de 
disc, lamă nivelatoare, cîmpuri de 
grapă și instalație de erbicidat. 
Tovarășul Ion Stoicea, directorul 
unității, precizează că, prin utili
zarea acestui agregat, în campania 
de primăvară se vor executa con
comitent cite 4 operațiuni : discuit, 
grăpat, nivelat, erbicidat. în 
lierele mecanice ale S.M.A. 
făcut 20 asemenea agregate, 
mind ca în următoarele zile 
mărul lor să ajungă la 25. Tot

se fac cupluri de semănători cu 
fertilizatoare pentru orice culturi, 

tipuri de utilaje au fost 
cu fertilizatoare și cu in- 

de erbicidare.
acum, in județul Constan- 
făcut 700 de agregate com- 

urmind

Și alte 
cuplate 
stalații

Pină 
ța s-au ,
plexe de diferite tipuri, 
ca numărul acestora să ajungă la 
circa o mie. Important este să se 
asigure funcționarea corespunză
toare a fiecărui agregat, ceea ce 
impune exigență maximă la efec
tuarea operațiunilor de recepție, a 
probelor necesare. De bună seamă, 
complexitatea mai mare a acestor 
utilaje amplifică răspunderea me
canizatorilor, a specialiștilor față 
de calitatea lucrărilor. în unitățile 
consiliului agroindustrial Remus 
Opreanu, mecanizatorii care parti
cipă efectiv la operațiunile de cu
plare a mașinilor și de constituire 
a agregatelor sînt, de fapt, cei ce 
vor lucra cu acestea. Sînt gata 11 
cupluri de grape cu discuri, insta
lație de' erbicidare și grape regla
bile cu care se execută concomi
tent trei operațiuni. La alte 10 cu
pluri de cite două semănători, cu 
fertilizatoare și instalație de erbi
cidare in benzi, s-a făcut recepția 
finală la bancul de probă.

Continuă și instruirea mecaniza
torilor. La cooperativa agricolă 
Medgidia, de pildă, inginerul-șef 
Ștefan Crivețeanu ne-a spus că 
instruirea mecanizatorilor ce vor 
lucra pe agregate s-a încheiat. în 
prezent, 50 de cooperatori, tehni
cieni și contabili invață conduce
rea tractorului. Este o acțiune de 
mare însemnătate pentru această 
unitate, întrucît la o suprafață de 
peste 3 400 hectare, în cea mai 
mare parte irigată, sînt numai 121 
de cooperatori.

Esențial este să se încheie pregă
tirea agregatelor complexe in timp 
util, inainte de începerea insămin- 
țărilor, și să se asigure instruirea 
temeinică a mecanizatorilor in 
toate unitățile agricole.

TractoriștH din sec
ția de mecanizare de 
la cooperativa agrico-' 
lă Btlcov, județul Pra
hova, sint gata pentru 
a începe lucrările a- 
gricole de primăvară. 
Tractoarele și mașini
le agricole au fost te
meinic reparate. Tot 
temeinic s-au pregătit 
și ei, tractoriștii, la 
cursurile agrozooteh
nice. Scopul urmărit 
îl constituie, desigur, 
obținerea de recolte 
mari. Și mai au un 
motiv : vor să mun
cească tot atlt de bine 
ca și tovarășul lor 
Gheorghe Săvulescu. 
Cine este el? Cîștigă- 
torul trofeului „Trac
torul de aur“ la faza 
republicană a olimpia» 
dei mecanizatorilor.

se remarcă prin- 
bună pre- 

profesională.

L-am intilnit zilele 
trecute pe acest des
toinic mecanizator. 
Are numai 29 de ani 
și 
tr-o
gătire 
„Tatăl meu ar fi vrut 
să-i îmbrățișez mese
ria de șofer-son'dor, 
ne-a mărturisit el. Pe 
mine insă m-au atras 
cîmpul și tractorul. Și, 
după cum vedeți, trac
torist m-am făcut. 
Practic această mese
rie de aproape 12 ani. 
Dar nici 
schimba 
te aspră 
de fapt, 
s-o faci, 
asigură 
tră“. An 
nizatorul ____
Săvulescu s-a afirmat

prin hărnicie și prin 
acumularea 
cunoștințe in 
care l-au ajutat să 
muncească mai bine.

Cu ce gind pornești 
la muncă in această 
primăvară — îl între
băm. „Cu gindul la o 
recoltă mare pe care 
să o obținem noi, toți 
cei care lucrăm in co
operativa noastră Bu- 
cov. Și, in afară 
asta, aș vrea să

«tractorului 
Sînt cum-

de noi 
meserie

de 
fac

MUREȘ:

gînd de a o 
vreodată. Es- 
ca și a tatei,

Dar merită 
pentru că ea 
hrana noa ti
de an. meca- 

Gheorghe

pereche 
de aur», 
va prea îndrăzneț ?“ 
Ne-am despărțit pen
tru că se grăbea. II 
aștepta celălalt trac
tor mare cu care ur
mează să lucreze in 
cîmp. (Constantin Că
prarii. corespondentul 
„Scînteii").

Sî.rma laminată și zincată, cea pen
tru beton precomprimat, cablurile de 
tracțiune, electrozii de sudură, sîrme- 
le trase cu rezistențe înalte sînt citeva 
din produsele care fac obiectul ex
portului ia Combinatul metalurgic din 
Cîmpia Turzii. Nu este puțin lucru 
să se exporte produse in peste 20 de 

• țări, printre care R.F. Germania, El
veția, Siria, Grecia, Iordania, Kuweit 
și mai recent in S.U.A., in condițiile 
unei accentuate concurente pe piața 
produselor metalurgice. Cu atît mai 
meritoriu este faptul că. anul trecut, 
planul de export a fost depășit cu 10 
la sută. In acest an, colectivul combi
natului și-a rnopus să livreze peste 
hotare cu 27,1 la sută mai multe pro
duse decit anul trecut și. de peste trei 
ori mai mult decit cu trei ani in 
urmă. Iar 
realizările 
primele 
luni se poate 
ne că acest 
mobilizator
pe deplin realist.

— Deși sarcini
le sint deosebit 
de mobilizatoare, 
avem condiții 
pentru realizarea 
și depășirea sar
cinilor de plan la 
export pe 
an — ne 
tovarășul 
Crihălmeanu, 
rector adjunct 
al combinatului. 
Avem asigurate 
baza materială și 
contracte pentru 
o bună perioadă 
de timp din acest 
an. Planul a fost 
bine repartizat pe 
trimestre, 
decade și

fluxul tehnologic 
atenție producției 
oțelăria electrică, 
lor pentru export 
lucrătorilor cu vechi state de servi
ciu, cu multă competență profesiona
lă, multor tineri dornici de afirmare. 
Aceeași grijă pentru calitatea produ
selor destinate exportului se manifes
tă și la laminoare. Dar produsele 
finite se realizează în cea mai mare 
parte la trăgătoriile de oțel, la sec
țiile de electrozi de sudură și de cuie. 
Ca atare, aici și măsurile luate sînt 
mai deosebite. In marea hală a sec
ției de cabluri de tracțiune, tamburii 
din lemn pe care s-au înfășurat ca
blurile de lungimi fixe sau variabile 
sînt acoperiți cu hîrtie parafinată sau 
pinză de iută. Tăblițele de pe tam-

se acorda aceeași 
pentru export. La 
execuția produse- 
este încredințată

INGRASAMINTELE NATURALE AU FOST ADUSE PE ClMP
5

In județul Mureș, unde zootehnia 
are o mare pondere în totalul pro
ducției agricole, în ferme se adu
naseră cantități mari de îngrășă
minte naturale, evaluate la circa 
un milion tone. In scopul creșterii 
producției agricole, pe baza pro
gramului elaborat de comitetul ju
dețean de partid a fost declanșată 
o acțiune de mare anvergură pen
tru transportul în cîmp și admi
nistrarea întregii cantități de gu
noi de grajd existente pe teritoriul 
județului. La transport au fost fo
losite 85 formații complexe de me
canizatori și citeva sute de atelaje 
ale unităților agricole, ale membri
lor cooperatori, precum și ale unor 
țărani din zona necooperativizată. 
Ca urmare, in cursul acestei ierni, 
au fost administrate pină la aceas

tă dată, aproape un milion tone 
îngrășăminte organice, cu care au 
fost fertilizate peste 14 000 hectare 
prevăzute a fi însămînțate cu di
ferite culturi de primăvară. S-au 
remarcat unitățile agricole 
consiliu! agroindustrial Band, care 
au transportat și administrat 48 000 
tone gunoi de grajd, cele din con
siliile agroindustriale Iernut — 
48 000 tone, Sărmașu — 47 000 tone, 
Tg. Mureș — 46 000 tone ș.a.

Cu formațiile și atelajele de care 
aminteam, in aceste zile premer
gătoare declanșării apropiatei cam
panii agricole sînt transportate ul
timele cantități de îngrășăminte 
existente încă in unele uni
tăți. (Gh. Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

din

după 
din 

două 
spu- 
ritm 
este

acest 
spune
îuliu 

di-

C. BORDEIANU

BOTOȘANI.

ESTE NECESARĂ ACCELERAREA PRELUĂRII SEMINȚELOR

in serele C.A.P. Berceni, județul Giurgiu, se lucrează intens la pregătirea 
legumelor timpurii Foto : D. Constantinescu

Marți după-amiază, 
la depozitul comple
xului de semințe pen
tru legume din Boto
șani se încărcau în- 
tr-o autofurgonetă 
cîțiva saci de diferite 
dimensiuni. Apropiin- 
du-ne, l-am întrebat 
pe ing. Teodor Sle- 
voacă, șeful fermei 
legumicole de la 
C.A.P. Stăuceni, de ce 
abia acum preia să- 
mînța. ,,Z_. T _ 
intîrziere, ne-a răs
puns el. Cantitățile de 
semințe repartizate 
potrivit planului de 
producție pentru fer
ma noastră legumico
lă le-am luat de mult, 
printre primii din ju- , 
deț, parte dintre ele 
fiind puse deja la ger-

minat. Azi ridicăn\ o 
cantitate suplimenta
ră, solicitată după a- 
dunarea generală a 
cooperatorilor. Ne-am 
angajat să sprijinim 
cu răsaduri gospodă
riile populației pentru 
a extinde suprafețele 
cultivate cu legume."

Confirmind răspun
sul, Maria Mitrea, lu
crătoare in cadrul de
pozitului, . a ținut săLin ,-,a puui. =>a.

„Nu-i nîbr-J‘b ■ adhtfge :' ‘„Uacă tova- 
’ ' ' ’ Stăuceni

ne-au slăbit 
insistențele pînă 
le-am dat toate 
mințele cerute, cu 
ții nu știm ce metode 
să mai folosim pen
tru a-i determina 
să-și ridice semințele 
repartizate potrivit

rășii de la
nu cu

nu
se- 
al-

planului de producție, 
între aceștia se nu
mără cooperatorii din 
comuna Viișoara, care 
n-au preluat nici un 
gram din semințele 
de care au nevoie. 
Nici nu mai știu de 
cite ori le-am amintit. 
Și prin telefon, și prjn 
adrese scrise, și...“. 
Ne aflăm la sfîrșitul 
lunii februarie și, nu 
peste multă vreme, va 
începe și semăriatiil 
în cimp al legumelor, 
îndeosebi al rădăci- 
noaselor. Prin urma
re, nu-i timp de pier
dut ! Toate pregătiri
le se cer încheiate. 
Iar acest lucru trebuie 
să-1 știe și cooperato
rii din Viișoara. (Sil
vestri Ailenei. cores
pondentul „Scînteii").

crație, formalism, precizează
șeful secției. Produsele noastre sint 
scumpe, le vindem la un curs de re
venire destul de bun. Semnătura în
seamnă că fiecare om al muncii che
mat să participe la realizarea pro
ducției pentru export se angajează 
să respecte 
bricație, să 
litate. Este 
maturității 
la realizarea producției pentru ex
port contribuie in primul rînd oa
menii cu experiență, cu calificare 
înaltă".

La magaziile de produse finite 
pentru export vagoanele sint încăr
cate cu grijă, unele produse se trans
portă în conteinere, așa cum prevăd 
clauzele contractuale. Directorul ad

junct al combina
tului face o pre
cizare :

— Anul trecut 
au fost două ca
zuri cînd în va
goane a pătruns 
apa și a oxidat 
colaci de sirmă. 
Deși marfa nu a 
fost returnată, de 
atunci acordăm o 
și mai mare a- 
tenție ambalării.

— Cu ce nou
tăți vă prezentați 
în acest an pe 
piața externă ?

— Vom putea 
oferi la export o 
seamă de produ
se noi de înaltă 
calitate și tehni
citate, printre 
care sirme pen
tru beton pre
comprimat cu re
laxare, sîrme 
trase din oțe- 
sîrme •/•entru ta- 

tipu' < dp elec- 
oțelun pentru 

și altele. /Jehtru u-

întocmai procesul de fa- 
realizeze produse de ca
de fapt o semnătură a 
profesionale, pentru că

La Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii

ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII
EXEMPLARE A CONTRACTELOR
prin întărirea disciplinei tehnologice 

și organizarea mai rațională
a

luni, -------------------
_____ chiar 
pe zile, astfel că poate fi realizat rit
mic, în condițiile de calitate solici
tate de beneficiarii externi. Conlu
crăm din ce în ce mai bine cu în
treprinderea de comerț exterior 
„Metalimportexport" în ce privește 
asigurarea cu oferte și contracte. De
sigur, succesul la export al produse
lor noastre, realizarea întocmai și la 
timp a planului depind în primul 
rînd de felul cum oamenii muncii 
din combinat, . începînd cu oțelarii, 
laminatorii, trefilatorii și trăgătorii 
de sirmă, își fac datoria.

Iar faptele vin să confirme întă
rirea răspunderii colective și indivi
duale pentru realizarea planului de 
export. La oțelărie tocmai sosise o 
comandă cu indicatorul CS-10 L de 
sirmă pentru lină metalică solicitată 
de un partener din Siria. Inginerul 
Alexandru Lișcan, șeful secției, a 
analizat imediat, în amănunțime, cu 
tehnologii, cu formația condusă de 
maistrul principal Mihai Blag, noua 
comandă pentru export. Discuția, în 
termeni tehnici, interesează mai pu
țin. Concluzia â fost insă că trebuie 
să se acorde o deosebită atenție aces
tei comenzi. De ce ? „Sirma pentru 
lină metalică se. realizează foarte 
greu, cere multă măiestrie profesio
nală în procesul de elaborare, ne ex
plică șeful oțelăriei. Dealtfel, la ex
port se solicită în general produse 
din oțeluri aliate și înalt aliate. De 
aceea, fiecare comandă trebuie reali
zată în condiții ireproșabile, adaptîn- 
du-ne la cerințele partenerilor de 
peste hotare".

Și la alte locuri de muncă de pe

activității productive
buri indică amănunțit datele tehnice 
ale produselor respective. Ce garan
ții există că sub hirtia parafinată este 
o marfă de calitate, conformă cerin
țelor ? Maistrul principal Eugen Len- 
ghel, secretarul comitetului de partid 
pe secție, ne răspunde : „Facem ex
port de zece ani și nu am dat nici
odată greș. Cablurile pentru export 
se realizează pe mașini dotate cu 
dispozitive specifte, concepute și fa
bricate prin autOTOtare, astfel că se 
asigură calitatea cerută de partene
rii externi. Apoi, respectarea discipli
nei tehnologice pe întregul flux este 
o regulă de la care nu se acceptă nici 
o abatere. Fișele tehnologice sînt 
semnate de toți participanții la pro
cesul de producție, ceea ce întărește 
spiritul de răspundere. De asemenea, 
controlul interfazic și final, analize
le făcute în permanență garantează 
calitatea produsului. Combinatul 
nostru a devenit cunoscut în rîndul 
partenerilor externi, care nu o dată 
solicită întreprinderii de comerț ex
terior produsele fabricate de noi. Ți
nem la renumele pe care l-am cîș- 
tigat și nu vrem să-1 pierdem".

La trăgătoria de oțel tare nr. 2 se 
fabrică alte produse mult solicitate 
la export : sirme pentru beton pre
comprimat, sîrme cu rezistențe de 
peste 50 kg pe metru pătrat. Șeful 
secției, inginerul Iosif Nagy, ne pre
zintă citeva fișe tehnologice ale pro
duselor 
tate în 
bruarie.
de toți 
fabricație. „Nu este vorba de biro-

destinate exportului, execu- 
prima jumătate a lunii fe- 
Și aceste fișe sînt semnate 

participanții la procesul de

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

JUDEȚUL TELEORMAN

„Prin dezvoltarea unor 
activități tradiționale ale 
gospodarilor de la orașe

luri inoxidabile, 
roane auto, noi 
trozi de sudură, 
autoturisme 
nele din acestea am și depus oferte 
Ia întreprinderea de comerț exterior.

Munca în marele combinat se 
desfășoară fără întrerupere, la cote 
calitative tot mai înalte. Măsurile 
luate pentru respectarea disciplinei 
tehnologice și mai buna organizare 
a activității dau garanția că și in 
acest an planul la export va fi înde
plinit în mod exemplar.

ALEXANDRU MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Toate investițiile planificate 
-in funcțiune la termen
și la capacitățile stabilite!

(Urmare din pag. I)
pe șantierele 
producție de 
care pune în

și sate
— Cu numai cîțiva ani în urmă 

județul Teleorman era distins cu 
„Ordinul Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I, pentru rezul
tatele obținute in agricultură, ceea ce 
vorbește de la sine despre potenția
lul existent in acest important sec
tor de activitate. Ctirn se reflectă 
acest potențial in programul jude
țean de autoconducere și autoaprovi
zionare, mai ales in contextul exigen
țelor impuse de noile măsuri și re
glementări legale in domeniul pro
ducției și desfacerii bunu'rilor agro
alimentare ?

— Față 
prevăzute

mai multe produse agroalimentare
Convorbire cu tovarășul
Zaharia CÂRBUNARU, 

prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv 

al consiliului popular județean

de anul trecut, sînt 
r______  creșteri de producție
ia grîu — cu 12 la sută, la porumb — 
cu 42 la sută, la legume — cu 35 la 
sută, la cartofi — cu 57 la sută și la 
fructe cu 35 la sută. Totodată — ca 
să mă refer la produsele cele mai 
importante — județul nostru va livra 
la fondul de stat, in 1982, cu 15 la 
sută mai multă carne și cu 56 la sută 
mai mult lapte. Aceste creșteri 
vorbesc despre hotărîrea de a recîști- 
ga renumele de buni furnizori 
produse agroalimentare.

— Nu e o sarcină ușoară...
— E o sarcină grea, dar posibil 

realizat, mai ales acum. Se știe 
din inițiativa și sub directa 
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost adoptat cunoscu
tul complex de măsuri care să asi
gure condiții superioare pentru îm
bunătățirea producției agroalimenta
re, adică a autoaprovizionării — res
pectiv noile prețuri stimulatoare de 
contractare și achiziție, majorarea și 
imbunătățirea corelării pe principii 
economice a prețurilor cu amănuntul 
la produsele agroalimentare. normele 
de furajare și utilizare eficientă, ra
țională a furajelor, asigurarea forței 
de muncă necesare in agricultură.

— Evident, nici potențialul de pro
ducție ca atare, nici existența unor 
reglementări bune, nu asigură de la 
sine realizarea sarcinilor de plan. Ce 
măsuri concrete, realizabile, sint 
avute in vedere de consiliul popular 

^județean ?

de

de 
că, 
în-

— Am să mă refer, spre pildă, la 
unele măsuri luate pentru a realiza 
cea mai importantă sarcină care ne 
revine : 1,3 milioane tone 
Pe scurt, dar concret : cy 
hectare ce se vor termina 
jat pentru irigații pînă la 
suprafața arabilă pe care

de cereale, 
cele 28 300 
de amena- 
primăvară, 
ploaia este 

asigurată și administrată după tehno
logii, nu după capriciile vremii, va 
depăși 200 000 hectare. Pe de altă 
parte au fost asigurate și administra
te — in bună parte, de pe acum — 
cantități sporite de Îngrășăminte na
turale și chimice. Cu alte cuvinte s-a 
acționat și se va acționa în continuare 
pentru diminuarea factorului „intim- 
plare" și din agricultură.

— Sarcini mobilizatoare revin ju
dețului și in legumicultură...

— Prin tradiție, județul nostru este 
un important producător și furnizor 
de legume, in special la fondul cen
tralizat al statului, asigurarea nevoi
lor de consum ale populației județu
lui nefiind niciodată o problemă. Și 
în acest an vom participa la consti
tuirea fondului centralizat al statului 
cu circa 270 000 tone legume. O cifră 
care vorbește de la sine, realizabilă 
prin restructurarea culturilor, prin- 
tr-o amplasare mai judicioasă a car
tofilor timpurii și de vară, prin alte 
măsuri de ordin tehnic.

— Cum se va acționa pentru înlă
turarea neajunsurilor din zootehnie ?

— Expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R. in 
care s-au analizat problemele zooteh
niei a determinat o schimbare fun
damentală, revoluționară, a modului 
de abordare a problemelor zootehniei.

Practic am fost puși in fața unor 
obiective calitativ noi, care se pot 
realiza numai in condițiile renunțării 
Ia mentalități și practici învechite, la 
feluritele „inovații" importate, nepo
trivite tradițiilor și condițiilor noas
tre. în această situație, consiliile 
populare, impreună cu organele de 
specialitate, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
nat mai energic, pentru ca, împreună 
cu cetățenii, să găsească 
eficiente soluții de sporire a efecti
velor și producțiilor animaliere, chiar 
in condițiile schimbării sistemului de 
furajare. Pe de altă parte, am urmărit 
executarea in termen a lucrărilor de 
modernizare a spațiilor existente 
pentru asigurarea unor condiții mai 
bune de hrânire și îngrijire a anima
lelor. în această ordine de idei este 
de reținut că, la ora actuală, prin 
măsurile stabilite, certe, in curs de 
materializare — cum ar fi punerea în 
funcțiune a șase ferme pentru vaci 
cu lapte, două complexe de ingrășat 
porci, șapte mii locuri pentru taurine 
la îngrășat — se vor asigura în plus 
120 000 hectolitri de lapte și 9 500 tone 
de carne.

— Chiar dacă ponderea in totalul 
producțiilor prevăzute in programul 
de autoconducere și autoaprovizio
nare o au marile unități de stat și 
cooperatiste, ce s-a prevăzut totuși 
pentru a pune mai bine in valoare și 
resursele de creștere a producției 
agricole existente in gospodăriile 
populației ?

— Trebuie să continuăm o bună 
tradiție. Nimic altceva. în anul 1981, 
spre pildă, în afară de faptul că și-au 
asigurat in mare parte consumul 
propriu, că au desfăcut însemnate'' 
cantități de produse agroalimentare 
pe piețele din județ și din afara aces
tuia. cetățenii au contribuit la fon
dul de stat cu peste 15 mii tone legu
me, 2 730 tone carne de bovine, 440 
tone carne de ovine, 5 000 tone de 
struguri, 232 tone miere. Ce ne-am 
propus pentru 1982 ? Iată principalele

Dinamica producției la principalele produse agroalimentare

au acțio-
cele mai

cantități de produse agroalimentare 
care se vor livra Ia fondul de stat 
din gospodăriile populației : 26 000
tone de legume, 6 200 tone de carne 
(in viu), 104 000 hectolitri de lapte de 
vacă și de bivoliță, 50 hectolitri de 
lapte de oaie și de capră, 17 milioane 
de ouă, 4 000 tone de cartofi, 300 tone 
de fasole, 2 000 tone de floarea-soare- 
lui și 36 000 tone de sfeclă de zahăr.

— In ce măsură inițiativele și 
propunerile cetățenilor se regăsesc in 
programul județean de autoconducere 
și autoaprovizionare ?

— Aș preciza mai întîi ce sarcini 
de plan n-am reușit să realizăm in
tegral anul trecut : contractările și 
achizițiile de la populație la carne 
de porc și de pasăre, la ouă și la 
lapte.

— De ce ați făcut această precizare?
— Pentru a fi limpede că măsurile 

la care ne vom referi vizează in
tr-adevăr, și in primul rind, înlătu
rarea neajunsurilor. Deci, din com
plexele de îngrășare a porcilor, din 
cooperativele agricole de producție și 
de la cooperativele de producție, a- 
chiziții și desfacerea de mărfuri — 
care au micromaternități, în toate co
munele — se vor pune la dispoziția 
populației peste 60 000 purcei, extin- 
zîndu-se totodată sistemul de creș
tere și, îngrășare a porcilor în coope
rare ; in fiecare localitate se va ur
mări reținerea pentru reproducție și 
trecerea la matcă a tuturor vițelelor 
apte de reproducție obținute din pră- 
silă în gospodăriile proprii, iar în fie
care an se vor asigura, prin schimb, 
ccl puțin 2 000 vițele de rasă amelio
rată din cooperativele agricole de 
producție. Măsuri asemănătoare sînt 
prevăzute și pentru creșterea efecti
velor de păsări și iepuri de casă. Con
comitent. pentru asigurarea furaje
lor, se va continua aplicarea preve
derilor din programul de ameliorare

a pajiștilor prin însămințare sau 
supraînsămînțare. Se vor extinde su
prafețele exploatate numai prin cosit, 
iar consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole vor asigura, pentru 
fiecare localitate, între 80—100 hec
tare de porumb în cultură dublă pen
tru crescătorii de animale care au 
contracte cu statul. De asemenea, in 
fiecare localitate se vor amenaja 
intre 10 și 15 hectare de luccrnierc pe 
loturile in folosință ale membrilor 
cooperatori. Totodată, în scopul creș
terii producției de legume și fructe, 
pentru gospodăriile populației au fost 
asigurate semințe și răsaduri din so
iurile cele mai productive, precum și 
circa 400 000 puieți de pomi fructiferi.

— Ce răspunderi, ce sarcini revin 
consiliilor populare prin întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale ?

— Consiliile populare — avînd în 
general datoria de a sprijini organi
zarea muncii în unitățile agricole, de 
a controla și asigura folosirea la ca
pacitate a mijloacelor de mecanizare 
și transport, de a mobiliza pe cetă
țeni la buna desfășurare a campa
niilor agricole ș.a.m.d. — în condi
țiile actuale, cînd autoaprovizionarea 
este, dacă nu singurul, cel puțin unul 
din principalii indicatori de apre
ciere ai activității primăriei, vor tre
bui să mute centrul de greutate al 
muncii pe teren. Ia fața locului, in 
mijlocul gospodarilor. Firește, asta 
nu înseamnă că primarul trebuie să 
se substituie inginerului agronom, 
sau deputatul, grădinarului — ci să 
asigure permanent îndrumarea, or
ganizarea și controlul necesar.

Fiecare gospodar, de la sat sau de 
Ia oraș, care are Ia dispoziție un te
ren a primit un plan de producție : 
ce suprafață și cu ce trebuie să o cul
tive, ce animale să crească, cu ce can
tități de produse urmează să contri-

buie la fondul de stat. Iată un „teren" 
nelimitat de acțiune pentru primă
rii, pentru deputați, pentru comite
tele de cetățeni. De asemenea, tot in 
atenția consiliilor populare se află și 
o altă acțiune menită să asigure pu
nerea în valoare a fiecărei suprafețe 
de pămînt. Practic, deputății, comite
tele de cetățeni, activul primăriei 
efectuează pe teren reinventarierea 
terenurilor intravilane. Acțiune care 
pină acum a condus la identificarea 
a peste 260 hectare de teren neculti
vat sau folosit necorespunzător. Pe 
această cale urmează să se asigure 
atragerea în circuitul agricol a circa 
800 hectare de pămînt.

Pe de altă parte, potrivit prevede
rilor programului județean de auto- 
aprovizionare, consiliile populare, cu 
sprijinul organelor județene de spe
cialitate, urmează să treacă la reali
zarea, într-un timp relativ scurt, a 
microabatoarelor și centrelor de tă
iere din orașele Zimnicea și Videle, 
din viitoarele centre agroindustriale 
Piatra, Olteni, Drăgănești-Vlașca, din 
comunele reședință ale consiliilor 
unice agroindustriale. Prin colabo
rarea dintre consiliile populare și 
cooperația de producție, achiziție și 
desfacere urmărim extinderea rețelei 
de brutării.

Invățînd din reușite și trăgînd con
cluziile de rigoare din insuccese, ne 
vom mobiliza pentru aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii și auto
aprovizionării teritoriale. în intere
sul nostru, al tuturor celor care trăim 
și muncim pe meleagurile mănoase 
ale Teleormanului. în interesul în
tregii economii naționale.

Convorbire realizată de 
Florin CIOBĂNESCU 
Stan ȘTEFAN

buie să fie realizată 
de investiții ale țării o 
78 milioane lei. O cifră 
evidență, fără alte comentarii, starea 
de mobilizare, de responsabilă con
centrare a forțelor ce trebuie să gu
verneze activiiatea tuturor construc
torilor și montorilor de pe fiecare 
șantier.

Cum trebuie acționat în acest 
scop ? în primul rind, prin intensi
ficarea preocupărilor urmărind or
ganizarea cit mai judicioasă a lu
crărilor, intărirea ordinii și disci
plinei in muncă, intărirea răspunde
rii față de folosirea cu randament 
deplin al timpului de lucru al oame
nilor și al utilajelor de construcții, 
ca și creșterea exigenței pentru ca
litatea ireproșabilă a fiecăf»' - rări 
realizate. Un rol major^ >astă 
privință revine persona.lUlui'*iehnic  
de pe șantiere — maiștri, șefi de e- 
chipă. ingineri. Este cunoscut că. în 
multe cazuri, se impune o suprave
ghere directă și permanentă a pro
cesului de execuție. în toate fazele 
și amănuntele sale, adică asigurarea 
unei asistente tehnice reale și siste
matice. Or. aportul lor. uneori scă
zut. la asigurarea unui climat de 
desăvîrșită ordine și disciplină în 
muncă scoate in evidentă optica de
formată a unora dintre ei. potrivit 
căreia absențele nemotivate sau lu
crul agale ar mai constitui un „rău 
necesar". Este o mentalitate greșită, 
păgubitoare, care trebuie combătută 
cu hotărire ! Se intîlnesc din păcate 
și cazuri în care indisciplina tehno
logică, coroborată cu lipsa unui con
trol operativ și ferm, își lasă serios 
amprenta asupra calității unor lu
crări executate. Fiecare maistru, șef 
de echipă, tehnician sau inginer tre
buie să acționeze cu fermitate, in 
spiritul atribuțiilor și răspunderilor 
ce îi revin — clar precizate și în re
centul decret al Consiliului de Stat
— pentru respectarea întocmai a 
programului de lucru, pentru folosi
rea cu eficiență a timpului de mun
ca.

Evident, condiția principală a unei 
organizări cit mai bune a producției 
și a muncii pe 
stabilirea unui 
lucru, realist și rațional eșalonat. în 
concordanță cu graficele de execuție
— atît la nivel de șantier, cit și pe
fiecare echipă și fiecare lucrător. în 
respectarea riguroasă a sarcinilor 
prevăzute pe zile și categorii de lu
crări. eforturile trebuie orientate nu 
spre ....... __ 1___  . ___
prin executarea unor lucrări cu cos
turi de deviz ridicate, ci în primul 
rind pentru 
lucrărilor fizice prevăzute, acordin- 
du-se prioritate lărgirii fronturilor 
de lucru, îmbunătățirii conlucrării 
dintre constructori și montori.

Acest întreg ansamblu de măsuri 
organizatorice se cere puternic sus
ținut printr-o intensă activitate po- 
litico-educativă, desfășurată zi de zi 
de organizațiile de partid de pe șan
tiere în mijlocul formațiilor de lucru, 
pentru crearea climatului de ordine 
și disciplină, de deplină responsabi
litate față de realizarea obiectivelor 
încredințate. întreaga această activi
tate trebuie să asigure o puternică 
dinamizare a eforturilor constructo
rilor și montorilor, creșterea răspun
derii lor în muncă, înțelegerea 
toată claritatea de către 
îndeplinirea ritmică și 
sarcinilor din domeniul 
prin darea în funcțiune 
noilor obiective industriale și agro
zootehnice sporește potențialul pro
ductiv al economiei naționale, se 
creează condiții pentru progresul e- 
conomico-social continuu al țării.

șantiere o conferă 
program precis de

..goana" după realizări valorice.

efectuarea întocmai a

cu 
toți că prin 
integrală a 

investițiilor, 
la termen a
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Till J IfCC’/’ J 71 sub semnu* împlinirilor socialiste, al înfăptuim
Jn IUL lllJiwi/ilvEj^ UE nEI aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

„Sîntem mindri de cooperativa ooastră, 
de noua înfățișare a cununiei, de viata ooastră de azi“

-> -> 7 J

File din monografia unui sat din Bârdgan 
scrise cu cerneala fierbinte a muncii

Cînd am fost la Grindu n-am dat prea mare 
atenție unei cărțulii cu scoarțe albastre. Mi-o 
oferise la începutul discuției noastre președin
tele Anghel Mircea Dan ; am privit-o cu un ochi 
grăbit și am pus-o în buzunar. Doar nu veni
sem în această vestită cooperativă agricolă ia- 
lomițeană ca s-o „citesc" dintr-o carte, mă in
teresau firesc paginile pe care le scriau chiar a- 
tunci, în prezentul imediat, faptele, judecățile 
și preocupările oamenilor. O lectură a realității 
nemijlocite. Pe cît de instructivă, pe atît de in
teresantă, fiindcă Grindu nu este numai un 
stup harnic, ci și un adevărat laborator al agri
culturii moderne, veșnic deschis ideilor noi de 
conducere și organizare. E suficient, de pildă, 

pătrunzi în intimitatea sectorului zootehnic 
— o uzină ca oricare alta, cu singura deosebire 
esențială că tehnologiile științifice și rigorile 
productivității operează aici în sfera cea mai 
gingașă, a producției vii — ca să înțelegi cît de 
modernă și de eficientă poate, trebuie să de
vină pretutindeni la noi această îndeletnicire 
tradițională. Și, mai ales, să întrevezi ce posibi
lități de afirmare și răsplată li se deschid azi 
oamenilor satului românesc, chemați de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu să înfăptuiască, 
prin priceperea, hărnicia și dăruirea lor, noua 
revoluție agrară.

Furat de această lectură pe viu, o vreme am 
uitat de cărțulia cu scoarțe albastre. Cînd, în-

timplător, am început s-o răsfoiesc... Am desco
perit treptat că, sub înfățișarea sa modestă, mo
nografia editată sub egida Comitetului județean 
de partid Ialomița relevă, cu forța argumentelor 
validate de viață, un adevăr fundamental al 
istoriei noastre noi : justețea și rodnicia dru
mului revoluționar al cooperativizării agricul
turii, deschis de partid țărănimii. Ce drum lung 
și dens în evenimente, bogat in împliniri, fără 
precedent în istoria lucrătorilor pămîntului ro
mânesc, a parcurs, in răstimpul unei singure ge
nerații, plugarul care își punea cu două-trei de
cenii în urmă iscălitura nedibace, dar încreză
toare, pe foaia azi îngălbenită, emoționantă a 
actului de întemeiere a noului său destin !

Despre acest luminos drum al încrederii și ho- 
tăririi țărănimii de a înfăptui politica parti
dului de transformare socialistă a agriculturii, 
de ridicare a satului românesc la bunăstare și 
civilizație depun mărturie și cei „30 de ani de 
muncă și împliniri" evocați convingător în filele 
monografiei amintite. în cele ce urmează am se
lectat, am adaptat și am adus la zi cîteva dintre 
aceste file ce sintetizează experiența celor de la 
Grindu, cu sentimentul că ea reflectă în esență, 
dincolo de particularitățile firești, drumul par
curs de miile de cooperative agricole de produc
ție, de milioanele de țărani de pe întreg cu
prinsul țării.

Victor VÂNTU

ricei plenare din 3-5 martie zele cooperativei agricole de pro-
1949, la scurt timp ei au pus ba- ducție.

28 mai 1950. „Subsemnații țărani săraci, plugari din comuna 
Grindu, plasa Urziceni, județul Ialomița, ne întovărășim din 
inițiativă proprie, constituindu-ne în gospodăria agricolă colec
tivă „Ștefan Gheorghiu", avînd sediul în comuna Grindu...". 
Urmează 42 de semnături, ale țăranilor care se hotărîseră să-și
unească forțele și speranțele.

De la 5 căruțe 
și 10 pluguri 

la 55 milioane lei 
avere obștească
• Iată ce stăpîneau ei în mo

mentul întemeierii : 105,13 ha de 
teren agricol și un inventar format 
din 7 cai, 5 căruțe, 10 pluguri, 3 
boroane și 5 prășitoare. Statul so
cialist, al muncitorilor și țăranilor,

a donat ca zestre nou-născutei for
me de viață : 72 ha teren arabil, 
11 ha de pășuni, precum și con
strucțiile confiscate de pe moșia 
Antonescu. De asemenea, credite în 
valoare de 300 000 lei cu care au 
fost procurate animalele necesare 
sectorului zootehnic.

• Rezultatele n-au întîrziat să 
apară. Chiar după primul an de 
muncă înfrățită (1951), țăranii coo
peratori au dobîndit producții de 
2-3 ori mai mari decît ale celor ce 
își lucrau individual pămîntul. lată, 
comparativ :

Cultura Producția cooperativei 
(kg/ha)

Producția țăranilor 
individuali (kg/ha)

Grîu 1 768 500
Porumb 740 331
Sfeclă de zahăr 19 580 11 768
Floarea-soarelui 631 492

• Comuna Grindu este o așezare 
din Bărăgan, situată în extremita
tea de nord-vest a județului Ialo
mița, la 60 km distanță de munici
piul Slobozia. Cîmpia întrunește 
aici caracteristicile stepei și este 
acoperită cu un strat de cernoziom 
gros de 0,50—1 m, prielnic culturii 
gramineelor și porumbului.

• Aceste meleaguri apropiate de

legendarul Codru al Vlăsiei au fost 
locuite din timpuri străvechi. La 20 
km spre sud se află Piscul Crăsani, 
însemnată davă getică, studiată de 
Vasile Pârvan ; la 40 km spre 
nord se află locul unde s-a desco
perit „Cloșca cu puii de aur". 
Prima atestare documentară a lo
calității apare în 1781, într-un act 
al paharnicului Constantin Văcărescu.
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La viața de obidă
a trecutului...

In 1907 DinLocuințele țăranilor ? 
nuiele, pămînt și paie...

O anchetă întreprinsă în 164 de sate, cătune și comu
ne din toate județele țării în preajma răscoalei releva : 
• ............................casele de nuiele lipite cu pămînt reprezentau 37,2% 

din totalul locuințelor sătești ;
casele de vălătuci lipite cu lut — 22,1% ; 
locuințele din bîrne lipite cu lut — 21,2%; 
locuințele drn chirpici — 5,6% ;
locuințele din ceamur (pămînt amestecat cu paie) — 
3,2%;
bordeele — 2,2%.
38,5% din locuințele sătești erau compuse dintr-o 
singură cameră de locuit.
© 86,5% din casele țărănești erau podite cu pămînt; 

46,3% erau acoperite cu trestie, paie și coceni sau cu 
pămînt.

• Cum arăta interiorul unei locuințe țărănești ? 
lată un răspuns în monografia comunei Buteasca de Joș 
(din fostul județ Vlașca). „Mobilierul casei se compune 
din 2-3 paturi de scînduri, așezate pe niște țăruși în 
pămînt. Tot ca mobilier mai au cite o ladă pe care se 
așează velințele ce le are familia. Ca așternut pun o 
velință peste scînduri pe care se culcă. Saltele n-au 
decît doi țărani și persoanele notabile (...)".

...replica prezentului

în 1982 Pe calea unor condiții 
de tot mai înaltă civilizație

• în anii socialismului au fost construite în mediul ru
ral peste 2,5 milioane de case, aproape toate din cără
midă, cu încăperi mari, spațioase.
• în casa țărănească de azi nu mai lipsește lumina 

electrică. Sînt electrificate 12 187 localități, iar ca urmare, 
televizorul, frigiderul, radioul, mașina de spălat sînt pre
zente într-o mare proporție a locuințelor sătești.
• Prin cele peste 35 700 magazine sătești care împîn- 

zesc țara - dintre care 2 315 supermagazine - în anul 
trecut au fost vîndute mărfuri industriale în valoare de 
aproape 40 de miliarde lei.
• In dispensarele, policlinicile și spitalele din satul 

românesc de azi lucrează 7 700 de medici și 240 000 
cadre medii sanitare, revenind pentru fiecare comună 
2-3 medici și 7-8 cadre medii.
• La sate funcționează azi 12 500 de școli și 10 200 gră

dinițe de copii.
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„Jugul asupririi" 
n-a fost o metaforă!

• întreaga istorie scrisă a pă- 
mînturilor grindene consemnează un 
nesfîrșit proces de vînzări și cum
părări de moșii, de spoliere a 
majorității locuitorilor. Cu timpul, 
moșnenii au devenit ciăcași. „Ju
gul asupririi" n-a fost aici o meta
foră : cei ce se ridicau împotriva 
împilării boierești erau într-adevăr 
puși la jug, legați, în văzul lumii, 
în mijlocul satului.

• Cine erau stăpînii pămîntului ? 
O statistică din anul 1938 consem
nează : 84 de familii țărănești erau 
complet lipsite de pămînt, iar alte 
488 dețineau suprafețe neînsemnate, 
în timp ce șapte mari proprietari 
posedau peste 1200 ha de teren. 
Așadar, 64 la sută din totalul fa
miliilor țărănești din Grindu aveau 
abia 10 la sută din terenul culti- 
vabil, restul, de fapt cele mai pro
ductive suprafețe, revenind marilor 
proprietari. (Un fapt semnificativ : 
în 1941, cînd zeci de țărani grin- 
deni își dădeau viața într-un răz
boi pe care îl urau, Ion Antonescu 
cumpără la Grindu o „bucățică" de 
moșie de 100 de hectare).

• Cum trăiau țăranii ? Majorita
tea caselor țărănești erau construi
te din gard de nuiele. Hrana, pen
tru cei mai mulți, era neîndestulă
toare, principalul aliment fiind mă
măliga de mei.

• Statistica deceselor de-a lun
gul unui sfert de veac (1918— 
1942) relevă o situație cutremură
toare : procentul mortalității infan
tile, pînă la vîrsta de 2 ani, se 
apropie constant de 50 la sută. 
Unul din doi copii I Printre cauze 
se menționează „munca prea obosi
toare a femeilor, insuficiența hra
nei".

• în perioada 1927—1943, aproa
pe jumătate din numărul potențial 
al elevilor a rămas în afara in
strucției școlare, numai un sfert ab
solvind cursul primar. Practic, pînă 
la eliberare, procentul de analfabe
tism de 50 la sută rămîne constant.

Primele 42 
de semnături pe un 

act revoluționar
• Ca în toată țara, și la Grindu 

înfăptuirea REFORMEI AGRARE DIN 
1945, „primăvara marilor bătălii și 
speranțe", a început cu mult înain
te de legiferarea ei, fiind realizată 
la îndemnul și sub conducerea par
tidului comunist, de „jos în sus". 
Astfel, la începutul acelui an, auto
ritățile din Grindu raportau organe
lor județene confiscarea moșiilor 
boierești și a inventarului lor agri
col, împroprietărirea țăranilor.

• La sfirșitul anului 1948 se co
munică oficial că analfabetismul 
fusese lichidat în proporție de 85 
la sută.

• Deși eliberați de exploatare și 
deveniți stăpîni ai pămîntului pe 
care îl lucrau, țăranii din Grindu, 
ca proprietari individuali, n-au pu
tut scoate agricultura și propriul lor 
trai din starea de înapoiere moște
nită. De aceea, ajutați de comuniști 
să înțeleagă și să pășească pe 
drumul revoluționar deschis agricul
turii românești prin hotărîrea isto

• Asemenea rezultate (deși încă 
modeste, ca la început de drum) 
i-au convins pe toți țăranii de jus
tețea și rodnicia drumului nou, re
voluționar la care îi chema parti
dul. in vara anului 1959, în comu
na Grindu procesul de cooperati
vizare s-a încheiat, consfințind vic
toria relațiilor de producție socia
liste, cu profunde implicații asupra 
muncii și vieții oamenilor. O pagină 
de istorie.

• Recitiți mai sus zestrea cu 
care au pornit pe noul lor drum cele 
42 de familii și alăturați-o tablou
lui de astăzi al cooperativei din 
Grindu. Cele 1 006 familii au în 
prezent o avere obștească de 55 
milioane lei, din care 41 de mili
oane reprezintă valoarea mijloace
lor fixe. Se realizează (din datele

pe 1981) □ producție globală de 
70 milioane lei, producția globală 
la 1 000 lei fonduri fixe fiind de 
1 750 lei. Producția netă pe coope
rator a atins cifra de 30 000 lei.

Cum se cucerește 
titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste"?

• Baza bazelor acestei dezvol
tări, de neimaginat cu trei decenii 
în urmă nici de cei mai „visători" 
semnatari ai actului de constitui
re, o formează constantele creșteri 
ale producției (exprimate mai jos 
în kilograme la hectar), unele ade
vărate recorduri :

1951 1965 1981
Grîu 1 768 2 947 4 950
Porumb 740 3 113 7010
Floarea-soarelui 631 2 258 3 200
Sfeclă de zahăr 19 580 23 503 36 000

• Dezvoltînd intensiv producția lungul anilor un puternic sector zoo-
vegetală, cooperatorii din Grindu tehnic, lată dinamica acestui nese-
și-au constituit și consolidat de-a cat izvor de bunăstare :

5 1951 1965 1981
Taurine capete 25 645 1 020
Porcine 5 2 509 8 700
Carne tone - 14,6 1 086
Lapte hl. - 4 566 10 173
Lină kg. - 7 354 25 400

• Pentru rezultatele obținute, 
cooperativei agricole de producție 
din Grindu i-au fost conferite de 
două ori titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", precum și „Ordinul Mun
cii" clasa I și Ordinul „Meritul agri
col" clasa I. La sediul C.A.P., un în
treg perete este acoperit de cele pes
te 30 de diplome, care reprezintă, 
de-a lungul anilor de muncă, tot ati- 
tea locuri fruntașe în întrecerea pe 
țară și pe județ. Sufletul acestui pal
mares al vredniciei, Anghel Mircea 
Dan, din 1957 reales mereu pre
ședinte al cooperativei, poartă și 
el cu cinste titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste".

• Acum, cind țărănimea, întregul 
popor fac bilanțul celor două de
cenii de la cooperativizare, iată și 
bilanțul personal al unuia dintre 
„pionierii" transformării socialiste a 
agriculturii. Mărturisește loniță Con- 
standache Baciu, unul din cei 42 de 
semnatari ai actului de intemeiere 
din Grindu :

„Aveam atunci 35 de ani, dar 
trăisem mizerie și nevoi cît în 
două vieți de om. In ultimii 30 
de ani am trăit cu adevărat, am 
realizat tot ce am. Priviți-mi ca
sa și gospodăria, au tot ce le tre
buie. în acest timp, cei cinei co
pii ai mei au devenit oameni a-

devărați, folositori. Alexandra 
este profesoară de fizică și chi
mie, a fost șefa promoției ei, iar 
Vasilica este tehnician agronom. 
Băieții — George, Ion și Minei 
— sînt muncitori cu înaltă cali
ficare. Am 67 de ani, dar parti
cip și acum la muncă. Sînt mîn- 
dru de cooperativa noastră, de 
noua înfățișare a contunei, de 
viața noastră de astăzi".

Case pe măsura 
vredniciei

• loniță Constandache Baciu are 
dreptate. în deceniile care au trecut 
de ia cooperativizare s-au construit, 
s-au modernizat în Grindu peste 
800 de case. Cooperatorii sînt astăzi 
proprietarii unor locuințe confor
tabile, cu 3 și 4 camere, cu băi și 
apă curentă, cu bucătării modern 
utilate, cu sufragerii și dormitoare 
spațioase, din care nu lipsesc ra
dioul, televizorul, mașina de spălat, 
aspiratorul. Numai valoarea mărfu
rilor desfăcute prin cooperativa lo
cală de consum a fost anul trecut 
de 13,5 milioane lei, adică de 43 de 
ori mai mult - în prețuri compara
bile - față de anul 1950.

Pe „platforma zootehnică" din Grindu se analizează operativ problemele 
zilei. In centrul imaginii, „Eroul Muncii Socialiste", Anghel Mircea Dan, 

președintele cooperativei agricole
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O comună
ca oricare altele

DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, ieri și azi

în 1907
Consemnări dintr-o monografie a comunei Drăgănești- 

Vlașca (județul leleorman), apărută în anul 1907
® „Din cele 670 case ale comunei doar 6 sînt de zid, 

iar 622 din gard de nuiele lipit cu pămînt. Majoritatea ca
selor sînt pardosite cu pămînt".

® „învoielile agricole: Țăranii se învoiesc pentru 
12 pogoane luate în arendă să dea arendașului dijmă 
din recolta obținută, să-i muncească arendașului 
4 pogoane de grîu, 2 pogoane de porumb cu toate 
muncile lor ; în plus să mai presteze pentru acesta 6 zile 
cu mîinile, 4 cu carul, să-i are și grăpeze un pogon, să-i 
dea 10 ouă și 4 pui de găină".

• „Sînt in comună 340 de copii de vîrstă școlară, 
din care urmează regulat cursurile școlii 94 (84 băieți și 
10 fete). în mai mulți ani școala n-a dat decît 75 de 
absolvenți".

• „Medicul primar vizitează comuna de 2 ori pe an. 
Mortalitatea infantilă este foarte ridicată. în ultimii ani 
au decedat 675 de copii, dintre care 317 pînă la vîrsta 
de 1 an."
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în 1982
• Azi, în comunâ ființează circa 40 unități comerciale 

și prestatoare de servicii ; volumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul a depășit anul trecut 43 milioane lei.
• S-au ridicat în ultimii ani : noul sediu al poștei, un 

cămin pentru elevi cu 250 de locuri, un cinematograf cu 
350 de locuri, sediul politico-administrativ ; s-au construit 
42 de apartamente.
• Rețeaua de asistență medicală dispune de o poli; 

clinică și 2 dispensare, în cadrul cărora își desfășoară ac
tivitatea 6 medici, 2 farmaciști și 30 cadre sanitare cu 
pregătire medie.
• în cele două școli generale învață 830 de elevi. Nu

mai liceul agroindustrial din localitate dispune de 14 săli 
de clasă și laboratoare.
• în comună își desfășoară activitatea 78 cadre didac

tice și 110 specialiști.
• Circa 1 000 de locuitori au telefon, comuna fiind ra

cordată la sistemul urban automat ; există aici 120 auto
turisme și 1 800 televizoare.

• Tot în această perioadă, mai 
ales în ultimii ani, au fost înălțate 
importante construcții social-cultu- 
rale, care au schimbat fața comu
nei, contribuind la ridicarea nivelu
lui de troi al locuitorilor săi: un 
mare magazin universal, un complex 
de prestări servicii, un dispensar ve
terinar și două școli generale: a fost 
extins dispensarul uman și s-a în
ființat un punct farmaceutic.

• Aici, unde odinioară jumătate 
din locuitori erau analfabeți, iar 
unica școală nu putea primi elevii, 
din lipsă de spațiu, nu există acum 
nici un elev neșcolarizat și s-au con

struit pentru ei - din 1950 și pînă 
astăzi — 16 noi săli de clasă, 2 la
boratoare, o sală de sport. Preșco
larii și elevii beneficiază de îndru
marea a 30 de cadre didactice.

• Dispensarul medical uman, 
unde lucrează 3 medici și 8 cadre 
sanitare cu studii medii (față de 
trecut, cînd funcționau doar un 
agent sanitar și o moașă comunală), 
dispune de aparatura necesară și 
asigură o asistență de calitate. Pro
centul mortalității infantile, altă
dată apropiat de 50 la sută, osci
lează astăzi in jurul cifrei zero.

în încheierea acestor repere monografice aduse la zi, corespon
dentul „Scinteii" din județul Ialomița, Mihai Vișoiu, a consemnat 
ieri următoarea opinie a președintelui Anghel Mircea Dan :

„într-adevăr, viața satului românesc din acești ani este atît de 
dinamică incit, scriindu-și grăbită isteria cu fața spre viitor, face 
ca paginile să se îngălbenească extrem de repede. Ați putut con
stata cite fapte și date noi consemnează, de la un an la altul, 
munca, viața, planurile celor din Grindu. Și, desigur, nu numai 
ale celor din Grindu. Este expresia dinamismului imprimat de 
orientările și sarcinile secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne cere tuturor, întregii țărănimi să ne 
conșacrăm toate forțele importantului obiectiv de făurire a unei 
agriculturi moderne, intensive, eficiente. Stă, într-adevăr, in pu
terea noastră s-o facem !

Mă întrebați ce este de „ultimă oră" la Grindu ? După cum 
vedeți, intrăm din plin în campania de primăvară. Punem cu toa
tă răspunderea bazele noilor producții pe care le dorim superioare 
realizărilor de pînă acum. Este voința care ne animă pe toți, ex
primată în adunarea generală a cooperatorilor ținută recent, din 
ale cărei obiective pe 1982 vă rog să rețineți : 5 000 kg grîu și 8 000 
kg porumb la hectar, în condiții de neirigare, și tot la hectar 3 500 
kg floarea-soarelui și 42 000 kg sfeclă de zahăr ; producția de lap
te pe vacă va crește de la 3 618 la 4 300 de litri, producția de lînă 
de la 7 la 9 kg de fiecare oaie, carnea de porc de la 650 la 700 
tone. Astfel, valoarea normei fizice va fi de 71 lei.

înfăptuirea obiectivelor la care ne-am angajat va aduce, firește, 
noi și importante schimbări în viața cooperativei, a satului, a fie
cărui om. Cu alte cuvinte, pregătiți-vă de o nouă ediție, îmbogă
țită, a monografiei".

Datorită dimensiunilor sale, sectorul zootehnic al cooperativei agricole 
de producție e greu de fixat într-o singură imagine fotografică. Aici, un 

„colț" - ferma de porci Foto : Șerban Gheorghiu
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Mașina 
salvatoare

In fața magazinului „Arta 
modei" din plin centrul Capita
lei sticleau citeva cioburi de 
gheață. Pe cit de sticloase, pe 
atât de alunecoase. Așa se face 
că o femeie a alunecat pe un 
astfel de ochi de gheață și a 
căzut, lovindu-se grav la cap. 
Trecătorii s-au strîns ciotcă, in 
juru-i, au căutat să-i dea aju
tor, dar femeia era prea grav 
lovită. Cineva a telefonat la 
„Salvare", dar cum orice minut 
de întârziere ii punea viața in 
pericol, un șofer de pe o mașină 
a A.C.R. București, Romeo Bas- 
tar, deși aflat in misiune, a o- 
prit, a luat rănita și a dus-o ur
gent la spitalul de urgență.

Intervenție promptă, salvatoa
re, pentru care medicii inșlși 
l-au felicitat, și despre care el 
ne-a spus :

— Eu lucrez la A.C.R., la a- 
sistență tehnică, adică la depa
nare, adică mă ocup de salvarea 
mașinilor. Puteam oare să nu 
contribui tocmai la salvarea 
unei vieți omenești ?
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Musafirul 
de la amiaza

uli-
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Ziua in amiaza mare, pe 
fele satului Crocna, din comuna 
Dieci. județul Arad, și-a făcut 
apariția un musafir nepoftit. 
Era o namilă de mistreț, care a- 
lerga furios, grohăind. Cei aflați 
pe ulițe la ora aceea au dat fuga 
in casă, trăgind zăvoarele.

Văzînd insă că musafirul n-are 
gînd de ducă — ne scrie cores
pondentul nostru voluntar Ale
xandru Herlău — un sătean mai 
îndrăzneț, I. land, i-a aținut ca
lea cu un ciomag in mină. Dar 
nepoftitul musafir nu s-a ară
tat prea impresionat de cel care 
căuta să-l gonească. încurajați 
de... curajul lui lănci, au sărit și 
alți săteni, astfel incit colțosul a 
jost tot mai... încolțit, pină cind 
n-a mai avut încotro și s-a lă
sat prins.

Se pare că pățania acestuia i-a 
pus pe goană pe confrații săi din 
pădure, care nu mai dau târcoa
le prin ogrăzile oamenilor. Deo
camdată !

I
I
I
I
I
I
I
I

Omenie
Aflată in pragul virstei de 70 

de ani, Chira Domnica din co
muna Marca, județul Sălaj, a 
căzut grav bolnavă la pat. Pa
ralizia o țintuia locului. A încer
cat mai multe rețete, dar fără 
folos. Cum și soțul său, mai in 
virstă, era tot suferind, nu mai 
avea cine să facă treburile gos
podăriei.

Auzind de necazul bătrinei, un 
consătean al său, de profesie a- 
sistent medical, pe nume Pavel 
Faina, i-a sărit in ajutor. Un 
ajutor cu mai puține medica
mente, dar cu foarte multă... 
mișcare. Sprijinită de Faina, bă- 
trina a fost coborită din pat și a 
început să facă azi un pas, mîi- 
ne doi-trei, pină cind a inceput 
să treacă pragul casei, apoi al 
ogrăzii. Acum, bătrina merge iar 
pe picioarele ei, datorită gestu
lui de omenie al acestui fain 
consătean... Faina.

I Intrecuse măsura
Alexe Orbețu din comuna Tur- 

cinești, județul Gorj, alerga toa
tă ziua la ghidonul unui moto- 
scuter, cu care transporta fel de 
fel de alimente la restaurante, 
bufete și cofetării din Tg. Jiu. 
O parte din mărfurile respective 
— cite-un kil, cite două, cite 
nouă — au început să se adune 
și la domiciliul lui Orbețu. La 
un control făcut de miliție i 
s-au găsit in cămări nu mai pu
țin de 138 kg mălai, 75 kg făi
nă, 700 (șapte sute) kilograme 
piine uscată și — culmea! — 
citeva mii de pungi goale de 
hîrtie. Ca să fie !

Dar Orbețu nu mat este acum 
deloc in apele lui. Pentru că în 
afară de „depozitul" alimentar de 
acasă, va trebui să răspundă și1' 
la întrebări privitoare la prospe
ritatea gospodăriei sale peste 
puterile și veniturile reale, ca și 
la limuzina cu care se fandosea 
peste măsură.

Intr-adevăr, intrecuse 
sura !
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Mogîldeața 
de pe șosea

Împreună cu cițiva prieteni, 
G.J. din municipiul Sf. Gheor- 
ghe s-a tot cinstit pină era gata- 
gata să cadă sub masă. Cu greu, 
greu de tot, a pornit spre casă. 
Picioarele, de plumb, nu l-au 
mai ajutat și a căzut drept in 
mijlocul unei intersecții din 
centrul orașului. Seară cu ceață, 
drum cu gheață. Cițiva trecă
tori, care l-au văzut, au oprit un 
taxi pentru a-l duce acasă. Dar 
tocmai atunci s-a apropiat de 
locul cu pricina autoturismul 
2-BV-4834, care l-a accidentat 
grav pe cel care incă n-apucase 
să fie salvat...
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In dialogul prezent-trecut, în dia
lectica tradiție-contemporaneitate, 
arta tematică de inspirație istorică 
se înscrie între factorii de mare efi
ciență educativ-patriotică. Această 
valoare educativ-patriotică a fost în
țeleasă încă din secolul trecut de 
pictorii revoluționari pașoptiști, de 
artiștii din perioada pregătirii și în
făptuirii Unirii de la 1859, de Aman 
care și-a închinat creația luptei pen
tru dobindirea Independenței națio
nale, de marele Grigorescu care a 
glorificat prin opera sa de înaltă ex
presie artistică eroismul ostașului 
român în redutele de la Plevna sau 
Smirdan.

Pentru Aman, pictura era o pro
fesie de credință în care vedea „mo
bilul cel mai puternic al înălțării 
cugetelor și al dezvoltării simțămin- 
telor patriotice'* *.  Iar lui Grigorescu, 
contactul nemijlocit cu realitățile 
dramatice de la 1877, i-a prilejuit un 
moment de caldă adeziune patrioti
că, o participare de o intensă trăire 
sufletească, realizînd una din pagi
nile cele mai valoroase ale artei sale 
în calitatea sa de pictor-reporter, 
poate neegalat în acest sens de nici 
un alt artist european din epoca sa.

a Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Cavoul de familie — 15,30; O 
scrisoare pierdută — 20; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 18.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Varujan Cozighian. Martha 
Kessler. Florin Diaconescu — 19.30.
a Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 19.
a Teatrul de operetă (13 98 48) : Vă
duva veselă — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Gin-Rummy — 19.30; (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) : Cabala bigoților 
(premieră) — 19.30.
a Teatrul National din Iași (la sala

Revenită în actualitate, dintr-o 
nouă perspectivă contemporană, arta 
de evocare istorică și-a redimensio- 
nat întregul ei program tematic și 
stilistic. Cultivînd tradițiile „clasice", 
naționale și universale, pe direcția 
specificității genului, artiștii plastici 
contemporani tind să reliefeze, pe 
calea eposului plastic, sensurile fun
damentale ale istoriei noastre bimi
lenare, evocînd momentele ei repre
zentative, pilduitoare prin semnifi
cația lor, în memoria generațiilor de 
azi.

în ansamblul artei românești con
temporane, genul istoric s-a impus, 
așadar, din opțiunea firească de evo
care a evenimentelor trecutului în 
relația lor cu aspirațiile prezentului, 
ilustrîrid, în esență, rolul creator al 
poporului in făurirea istoriei națio
nale. în acest spirit s-a afirmat și 
dezvoltat arta de evocare istorică

din ultimele decenii, răspunzînd so
licitărilor epocii noastre, orientată 
către problemele vitale ale existen
ței și destinului poporului, dintr-o 
nevoie etică a prezentului de a re
vela filonul de tărie morală, de uni
tate etnică și spirituală a neamului 
nostru.

Noile idealuri ale epocii noastre, 
promovate pe principii de substanță 
profund umanistă, pe o înțelegere 
științifică a istoriei și a progresului 
social, au îmbogățit considerabil pro
blematica artei de inspirație istorică. 
Acest fapt apare evident nu numai 
în lărgirea sferei tematice, prin am
plificarea subiectelor de interes so- 
cial-istoric, ci și prin diversificarea 
registrului stilistic în funcție de pro
gresele generale ale modalităților de 
expresie artistică din ultimul secol.

în această ordine de idei, semnifi
cativ pentru începuturile picturii is
torice contemporane este momentul 
evocator cind s-a aniversat Cente
narul revoluției pașoptiste, în 1948, 
care a prilejuit angajarea exempla
ră a tuturor forțelor artistice, dove- 
dindu-se un atașament plenar față 
de o cauză patriotică. Importanța a- 
cestui eveniment era înțeleasă încă 
de atunci în cadrul mai larg al is
toriei luptelor pentru libertate și 
emancipare socială de-a lungul seco
lelor, momentul revoluționar 1848 
fiind evocat în legătură cu răscoalele 
țărănești de la 1784 și cu revoluția 
lui Tudor Vladimirescu. Astfel, ar
tiști din vechea generație ca Ressu, 
Steriadi, Iser sau Lucian Grigorescu 
semnau o serie de pînze cu portrete
le unor eroi naționali : Horia, Cloș
ca și Crișan, Tudor Vladimirescu și 
Nicolae Bălcescu. în același timp, 
Ciucurencu realiza ampla pînză 
„Ana Ipătescu la 1848“, prin care 
inaugura o nouă orientare în promo
varea compoziției istorice cu mij
loace picturale moderne.

An de an s-au înregistrat progrese 
evidente în compoziția pe teme so
ciale evocatoare, amintindu-1 in a- 
cest sens pe pictorul Corneliu Baba, 
autorul unei suite impresionante de

DIMITRIE GRIGORAȘ „Mihai Viteazul, domn al tuturor românilor"

„prezent!" la chemarea istoriei
(Urinare din pag. I)

tablouri pe teme țărănești, ce expri
mă o gravă și intensă trăire inte
rioară. Opera sa, inspirată din dra
ma de secole a țăranului nostru, este 
un veritabil preludiu al marii expo
ziții comemorative a răscoalelor ță
rănești din 1907, organizată in 1957, 
cind se consemnează unul dintre e- 
venimentele semnificative pentru a- 
firmarea artei de evocare istorică, 
cu o remarcabilă și substanțială con
tribuție a tinerelor generații. Era, de 
fapt, un reviriment firesc, după o 
scurtă perioadă de înțelegere și in
terpretare confuză a temei istorice, 
cind se afirmă cu putere pictori ca 
Virgil Almășanu, Brăduț Covaliu, 
Eugen Popa. Paul Gherasim, Con
stantin Piliuță, Lazăr Iacob, Traian 
Brădean. sculptori ca Naum Corces- 
cu și numeroși graficieni. S-a do
vedit astfel că arta de evocare isto
rică se integrează atît din punct de 
vedere tematic, cit și stilistic in evo
luția generală a picturii de șevalet 
și monumentale, a sculpturii portre
tistice sau a statuarei de for public, 
a graficii de șevalet și a gravurii, ca 
în ultima perioadă să se remarce și 
importante compoziții in domeniul 
tapiseriei. Demn de subliniat este 
faptul că fiecare generație de artiști 
a îmbogățit pe noi registre stilistice 
repertoriul artei de evocare istorică 
românească contemporană. Am pu
tea vorbi de generația lui Virgil Al- 
mășan, Lazăr Iacob, Traian Brădean 
care abordează un vast program de 
pictură monumentală, urmată de ge
nerația lui Vasile Celmare, Vladimir 
Șetran, apoi de colegii lor ceva mai 
tineri Constantin Nițescu. Dimitrie 
Grigoraș, Gheorghe Pătrașcu, Ni
colae Groza, Ion Stendl și pină la 
ultimele serii de absolvenți ai In
stitutului de arte plastice „N. Grigo
rescu" sau „Ion Andreescu" din Cluj- 
Napoca. Aceste remarcabile realizări 
ale artei de evocare istorică au dat 
greutate și substanță unor ample 
manifestări evocatoare ca centena
rul Unirii Principatelor Române, se

micentenarul înființării P.C.R., cen
tenarul Independenței sau aniver
sarea a 2050 ani de la fondarea pri
mului stat dac centralizat sub con
ducerea lui Burebista.

Toate aceste manifestări de mare 
amploare dovedesc maturitatea miș
cării noastre artistice, vocația ei ci
vică și patriotică de a răspunde unor 
importante imperative de promova
re a artei de for public. Este o pro
blemă de mare actualitate, impusă 
de nivelul de civilizație al societății 
noastre de astăzi, ale cărei exigențe 
spirituale fac tot mai evidentă ne
voia dezvoltării programului de mo
numente și * de ansambluri monu
mentale.

S-au înfăptuit multe opere de 
semnificație istorică. între care și 
unele monumente valoroase ce evo
că fie anumite evenimente din lup
tele de veacuri ale țăranilor, de pil
dă Bobîlna, 1784, 1821, 1907, fie din 
luptele muncitorilor din perioada 
marilor greve, de pildă cea din 1933 
sau figurile pilduitoare ale unor per
sonalități istorice și culturale. Dar 
nu se poate spune nici de departe 
că s-au rezolvat principalele obiecti
ve ale artei monumentale care să 
perpetueze peste veacuri gloria epo
cii noastre. începînd cu însăși capi
tala țării, în momentul de față avem 
mari datorii față de contemporanii 
noștri. Există încă numeroase spații 
publice, piețe centrale care trebuie 
marcate cu aceste semne emblema
tice. care sînt monumentele, capabile 
să evoce marile evenimente și figuri 
ale trecutului, dar și ale prezentului, 
într-o concepție originală, autohtonă. 
Căci în epoca noastră trăirea isto
riei capătă o densitate morală, expri
mă ' o atitudine de mîndrie și dem
nitate, ce relevă procesul afirmării 
poporului nostru în viața internațio
nală, în direcția actuală a dezvoltă
rii istoriei lumii prin voința de li
bertate, prosperitate și pace a po
poarelor.

Gh. COSMA
directorul „Muzeului colecțiilor"

enunțat de Bălcescu, își găsea acum 
aplicare, el fiind susținut de tine
retul studios in modul cel mai con
cret cu putință-. Dealtfel, numeroși 
studenți au cerut să intre în rîn- 
durile armatei și s-au acoperit de 
glorie pe cimpurile de bătălie.

Și din nou privirile s-au îndrep
tat spre viitor. Iar viitorul se iden
tifica tot mai mult cu imaginea 
unei societăți a dreptății și a dem
nității. Afirmarea și dezvoltarea, 
la finele secolului trecut, a luptei 
clasei muncitoare și, în acest ca
dru istoric general, a mișcării re
voluționare și democratice a gene
rației tinere se leagă strins de a- 
pariția și răspîndirea ideilor socia
lismului științific în țara noastră. 
Și este de remarcat faptul că pro
pagarea ideilor socialismului știin
țific a găsit un teren fertil în in
stituțiile de învățămînt. Scria Con
stantin Miile. în 1891, că „cei dintâi 
care au ridicat steagul roșu al miș
cării socialiste au fost tinerii stu
denți din București și Iași, care 
și-au jertfit timpul, energia și de 
multe ori cariera pentru a arunca 
sămința rodnică a deșteptării in 
masele populare".

Desigur, forța dominantă a miș
cării revoluționare de tineret din 
România au constituit-o tinerii din 
fabrici și ateliere. Ei. în primul 
rind, parte integrantă a clasei ce

lei mai înaintate a societății, mun
citorimea, au avut rolul hotăritor 
in grăbirea procesului de maturi
zare politico-ideologică a tineretu
lui progresist, de creștere a conști
inței sale revoluționare. Dar acti
vitatea susținută de către organi
zațiile studențești de orientare so
cialistă, intre care „Societatea stu
denților mediciniști din București", 
„Clubul studenților Universității 
din Iași", cercurile socialiste stu
dențești, ca și de studenții ce cola
borau frecvent în paginile presei 
socialiste s-a dovedit a fi consti
tuit. incontestabil, o însemnată 
contribuție la pregătirea politică și 
ideologică a tineretului revoluțio
nar.

Deschizind cartea de istorie în a- 
ceste zile cind se împlinesc șase 
decenii de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și cind aniver
săm organizația revoluționară a 
studenților din România, U.A.S.C.R., 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
activitate, ne atrage atenția și fap
tul că studențimea română a in
trat în veacul XX cu o bogată zes
tre de patriotism și spirit revolu
ționar. Sînt trăsături ce se vor a- 
firma puternic și vor cunoaște o 
activă consacrare în focul partici
pării tineretului studios la marile 
acțiuni politice desfășurate sub 
steagul partidului comunist, avînd 
ca țel suprem făurirea unei noi 
societăți în România, victoria re
voluției și construcției socialiste.

Oaspeți în sălile & 
de concert bucureștene

Cvartetul „Primavera” (S.U.A.) • Pianistul 
norvegian Kjell Baekkelund • Roberto Benzi

Replică fermă 
abaterilor 

de la disciplina 
și morala 
de partid

în documentele par
tidului nostru se sub
liniază cu claritate că 
pentru membrii de 
partid nu există drep
turi în plus, privilegii 
aparte, cî, dimpotrivă, 
ei au obligația per
manentă de a consti
tui exemplu de com
portare și corectitu
dine, a manifesta răs
pundere și spirit civic 
înaintat in întreaga 
activitate. „Se pare 
însă, se arăta într-o 
scrisoare adresată re
dacției, că unele ca
dre de conducere ale 
organizației de partid 
din comuna noastră, 
Vîrteșcoiu, județul 
Vrancea, n-au înțeles 
însemnătatea acestui 
principiu, faptul că el 
este obligatoriu pen
tru toți membrii par
tidului, indiferent de 
funcția încredințată. 
Altminteri nu se ex
plică de ce Ioana Ar
gint, chiar de Ia ale
gerea sa ca secretară 
a comitetului comunal 
de partid Vîrteșcoiu și 
primăriță a comunei, 
a fost preocupată mai

mult de a-și crea, 
prin abuzuri și ilega
lități, tot felul de a- 
vantaje".

Sesizarea se referea 
la o seamă de fapte 
concrete, care au fost 
verificate la fața lo
cului de către Comi
tetul județean Vran
cea al P.C.R., consta- 
tindu-se că acestea 
corespund realității. A 
reieșit că I. A. a u- 
tilizat în mod abuziv 
mașinile statului pen
tru transportul unor 
materiale de construc
ție la locuința sa, din 
satul Beciu ; a folo
sit meseriași din 
C.A.P. pentru execu
tarea unor construcții 
din gospodăria sa fă
ră să le plătească ; a 
închiriat sala căminu

lui cultural pentru di
verse aniversări, în- 
,casind mii de lei fără 
să elibereze chitanțe: 
a ajuns pină la a ce
re... desființarea tele
fonului public din sa
tul Beciu și instalarea 
acestuia la domiciliul 
său ; a obligat condu
cerea C.A.P. să repar
tizeze unele loturi în 
folosință contrar pre
vederilor statutului ; 
lua benzină din C.A.P. 
pentru autoturismul 
propriu etc.

Avînd în vedere a- 
ceste comportări, in

compatibile cu nor
mele eticii socialiste, 
secretariatul comite
tului județean de par
tid a hotărît sancțio
narea Ioanei Argint 
cu vot de blam cu a- 
vertisment, dispunîn- 
du-se eliberarea sa 
din funcție ; recupe
rarea de la făptași a 
pagubelor aduse avu
tului obștesc ; infor
marea colectivului da 
producție unde va fi 
încadrată I. A. că 
scoaterea sa din func
ția de secretar al co
mitetului comunal de 
partid și de primar al 
comunei Vîrteșcoiu 
s-a datorat abuzurilor 
și ilegalităților săvîr- 
șite ; dezbaterea aces
tui caz în plenara co
mitetului comunal de 
partid. De asemenea, 
au fost sancționați pe 
linie de partid Radu 
C. loan, secretar ad
junct al comitetului 
comunal de partid, 
Gheorghe Vîrgolici, 
vicepreședinte al con
siliului popular comu
nal, și Petricâ Batara- 
gă, secretar al birou
lui executiv al consi
liului popular comu
nal, pentru faptul că 
nu au manifestat o a- 
titudine combativă 
împotriva abuzurilor 
manifestate.

Sesizarea 
se putea rezolva 
fără intervenția 
forurilor centrale

Comitetul asociației 
de locatari nr. 22, de 
pe strada Prirriaverii 
din municipiul Boto
șani, a sesizat redac
ției că in repetate 
rînduri a solicitat 
conducerilor între
prinderilor județene 
de construcții-montaj 
(I.J.C.M.) și de gos
podărie comunală și 
locativă (I.J.G.C.L.) 
să ia măsuri pentru 
urgentarea terminării 
tencuielilor exterioare 
la blocurile turn date 
în folosință în urmă 
cu patru ani, deoare
ce pereții acestora au 
început să se degra
deze. în scrisoare se 
relata că la interven
țiile lor nici nu au 
primit vreun răspuns 
și nici problemele 
semnalate de ei n-au 
fost soluționate.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
județean Botoșani, 
unde redacția a în
drumat spre rezolva
re sesizarea, a con
statat, in urma veri
ficărilor efectuate, că 
faptele semnalate se

confirmă. într-ade- 
văr, la mai multe 
blocuri de locuințe de 
pe strada Primăverii 
(nr. 8 F. 8 E, 10C. 11 
B ; 11 și 12) nu au 
fost executate în în
tregime tencuielile 
exterioare și placările 
la grinzi. Din analiza 
făcută a rezultat că 
lucrările respective 
n-au fost executate 
de la început deoare
ce proiectantul pur și 
simplu... le-a omis din 
documentația tehnică. 
De comun acord cu 
conducerile I.J.C.M. și 
I.J.G.C.L. s-au stabi
lit modalitățile de e- 
xecuție și decontare 
a acestor lucrări res
tante, lucrări ce vor 
fi terminate de șan
tierul nr. 1 al I.J.C.M. 
Botoșani pină la sfir-

șitul semestrului I al 
acestui an.

In acest fel, Solici
tările îndreptățite ale 
locatarilor și-au găsit 
soluționarea. întrucît 
există și alte cazuri 
in care cetățenii au 
adresat diverse sesi
zări unor unități din 
subordinea consiliului 
popular județean și 
nu au primit răspuns 
la ele, fiind nevoiți 
să solicite sprijin fo
rurilor centrale, era 
de așteptat ca, por- 
nindu-se de la astfel 
de situații, să se facă 
o analiză mai amplă 
și să fie adoptate mă
suri ca asemenea se
sizări să fie soluțio
nate operativ, în spi
ritul legii, la nivel 
local, fără să mai fie 
necesară intervenția 
forurilor centrale.

Spicuiri din răspunsuri
• Uniunea județeană a cooperativelor de con

sum Dîmbovița : Adunarea generală a delega- 
ților cooperativei de consum din comuna Vi- 
șinești, analizînd sesizarea referitoare la aba
terile săvîrșite de gestionarul Ion Șerban, a 
hotărît scoaterea gcestuia din muncă.

• Consiliul județean al sindicatelor Gorj : 
S-au luat măsuri pentru executarea remedie
rilor necesare la centrala termică din cadrul 
secției din Tîrgu Jiu a Fabricii de bere Craio
va. împreună cu conducerea secției s-au sta
bilit și alte măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății de ansamblu a secției.

Gheorghe P1RVAN

Intîlnirea cu 
cvartetul ameri
can „Primavera" 
a produs, fără îndoia

lă, o neașteptată sur
priză celor care au 
venit să-1 asculte. Ti
nerele muziciene Mar
tha Caplin, Mitsuru 
Tsubota, Diann Je- 
zurski, Melissa Meell 
s-au lansat doar de 
cițiva ani, mai exact 
din 1977, cind au ob
ținut un important 
premiu al Fundației 
Naumburg. S-ar putea 
spune, așa cum am re
marcat din concertele 
bucureștene, că tinere
țea lor înseamnă de 
fapt : tehnică precisți, 
virtuozitate bine du
blată de consistența 
ideii, eleganța frazării 
și curajul alăturării 
unor piese de factură 
deosebită. C î n t ă 
Haydn, Cvartetul in 
Re major, op. 20 — 
clar, limpede, cu fraze 
rotunjite. Cintă De
bussy — învăluind 
misterul in pizzicato- 
uri abia atinse și Cele 
5 piese de Gershwin, 
transpuse special pen
tru ele de compozito
rul Stanley Silverman 
— făcînd un perma
nent joc între burlesc 
și reverie, între punc
tări jazi-stice și muzi
ca severă. De fapt, își 
arată, cu adevărat, ca
litățile de bune muzi
ciene in piesele mo
derne, cum a fost și 
cvartetul de natură 
schonbergiană semnat 
de compozitoarea Ruth 
Crawford Seeger (ex
celentă acea parte în 
care melodia se înfi
ripa dintr-o singură 
notă, pentru ca, ajun
să la plinătatea ei ar
monică, să înceapă să 
se debaraseze de fie
care sunet), sau ultima 
parte a Cvartetului de 
Marțian Negrea — în
țeles în verva, în ins
pirația lui seînteie- 
toare.

Simfonicul care
ne-a prilejuit in
tîlnirea cu pia

nistul norvegian Kj
ell Baekkelund s-a 
constituit, cred, în- 
tr-unul dintre reuși
tele concerte ale sta
giunii Radioului. In 
primul rind, pentru 
că programul a fost 
consistent : Enescu,
Chausson, Grieg, Du
kas. Și nu numai o- 
pusuri care se cîntă

(Franța)
foarte des, ci și pa
gini ce nu au mai ră
sunat de aproape 
două decenii 1 Ast
fel, Radu Zvoriștea- 
nu — un muzician că
ruia bagheta ii dă 
șansa dezvăluirii, fă
ră discuție, a seriozi
tății, a culturii sale 
artistice, a bogatului 
repertoriu pe care-11 
stăpînește, a ' că'hdd^- ' 
terii muzicii dinăun»-1 
trul ei, ca ‘ binecu
noscut interpret — 
ne-a oferit alături de 
o pagină enesciană de 
tinerețe — Interme
zzo nr. 1 în Re ma
jor — Simfonia în Si 
bemol major de Chau
sson. O lucrare ela
borată, căreia orches

tra simfonică a Ra
diodifuziunii și ba
gheta lui Radu Zvo- 
rișteanu i-au găsit to
nurile potrivite, flu
ența necesară, firele 
nevăzute care să-i 
dea unitate, pentru a 
capta interesul audi
torului și a convinge. 
O împlinire căreia i-a 
urmat colaborarea, fă
ră fisuri, cu oaspetele 
norvegian ; mai mult, 
ințelegerea stilului 
pianistic lansat de 
Kjell Baekkelund în 
tălmăcirea muzicii lui 
Grieg : o interpretare 
mai puțin obișnuită, 
foarte personală, care, 
într-un fel, lăsa să 
curgă muzica cit mai 
liber, neîncătușată, 
nezăgăzuită de for
mule știute : un ba
lans între tonuri ca
merale și declamații 
patetice, între depa
nare aparent absentă 
și participare fierbinte, 
pasionată.

Smaranda 
OȚEANU

Oaspete statornic 
al stagiunilor de 
concerte bucu
reștene, dirijorul fran

cez Roberto Benzi a 
revenit la pupitrul Fi
larmonicii „George E- 
nescu" cu un program 
— Concertul pentru

pian nr. 5 în Mi bemol 
major de Beethoven și 
„O viață de erou" de 
Richard Strauss — ce 
s-a dovedit mai atră
gător ca niciodată pen
tru publicul Ateneului. 
Critica muzicală a avut 
însă obiecții (în săptă- 
mînala cronică a tele
viziunii) tocmai asupra 

, programului lui Benzi, 
suițnîînd că un inW- 

‘"’pțW’ife valoarea'"'s&.
care ‘circulă atît de 
mult și dirijează lu
crări foarte variate, 
vine la București, mai 
de regulă, cu un re
pertoriu spectaculos 
(apropo de Strauss și 
de demonetizarea unor 
lucrări prea des cinta- 
te), vizînd doar succe
sul. Obiecțiile sînt, de
sigur, întefneiâte, pro
blema rămîne totuși 
deschisă mai ales pen
tru faptul că Benzi este 
el însuși. în primul 
rînd, un dirijor cu un 
temperament și o ges
tică explozive și spec
taculoase și care are 
implicit afinități, cu 
piesele ce ii peț- n-'ne 
in valoare acest „<?- 
sături. Trebuie- "‘rusă 
subliniat că versiunea 
lui Benzi la „O viață 
de erou" merită din 
plin aplauzele pe care 
le-a primit, pentru a- 
curatețea, suplețea,
strălucirea conferite 
acestei atît de dificile 
și complexe lucrări, 
cel puțin din punct de 
vedere tehnic or
chestral. Filarmonica 
„George Enescu" este 
fără îndoială un an
samblu simfonic de 
cea mai aleasă calita
te, atît prin valoarea 
membrilor ei, cît și 
prin propriul efort de 
omogenizare și a su
nat sub mina lui 
Benzi amintindu-ne de 
perfecțiunea concerte
lor cu Celibidache.

O notă distinctă in 
acest concert — eveni
ment (de fapt un se
rial de trei concerte) a 
constituit-o prezența 
solistică a lui Valentin 
Gheorghiu in Imperia
lul beethovenian: sim
plă, vibrantă, încărca
tă de semnificații, ros
tite fără cea mai mică 
afectare, purtînd mar
ca unui artist ajuns la 

'apogeul forței sale ex
presive.

Dan
SCURTULESCU

I
I
I
I
I

Zugravul mînjît
Fiind zidar și zugrav de me

serie, Alexandru Borugă a fost 
numit mai marele meșterilor 
constructori de pe lingă primă
ria comunei Gogoșu, județul Me
hedinți. De la o zi la alta, meș
terit erau tot mai solicitați la di
ferite lucrări. Lucrări se execu
tau, materiale se foloseau, dar 
încasările nu prea se „vedeau", 
tn schimb, in urma unui con
trol, s-a „văzut" că Borugă își 
însușise, pe nedrept, zeci de mii 
de lei. Fapt pentru care zugra
vul... minjit va da seamă în fața 
legii.

I
I
I
I
I
I

I IRubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

MM MMM MMM MMM MMMMM^

teatre
Teatrului Mic. 14 70 81) : Preferam să 
mor de rîs — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Co
piii lui Kennedy — 20.
a Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Micul infern — 19.30; (sala 
Studio) ; Inele, cercei, beteală — 19. 
a Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) ; ...Eseu — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19.30; (sala Victoria. 50 58 65) : 
Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Varietăți — 19.30
a Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Soarele Carpaților — 19.
a Teatrul . Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece ! — 17.30.
a Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule ? — 17; (la sala Giu
lești. 18 04 85) : Osul de pește fer
mecat — 17.

a Circul București (11 01 20) : Fantas
tic circ — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Iertarea — 19.30.
a Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu" (14 26 10) : Recital instrumental — 
15.30; Recital „Pagini vocale din cla
sicismul vienez" — 19.30.

cinema
A Semnul șarpelui : SCALA (11 03 72) 
— 9.30; 11.30: 13.30; 15,45; 18; 20 15,
FESTIVAL (15 63 84) - 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20. FLOREASCA (33 29 71) — 
13; 15; 17; 19; 21.
a Liniștea din adtncuri : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11.30; 13.30; 16; 18: 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15. MODERN

(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Grăbește-te încet : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18;
20.15. AURORA (35 04 66) — 9: 11.15 ;
13,30; 15,45; 18; 20. TOMIS (21 49 46) — 
9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
A Destine romantice : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, COSMOS (27 54 95) — 
15,30; 17,30; 19,30.
A Saltimbancii ; PACEA (60 30 85) —
15,30; 17.30; 19,30.
A Dorește-mi un timp nefavorabil : 
CENTRAL (14 12 24) - 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
a Cum a devenit Unku prietena lui 
Ede : TIMPURI NOI (15 6110) - 8;
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Incident la graniță : SALA MICA
A PALATULUI - 10; 12.30; 15;
17,15; 20.
A Superpolitistul : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 8.45; 11; 13,15; 15.45; 18;
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 12; 
14; 16; 18; 20.15, MELODIA (12 06 88)
— 13; 15; 17; 19; 21.

A Oglinda spartă : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
A Pasărea de foc spațială : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11,15; 13,30; 15.45.
• Concediu pe malul mării : DOINA
— 18; 19,45, COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,30; 20.
a Loana ; Fiul căpitanului Blood : 
PALATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII (75 77 20) — 17.
a Jumătate de casă fără mire î BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 16; 18; 20.
a Spartacus : EFORIE (13 04 83) — 9; 
12,30; 16; 19.30.
a Aii Baba și cei 40 de hoți s POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 19.
• Iubește, iubește, dar nu-ți pierde
capul: FLACARA (20 33 40) — 15.30;
17,30; 19.30.
• De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11 ; 13,15;
15.30; 18; 20,15.
A Trenul: CAPITOL (16 29 17) — B; 
10,30; 13,15; 16; 19. 

a Toate mi se întîmplă numai mie : 
GRIVITA (17 08 58) — 12: 14; 16; 18: 
20. GLORIA (47 46 75) — 10; 12; 14; 16; 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 8; 10; 
14; 16; 18: 20.
a Vulcanul : DACIA (50 35 94) — 9;
11,16; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Bronco Billy: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17.30; 19,30, GIULEȘTI
(17 55 46) — 8,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
a Numele meu e iubire : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.
A Despărțirea : VOLGA (79 71 26) — 
8; 11; 14; 17; 20.
a Hangar 18: VIITORUL (11 48 03) — 
9.30; 11.30: 13 30; 15.30; 17.30: 19.30.
a Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 26. MIO
RIȚA (14 27 14) — 13; 15; 17; 19; 21. 
CULTURAL (83 50 13) - 8; 10; 12; 14; 
16; 18: 20.
• Omul și fiara : MUNCA (21 50 97) — 
14; 17; 20.
A Toată lumea este a inea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 19.
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Primiri la primul ministru al guvernului
în sala Radiolelevizitihil române 

au început,’ joi, 25. februarie, lucră
rile Plenarei Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei; Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
în cadrul cărora stat i dezbătute; o 
serie de documente importante pen
tru activitatea din agricultură, docu
mente elaborate ; din inițiativa și 
sub conducerea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, So
cialiste România. Tbtodată, în cadrul 
lucrărilor vor fi evocate împlmireâ 
a 75 de ani de lâ răscoala țăranilor 
din 1907 și a 20 de ani de la încheie
rea cooperativizării agriculturii in 
țara noastră, momente cu 0 semni
ficație deosebită In viața țărănimii, 
a întregului nostru popor.

La lucrările plenarei -iau parte, ca 
invitați, primii, secnetafi ai comite
telor județene de partid ,ți secretarii 
pentru problemele muncii de partid 
în agricultură, directori generali ai 
direcțiilor agricole județene, cadre 
cu munci de răspundere din minis
tere și organe centrale, organizații 
de masă ți obștești, locuitori ai sa
telor în care au avut loc răscoale ță
rănești in anul 1987, participanți la 
înfăptuirea cooperativizării agricul
turii în țara noastră, cadre din agri
cultură, oameni ai muncii din unele 
unități agricole care nu sînt membri 
ai Consiliului Național al Agricultu
rii, alți invitați. ■

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Emil Bobu,: membru al 
Comitetului Politie Exețutiv, «pere*  
tar al CC. ăl jP/C.R.;,'. președintele 
Consiliului Național aț Agriculturii.

...
.. :■ .... .

vremea
.■„■i...,..,.. ..... — . 

Timpul probabil pentru, zilei» de 27, 
28 februarie ți ț martie, n» far*  : Vre
mea va fi tn genebâl tiftied*.  eji ’ cerul 
mal mult horos. .'vor. cădea, precipitații,' 
mai ales sub ferțriă de.-fiumit*  iți ploaie 

j——,v'i ,i^...i

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor.

In unanimitate, a fost aprobată 
următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la măsurile 
întreprinse pentru pregătirea și des
fășurarea campaniei agricole de pri
măvară în lumina indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a legilor și decretelor 
Consiliului de Stat, recent adoptate, 
referitoare Ia îmbunătățirea activi
tății în agricultură ;

— Program cuprinzind acțiunile 
din campania de primăvară în do
meniul cerealelor, plantelor tehnice, 
legumiculturii, pomiculturii, viticul
turii, producerii furajelor, mecaniză
rii și îmbunătățirilor funciare ; ter
menele de realizare și răspunderile 
pentru ducerea lor la îndeplinire ;

2. Raport privind recensămîntul 
animalelor ; concluziile ce se des
prind, acțiunile și măsurile ce tre
buie întreprinse pentru realizarea 
efectivelor planificate, pe specii și 
categorii, și pentru dezvoltarea pro
ducției zootehnice ;

— Program pentru creșterea supli
mentară a efectivelor de ovine, în 
vederea obținerii de producții spo
rite de lînă, carne și lapte ;

— Program privind dezvoltarea se
riciculturii in perioada 1982—1985 :

3. Programul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea teritorială 
pentru asigurarea populației cu pro
duse animale și vegetale, măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru aplica
rea în viață a prevederilor acestuia ;

4. Propuneri privind așezarea mai

rațională a prețurilor la furaje gro
siere (fînuri, paie, coceni, vreji și 
alte resurse) ;

5. Unele măsuri cu privire la or
ganizarea de acțiuni care să contri
buie la îmbunătățirea situației eco- 
nomico-financiare a cooperativelor 
agricole de producție cu programe de 
redresare ;

6. Hotărirea Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor 
privind adoptarea documentelor su
puse dezbaterii și angajamentul oa
menilor muncii din agricultură de a 
face totul pentru realizarea progra
melor stabilite de creștere a produc
ției vegetale și animale, în vederea 
îmbunătățirii continue a aprovizio
nării populației cu produse alimen
tare și a industriei cu materii prime.

în ședința de dimineață, tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a prezentat 
Raportul cu privire la măsurile în
treprinse pentru pregătirea și des
fășurarea campaniei agricole de pri
măvară in lumina indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a legilor 
și decretelor Consiliului de Stat, re
cent adoptate, referitoare la îmbu
nătățirea activității în agricultură.

După-amiază, lucrările s-au desfă
șurat în cadrul următoarelor sec
țiuni : secțiunea pentru producerea, 
valorificarea cerealelor și plantelor 
tehnice ; secțiunea pentru produce
rea, valorificarea și industrializarea 
legumelor, cartofilor, fructelor și 
strugurilor ; secțiunea pentru crește
rea animalelor și asigurarea bazei 
furajere.

Lucrările plenarei continuă.

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, joi duoă- 
amiază, pe ambasadorul Regatului 
Hașemit al Iordaniei la București. 
Hani Tabbara, in vizită de rămas 
bun.

în aceeași zi, primul ministru al

guvernului l-a primit pe , noul am
basador al Japoniei la București. 
Takâaki Hasegawa, in vizită de pre
zentare.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

R. D. GERMANĂ

în sud-estul țării și mai ales sub formă 
de ninsoare in celelalte regiuni. Vint 
slab, pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată, predominînd din sec
torul sudic. Temperatura va marea o 
scădere. începînd din nord-vestul tării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
10 șl zero grade, izolat mai coborîte, 
maximele între minus 4 și plus 6 gra
de. Local se va produce ceată. In

București : Vreme in general umedă. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie și burniță. Vint slab, pînâ la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 grade șl zero 
grade, maximele între plus 3 și plus 
5 grade. Ceață mai frecventă la în
ceputul intervalului. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

ȚT

Azi, al treilea meci
. ' • ' . .

Spuneam în corespondența noastră 
publicată ieri că, dupdeum se știe, 
la un campionat moridial orice meci 
este greu și poate 'aduce neprevă
zutul. Reprezentativa gazdă (cam
pioană mondială a ediției prece
dente din Danemarca, 1978) a fost 
ținută „in șah" de Cehoslovacia 
(cate, aflindu-te în schimbare de 
generații, nu poate erhite, de'data 
aceasta, pretenții la podium) : 7—7 
la pauză, 18—18 pind in ultima se
cundă, cind RiF.G. a înscris golul 
victoriei.

Dar exemplul cel mai concludent 
in acest sens l-a oferit grupa 
preliminară, din care facem și noi 
parte, grupa D. în rolul principal — 
talentata și inimoasa reprezentativă 
a Danemarcei. Jucînd la nivelul lo
cului IV ocupat de •ei -in ediția pre
cedentă, danezii (deși conduși la 
pauză cu trei goluri diferență) au 
avut un final irezistibil și i-au în
cins pe handbaliștii iugoslavi cu 
19—18. înșiși reprezentativa română 
a avut de lucru cu'echipa Cubei, in 
repriza secundă. . FăCînrf o primă 
repriză de excepție (20—8 ta pauză), 
băieții noștri au slăbit atenția în 
cea de-a doua, presați fiind și de 
insistența unor adversari înalți, a- 
tletîci și iuți. Cubanezii ou ciștigat 
repriza aceasta ea 18—ltl (rezultatul 
final se cunoaște : 34r-î« pentru 
noi), anunțtnd nu numai un pro
gres în handbil, dat și o confruntare 
strinsă și spectaculoasă pentru astăzi 
în meciul lot cir Danemarca (cine 
va învinge rnfntrițtRomânia Și Iu-

. ... . .. ........A.—.ib................ ........

o întîlnire dificilă
goslavia in grupa semifinală). Tn 
meciul cu formația Cubei, echipa 
noastră a încercat și a reușit să fo
losească pe toți cei 12 jucători tre- 
cuți pe foaia de concurs șl să expe
rimenteze diverse scheme tactice 
invățațe in pregătirea campionatu
lui mondial.

Deci, astă-seară, in Sindelfingen, 
oraș aflat la 18 km de Stuttgart, in

CORESPONDENȚA 
DIN R.F. GERMANIA

sala unde cu ani in urmă „Steaua" 
bucurești cucerea finala „Cupei 
campionilor europeni", invingind 
entuziasmant pe Ț.S.K.A. Moscova, 
va avea loc cel mai important și 
așteptat meci al grupei D : Româ
nia — Iugoslavia. Ambele partenere 
sint de acum calificate in faza semi
finală, dar contează foarte mult 
dacă merg mai departe cu victorie 
sau infringere din această partidă. 
Sigur, bilanțul intilnirilor trecute, 
disputate de-a lungul anilor, nu ne 
este favorabil (Iugoslavia fiind sin
gura echipă din lume care deține 
palmares pozitiv in fața handbaliști- 
lor români : din 41 de meciuri ju
cate, Iugoslavia a ciștigat 22, 4 s-au 
încheiat la egalitate, iar 15 am ciș
tigat noi). Și, deși nu mai dispun 
la această oră de un lot care să se 
ridice la valoarea celui din anii 
’70—’80 (dovadă șl meciul de

miercuri, pierdut in fața Danemar
cei), handbaliștii iugoslavi rămîn 
insă deosebit de periculoși.

Pornind de la faptul că in parti
dele cu Danemarca și Cuba handba
liștii noștri au evoluat mai slab 
după pauză, in discuțiile cu ei le-am 
propus in glumă ca vineri seară 
să nu mai joace repriza a doua, să 
joace... de două ori repriza I ! Gus- 
tind gluma, băieții au explicat că in 
meciurile anterioare au avut peri
oade de joc mai nesigur numai 
fiindcă și-au permis relaxări și fan
tezii după ce ajunseseră să conducă 
la diferențe mari (15—10 cu Dane
marca și 20—8 cu Cuba). De data 
aceasta ne asigură că vor fi me
reu „in priză", fără nici o secundă 
de deconectare.

li informăm pe iubitorii handba
lului care vor asculta astă-seară 
transmisia prin radio că meciul va 
fi cit se poate de greu pentru echi
pa noastră (cel mai greu nu numai 
de pînă acum, ci chiar și de acum 
înainte ; numai o eventuală și do
rită finală l-ar putea întrece in di
ficultate). De ce ? Pentru că este 
decisiv în cazul ambelor formații 
(cine învinge ia o serioasă opțiune 
pentru podium, chiar pentru finala 
mare a campionatului mondial).

Dar, de cind lumea și pămîntul, o 
confruntare sportivă se decide 
acolo, în focul arenei, pe teren și cu 
mingea. De aceea, dați-ne voie să 
credem intr-o victorie românească 
și in această seară. Și să credeți și 
dumneavoastră, împreună cu noi.

Gheorghe MITRO1

(Urmare din pag. 1)
potrv‘- • noua Construcr 
tie A,. practic rezî- ..
elită, trebuia făcută nu 
doar locuibilă, ci' ți func
țională spre a găzdui sălii 
de curs, ateliere, linclub. 
o cantină etc. etc... ți 
aflațl in bătaia, vintului 
(cam aspră acolo, in valea 
altfel pudrată fin. Ce
mentul fabricii din preaj
mă) ei, bărbații acestui 
nou Început; s-au privit cu. 
un oarecare scepticism.

2'LA ȘCOALA MUNCII 
primit (ministerul de re
sort, autoritățile locale) 
idei generoase a-ati expri
mat, dar timpul îi presa pi 
oamenii lui Jitea. Și nu 
numai timpul. Trebuiau 
materiale de construcție : 
nimeni n-a depus la poar
ta școlii munții de cără
midă trebuitori, sacii de 
ciment, fierul-beton și 
lemnul. Toate minunile 
așteptate existau, dat deo
camdată în „repartiții" 
prin birouri,' M dosare fru
mos incopciate...

Și a venit - momentul su- 
flecăril minerilor. „Sche
ma de funcțiuni" a fost 
voit dereglată. Brusc n-au 
mai existat ierarhii : di
rector, maiștri, profesori, 
contabili, elevi au dfevenit 
constructori : inspirați , ai 
propriului loc de muncă. 
Particula ,anin din numele 
școlii parcă n-ar fi fost 
derivată de la automobil, 
ci de la... autesriilafe. Cil 
timăcoapele s-au dărîmat

, Ziduri, cu mistriile s-au 
pețezit pereți (mînuitorii 
lor nu aveau chiar califi
cările cuvenite, 
descurcat 
imaginat și înfăptuit

'',.w&»lexă 
călzire, o 
cu apă. Fiecare metru de 
țeavă ți-a găsit întrebuin
țarea potrivită, fiecare șu
rub. Credite ? Au existat, 
desigur, dar au fost folo-

dar s-au 
exemplar), s-a 

o 
instalație de în- 
bună alimentare

și tinerețe. Profesorii de 
„circulație", oameni ai ri
gorilor teoretice, grație că
rora elevii vor deveni e- 
xemplari conducători auto, 
cavaleri ai șoselelor : Pe- 
trică Bratu, Găbrian Nicu- 
lae, Jan Lacovei, 
ghe Dobrescu, 
adaug 
Nicolae 
Leca, 
Gheorghe

Gheor- 
cărora le 

numele maiștrilor 
Bulacu, Victor 

Petre Cristian, 
Lazăr, Mihai

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea primului ministru al Re
publicii Islamice Iran, Mir Hossein 
Moussavi, prin care îi mulțumește 
pentru felicitările adresate cu prile
jul celei de-a treia aniversări a re
voluției islamice a poporului iranian 
și transmite, la rindul său, urări de 
succes și prosperitate poporului ro
mân.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea primului ministru al Re
gatului Belgiei, Wilfried Martens.

în telegramă se exprimă sincere 
mulțumiri și asigurarea inaltei consi
derații pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu ocazia desemnării sale in 
funcția de prim-ministru.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Joi după-amiază, tovarășul Ruben 

Sanchez, membru al Comisiei Poli
tice a Partidului Comunist din Sal
vador, reprezentant al Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.E.N.) și aLFrontului De
mocratic Revoluționar din Salvador, 
care a efectuat o vizită în țara noas
tră în fruntea unei delegații, s-a în- 
tilnit — în cadrul unei conferințe de 
presă — cu reprezentanți ai ziare
lor centrale. Agenției române de 
presă — Agerpres și ai Radiotelevi- 
ziunii române.

Cu acest prilej, oaspetele a pre
zentat pe larg situația existentă in 
momentul de față in Salvador, lupta 
forțelor populare pentru independen
ță și suveranitate națională, pentru 
o viață mai bună, liberă și demnă, 
în context, el a relevat că lupta 
poporului salvadorian pentru instau
rarea unui guvern de largă concen
trare a forțelor democratice, pentru 
o soluționare a conflictului intern pe 
cale politică, prin negocieri, se bu-

cură astăzi în întreaga lume de o vie 
simpatie și un larg sprijin din partea 
celor mai diverse pături sociale, or
ganizații politice, sindicale, reli
gioase.

Referindu-se la relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Salvador, tovarășul 
Ruben Sanchez a subliniat că aces
tea au fost bune și cunosc un curs 
mereu ascendent. „Am participat — 
a spus el — cu o delegație Ia ultimul 
congres al Partidului Comunist Ro
mân și prezența noastră aici, acum, 
reprezintă încă o dovadă a dorinței 
de a intări unitatea, legăturile poli
tice și frăția dintre cele două 
partide".

împărtășind unele impresii din 
timpul șederii în țara noastră, vorbi
torul a arătat că a fost impresionat 
de realizările obținute de poporul 
român în construcția societății so
cialiste și a exprimat mulțumiri pen
tru ospitalitatea de care s-a bucurat 
delegația salvadoriană.

Preocupări și acțiuni pentru 
dezvoltarea bazei energetice

Cronica
în perioada 19—25 februarie s-a 

aflat într-o vizită de documentare in 
România deputatul Broekhuis En
gelbert Willem Henrik, membru al 
Camerei a doua a parlamentului o- 
landez.

în timpul șederii în țara noastră, 
deputatul olandez a fost primit la 
Marea Adunare Națională de Stan 
Soare, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, și Iuliu 
Fejes, secretar al Comisiei pentru 
politică externă și cooperare econo
mică internațională, precum și de 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și a avut con
vorbiri la Ministerul Afacerilor Ex
terne cu Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului, și la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E-

zilei
conomice Internaționale. De aseme
nea, oaspetele a vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale din Bucu
rești și județul Suceava.

★
Ambasadorul- Regatului Hașemit al 

Iordaniei la București, Hani Tabbara, 
a oferit, joi seara, o recepție cu oca
zia încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de știință 
și cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in România, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Tribuna experienței
15,20 Orchestra de muzică populară a 

Filarmonicii de stat din Arad
15,35 La volan
15.50 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

20,25 Actualitatea economică
20.40 Film artistic : „Ultimul copil**.
21.50 Dezbateri culturale
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15.00 Medalion coral : Gheorghe Cucu
15.20 Film serial : „Lumini si umbre".
10.40 Melodii populare '
17,00 Stadion
17.50 1001 de serj
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
22,00 Generația deceniului IX
22,15 Telejurnal

Șanțuri lungi de kilometri și adînci 
pînă la o sută de metri, gropi imen
se, terenuri aride ce sugerează pri
veliști lunare ; alături de ele, plan
tații recente de arbuști și livezi ti
nere — așa se înfățișează adesea 
zonele exploatărilor carbonifere la 
zi din R. D. Germană. Numai în- 
tr-un singur an se dislocă un mi
lion de metri cubi de steril pentru 
a aduce cărbunele la suprafață. S-a 
calculat că dacă toată această masă 
ar fi depusă pe o suprafață pătrată 
cu latura de un kilometru, s-ar ri
dica o piramidă înaltă de 3 0Q0 
metri !

Impresionantă este instalația de la 
Exploatarea carboniferă la suprafață 
Schlabendorf-Siid din regiunea Cot
tbus. Cupe uriașe „decupează" pă
mîntul nisipos de pe straturile de 
cărbune brun, pîinea industriei ener
getice a țării. Numai de aici pleacă 
7,5 la sută din cantitatea de cărbune 
de care au nevoie termocentralele 
republicii. „în domeniul tehnicii ex
ploatării miniere la zi, R. D. Ger
mană deține un loc de frunte pe 
plan mondial, ne spunea Inginerul 
care ne însoțea. După cum vedeți, 
aplicarea cuceririlor tehnico-științi- 
fice își găsește aici o concretizare 
vizibilă. Afirmarea progresului teh
nic la exploatarea noastră este re
zultatul unei strînse colaborări intre 
specialiști, cercetători și mineri".

încă de la proclamarea R. D. Ger
mane, printre sarcinile economice 
de primă urgență s-a numărat 
dezvoltarea unei baze energetice 
proprii. La cel de-al IV-lea Congres 
al P.S.U.G. din 1954 s-a stabilit ca 
industria energetică și a combusti
bilului să se dezvolte astfel incit să 
se creeze un anumit avans față de 
alte ramuri. Odată cu aprobarea în 
martie 1957 a „Programului pentru 
energie și cărbune" au fost inițiate 
măsuri hotărîtoare pentru o rapidă 
dezvoltare a bazei energetice. Acest 
program a pus la rindu-i noi cerin
țe industriei constructoare de echi
pament energetic și minier. Au tre
buit repartizate industriei cărbune
lui și energeticii 50 la sută din to
talul de investiții industriale pentru 
rezolvarea acestor sarcini și in pe
rioada următoare partea industriei 
energetice și combustibilului în to
talul investițiilor a fost în medie de 
30 la sută. Ca rezultat al aplicării 
acestei politici de investiții, pe lingă 
deschiderea de noi exploatări mi
niere la zi au apărut importante În
treprinderi energetice, precum com
binatul de prelucrare a cărbunelui 
brun „Schwarze Pumpe". Au fost 
construite și date în funcțiune noi 
centrale electrice, precum Hgenwer- 
der (1962), Liibbenau (1964) și 
Vetschau (1967). Acestor obiective 
li s-au adăugat în anii următori noi 
capacități, precum marile termocen
trale Boxberg și Thierbade. în 1975 
au fost elaborate direcțiile principa
le ale dezvoltării economiei ener
getice pe următorii 10—15 ani. Po
trivit acestor obiective, forțele teh-

nico-științifice și mijloacele mate
riale urmează să fie utilizate cu 
eficiență sporită, să fie îmbunătățit 
indicele de încărcare a capacităților 
existente, să fie folosite în mod ra
țional forțele de muncă disponibile 
și materiile prime în combinate și 
întreprinderi. Creșterile în sectorul 
energetic vor avea loc în proporție 
de 75 la sută pe seama sporirii pro
ductivității muncii.

Cărbunele brun a fost și continuă 
să fie sursa energetică numărul 1 a 
R. D. Germane. în momentul de 
față, 74 la sută din energia necesară 
țării este acoperită din resurse pro
prii, iar din aceasta nu mai puțin 
de 92 la sută le formează cărbunele 
brun. Peste 100 000 de oameni ai 
muncii lucrează în exploatările 
acestei ramuri, concentrate în re
giunile Cottbus, Leipzig și Halle. 
Ele sînt dotate cu instalații în va
loare de aproximativ 15 miliarde 
mărci, cu ajutorul cărora se reali
zează o producție anuală de 270 de 
milioane tone, urmînd ca în anul 
1990 să ajungă la 300 milioane tone.

Cărbunele brun este extras din 
exploatări diferite ca mărime, viața 
medie a unei exploatări fiind de 20 
de ani. Din cele existente multe vor 
fi epuizate în următorii ani. In pre
zent se lucrează la deschiderea de 
noi zăcăminte, ca Merseburg-Ost, 
Nochten, Welzow-Sud șl Janschwal
de. între primele foraje de exploa
tare și primele tone de cărbune ex
tras dintr-o exploatare la zi trec 
cam 10 ani. Mai întîi apar echipa
jele de forare geologică. Se începe 
cu forarea stratului din 800 în 800 
de metri, la o adîncime de 100 de 
metri. Perimetrul apoi se îngustea
ză, se fac forări din 150 în 150 de 
metri, întreaga zonă este cercetată 
cu radiosonde, pentru a se stabili 
cu precizie dimensiunile zăcămintu- 
lui, cantitatea și calitatea cărbune
lui, proprietățile rocilor care îl aco
peră. De exactitatea acestor cerce
tări depinde mai tîrziu folosirea efi
cientă a instalațiilor. Numai forările 
pentru exploatarea Jânschwalde au 
durat peste cinci ani.

Uneori, deasupra terenurilor car
bonifere se află așezări omenești. 
După analize detaliate se hotărăște 
dacă localitățile vor fi parțial ori 
total evacuate. Numai in raionul 
Niederlandsitz în ultimii ani au fost 
mutate, parțial sau total, 20 de lo
calități. Pentru a face loc noilor ex
ploatări sînt deviate șosele princi
pale și secundare, căi ferate în lun
gime de zeci de kilometri, sînt abă
tute cursuri de apă.

...Prin eforturi materiale și finan
ciare considerabile, prin aplicarea 
cu succes a cuceririlor tehnico-știin- 
țifice, prin strădaniile unor colecti
ve de muncă harnice, industria car
boniferă a R. D. Germane se înscrie 
ca una din ramurile economice im
portante ale țării, pe temelia căreia 
este asigurată propășirea pe mai de
parte a țării.

Constantin VARVARA

alte cu parcimonie. „Noi 
înșine !", „Noi, cu puterile 
noastre !“ au fost cuvinte 
rostite fără emfază, ce au 
Înlocuit posibilele cereri 
de suplimentare a fondu
rilor. Apoi... alte bătăi de 
cap :. dotarea sălilor de 
curs ți a laboratoarelor, în
treținerea și recondiționa- 
rea dotărilor tehnice. Bi
blioteca. Parcajele acope
rite. Cantina.

Și, iată, școala e acum 
superioară ca înzestrare 
celei lăsate la Schitu Go
lești.

Cu ce oameni 7
— „Vă rog să treceți in 

articol cit mai multe nu
me de oameni !“, mi s-a 
spus și eu le caligrafiez 

. bucuros, convins că lumina 
. paginii tipărite le poate 

găzdui spre a fi și altora 
pildă de energie, entu
ziasm, realism constructiv

Bolboșe, Ion Lăcătușu și 
Ion Brezan, șef al atelie
rului de întreținere, gos
podar strălucit, dar, în pu
ținul timp liber, și un pes
car ghinionist...

— Să nu-i uitați și pe 
maiștrii-instructori de prac
tică a conducerii auto : Ște
fan Marinache, Ion Ifrim, 
Unteanu Nicolae, Voro- 
venci Iosif, în fruntea că
rora i-am putea numi pe 
veteranii școlii, Gheorghe 
Neacșu și Ion Radu, care 
incă din 1962...

Nu, nu-i uit.
Ar însemna să uit rea

lizările de ultimă oră ale 
școlii, între care 
producție (iată 
care nu produce 
absolvenți), plan 
ruia sint
piese și agregate auto de 
ridicată complexitate (cu 
banii primiți pentru aceste

planul de 
o școală 

numai... 
grație că- 

recondiționate

munci sint achiziționate 
scule, cărți tehnice și be
letristice — tot scule și 
ele 1 —, e îmbunătățită
masa la cantină). Milionul 
de lei încasat anual a con
tribuit la darea în folo
sință a unui autodrom 
pentru exerciții șoferești 
și a unui „Elev-Service" 
(mic service deservit de 
elevi și executînd antifo- 
nări, testări de motoare, 
reparații electrice, tinichi- 
gerie etc).

Obsesivul cuvînt auto- 
dotare s-a extins și asupra 
a zece hectare de pămînt 
pe care obștea țărănească 
a comunei Valea Mare 
Pravăț le-a „închiriat" 
școlii (in acord global). 
Acolo, dar și în mici spa
ții ale școlii, elevii cultivă 
cartofi, sfeclă, zarzavat. 
Ferma de porci (80 de ca
pete) contribuie și ea la 
îmbunătățirea meselor.

Dar mai au timp școlarii 
aceștia să învețe ?

Eu cred că da. Promoții
le de absolvenți trec pra
gurile examenelor cu cali
ficative maxime. Școala de 
sub Mateiaș e între frun
tașele școlilor de același 
profil din întreaga țară. 
Ajunși mai-marii unui vo
lan. foștii școlari, dacă au 
drum prin fața școlii, fac 
un mic popas sentimental 
pentru a-și reîntîlni pro
fesorii, maiștrii și pentru 
a retrăi ceva din clipele 
irepetabile în puritatea lor 
ale vremii in care au șco- 
lit în preajma Mateiașului 
ce domină cu pietrele lui 
roase de ape, timpuri și 
glorii...

Zilele trecute, cu ocazia ședinței 
anuale — de bilanț și proiecte — a 
consiliului de conducere al Automo
bil Clubului Român, au fost subli
niate o serie de realizări evidente 
ale asociației automobiliștilor, un 
factor foarte important în dezvolta
rea acesteia constituindu-1 dobîndi- 
rea, incepînd din 1981, a atributului 
de „titular de plan". Așadar, com
petențe noi, sporite, posibilități largi 
pentru perfecționarea structurii or
ganizatorice, pentru utilizarea mai 
eficientă a pîrghiilor economico- 
financiare, pentru o nouă calitate a 
activității de club, a prestărilor de 
servicii in beneficiul membrilor 
A.C.R.

Pentru anul acesta, Automobil Clu
bul Român are proiecte promițătoa
re, vizînd nu numai îmbunătățirea, 
pe toate planurile, a activității sta
tutare a asociației, ci și diversificarea 
și extinderea continuă a prestărilor 
de servicii, a oricăror acțiuni ce-i in
teresează pe automobilist! — și nu 
numai pe ei. I-am solicitat cîteva pre
cizări în acest sens tovarășului ing. 
Const. NICULESCU, vicepreședinte 
al Automobil Clubului Român.

MODERNIZAREA ȘI DEZVOL
TAREA BAZEI MATERIALE, LĂR
GIREA ȘI CONSOLIDAREA CA
DRULUI ORGANIZATORIC. Numă- 
rînd, în prezent, peste 356 000 de 
membri și, cum se știe, conferin- 
du-i-se drepturile (dar și obligațiile!) 
titularilor de investiții, A.C.R.-ul se 
află in fața unor îndatoriri complexe. 
Aceasta și explică de ce va continua, 
la proporții crescute prin comparație 
cu anul 1981, acțiunea de dare în fo
losință a noi stații și ateliere de de
panare și asistență tehnică pentru 
membrii asociației. Avem în vedere, 
deopotrivă, reședințe de județ (Alba 
Iulia, Oradea, Botoșani, Buzău, Reși
ța, Craiova, Deva, Piatra Neamț, Si
biu), însă și diferite alte centre mun
citorești — unde ființează filiale oră
șenești — în perioada imediat urmă
toare la Motru, apoi la Moinești, Be- 
iuș și Dorohoi, Oravița. Moreni și 
Hunedoara, Tg. Lăpuș, Mediaș, Bir- 
lad, Drăgășani etc.

Pe lingă asigurarea unor servicii 
pe care le dorim caracterizate prin 
promptitudine, solicitudine și calita

te, în fiecare atelier sau stație de 
service toate filialele A.C.R. au 
obligația ca periodic, și în primul 
rînd cu ocazia verificărilor tehnice 
anuale ale autovehiculelor, să asigure 
organizarea unor formații mobile 
care, pe bază de programări preala
bile, vor acorda asistența tehnică 
necesară chiar în cercurile A.C.R.

•
Român. Aportul său pe această linie 
se concretizează prin acțiuni proprii, 
în filiale și în cercuri (filme, pliante, 
diapozitive, consfătuiri și consul
tații tehnice la cluburile A.C.R., 
editarea unor lucrări în colec
ția „Biblioteca automobilistului"), 
cit și prin numeroase și ample mă
suri și acțiuni comune cu organele

Azi vă informăm despre :

A.C.R. ’82
• Numărul membrilor A.C.R. a ajuns ia peste 356 000 • Noi 

și moderne baze de depanare și asistență tehnică, diversificarea 
prestărilor de servicii • înființarea in mediul rural de cercuri 
A.C.R. și ateliere de depanare • Automobil Clubul Român a 
deschis larg „porțile**  pentru posesorii de motociclete și motorete.

Aceasta va aduce un plus de opera
tivitate și va evita drumurile auto
mobiliștilor la ateliere. Numărul 
acestor unități de bază care sint 
cercurile A.C.R. — acum, aproape 
4 000 — poate și trebuie să sporeas
că prin cuprinderea, cu adaptarea 
corespunzătoare a formelor organi
zatorice ale asociației noastre, a 
posesorilor de autoturisme de la sate 
(cooperatori agricoli, mecanizatori și 
alți oameni ai muncii din S.M.A., 
I.A.S. etc.), ca și a unei alte impor
tante categorii de participanți la tra
ficul rutier : posesorii de motocicle
te și motorete.

EDUCAȚIA RUTIERĂ, INIȚIEREA 
ȘI PERFECȚIONAREA IN CONDU
CEREA AUTOMOBILELOR. Sarcină 
de importanță majoră, rezultînd din 
Mesajul secretarului general al parti
dului adresat primei conferințe pe 
țară a A.C.R., activitatea de educație 
rutieră, ca și cea de pregătire tehnică 
rămin mai departe în prim planul 
preocupărilor Automobil Clubului

de miliție și ceilalți factori respon
sabili în acest domeniu.

Preocupări permanente vor exista, 
de asemenea, și pentru îmbunătăți
rea cursurilor de inițiere și perfec
ționare în conducerea automobi
lelor. Se are în vedere moderni
zarea procesului de pregătire a 
cursanților, prin poligoane adecva
te, prin dotarea cu simulatoare (ne
cesare și foarte eficiente în etapa de 
început a inițierii), prin selectarea 
unor instructori experimentați, dar 
și buni pedagogi. în acest an va fi 
preferată școlarizarea automobilisti
că pe mașina proprie a cursantului, 
modalitate de pregătire evident mai 
economicoasă, soldată — așa cum o 
dovedește experiența din anul tre
cut — cu un procent mai mare de 
reușiți la examenul pentru obținerea 
permisului de conducere, avînd și 
avantajul de a-1 obișnui pe conducă
torul auto respectiv cu mașina pro
prie încă din perioada de inițiere.

TURISMUL ȘI SPORTUL AUTO
MOBILISTIC. Două activități de larg 
interes, cărora li se va acorda, în 
continuare, toată atenția. în ce pri
vește turismul intern — prin organi
zarea de deplasări, in principal, in a- 
propierea localităților de domiciliu 
ale automobiliștilor, ceea ce va eli
mina oboseala, ca și consumul mare 
de benzină provocate de parcursurile 
lungi. O formă de agrement utilă și 
plăcută o constituie raliurile tehnico- 
aplicative la sfjrșit de săptămînă. 
în cazul unor vacanțe automobilis
tice, pe lingă baza turistică proprie 
(in Delta Dunării, nordul Moldovei 
etc.), A.C.R.-ul pune la dispoziția 
membrilor săi locuri în rețeaua ho
telieră a Ministerului Turismului și
— printr-un sistem de cupoane și 
rezervări prevăzut în convenția în
cheiată cu Centrocoop — locuri în 
moteluri și campinguri din întreaga 
țară.

Sportul automobilistic și kartingul
— activități coordonate de federația 
de specialitate — trebuie să se afir
me mai puternic, în special în rindul 
tineretului. Aceste sporturi cu carac
ter tehnico-aplicativ au o largă au
diență, motiv pentru care, în cadrul 
„Daciadei" vor fi organizate nume
roase concursuri de masă. Intenția 
conducerii A.C.R. este să extindă 
mai ales activitatea de karting, un 
prim pas constituindu-1 contractarea 
a 400 de karturi românești ce 
se află în producție la I.T.B. și la 
I. A. Pitești. Dealtfel, sporturilor cu 
motor li s-au afectat și unele fon
duri bănești ; destinația acestora : 
construirea unor piese de karting, a 
unui autodrom, organizarea de 
cursuri și concursuri populare, în 
special pentru tineret, la automobi
lism și karting, în colaborare (ce se 
impune a fi mai strînsă !) cu casele 
de pionieri, cu organizațiile U.T.C., 
U.A.S.C.R.

Iată deci cîteva coordonate ale 
unui program de larg interes pentru 
actualii și viitorii membri ai A.C.R.- 
ului.

Ion DUMITR1U

(Urmare din pa*.  I)
Ilie Nlțu a deci*  : decît 

să tot „lustruiască asfal
tul orașului" — cum zice 
el — mai bine se întoarce 
tn cooperativă agricolă de 
unde plecase. S-a tntots 
tot la zootehnie, ăsta nu 
neapărat dintr-o dragoste 
anume pentru animale, ci 
pentru că acolo era ne
voie de oameni muncitori. 
Iar de muncit el știe să 
muncească. 'Oho, ' Și Încă 
cum 1

— Soția mea, 'continuă 
Nițu, lucrează tot in zoo
tehnie, Macra -mea la fel. 
Acuma, tată, »i eu... Ciș- 
tigăm bine...

— Nu regretați chiar nir 
mic 7 .... ■ , .

— Ba da, regret. Regret 
că am plecat din coopera
tivă atunci, Ia . Început.

Am pierdut fără rost niște 
ani buni.

Da, e tot ce regretă tî- 
nărul țăran oltean, care, 
din pricini ce nu mai me
rită a fi pomenite aici, a 
Încercat să se smulgă din 
rădăcinile lui firești. Re
gretă timpul irosit, cum 
au făcut-o și o mai fac și 
alții, chiar dacă n-o mărtu
risesc deschis. Actul în
toarcerii acasă este el in- 
suși o astfel de mărturi
sire. Ce-i așteaptă aici, 

■acasă, pe tineri 7 Din cim- 
pia Olteniei să urcăm în
tre dealurile Neamțului, in 
Moldova și. iată, aflăm 
acolo un posibil răspuns 
(pe care și alții l-ar putea 
da). Ne relatează Constan
tin BLAGOVICI, cores
pondentul nostru de la 
Piatra Neamț :

în urmă cu cîteva săp-

tămîni, la C.A.P. Bodești 
s-a organizat o festivitate 
în cinstea fruntașilor din 
sectorul zootehnic. între 
cei sărbătoriți se afla și 
Petru Gîțu, crescător de 
vite, căruia președintele 
cooperativei, Vasile To- 
mescu, i-a adresat o „zice
re" mai aparte :

— Să ne trăiești Petri- 
că, și anul ăsta să scoți de 
la fiecare vacă atîta lapte 
cit era tonajul autocami
onului pe care lucrai tu 
înainte 1 Cit spuneai că 
avea, trei tone ? Păi dacă 
anul trecut ai scos 2 300 
litri, anul ăsta poți să 
ajungi la 3 000.

Președintele ne explică 
apoi că i-a făcut lui Pe- 
trică o asemenea urare 
pentru că, pînă acum cîți- 
va ani, băiatul a fost șo
fer la o întreprindere din

Piatra Neamț. Dar s-a în
tors în sat și, iată, acum 
este cel mai bun crescă
tor din fermă.

— Ai avut vreun necaz

la ferma C.A.P.-ului, și de 
la vitele din gospodărie. 
Noi ne-am împrăștiat 
apoi ; eu la Piatra Neamț, 
șofer pe autocamion, ne-

de la C.A.P. Ne încolțise un 
gind : măi, dacă luăm in 
primire un lot de vite și le 
îngrijim ca lumea, că doar 
asta o știm din copilărie, ca

DIN NOU ACASĂ, LA ȚARĂ...
cu șoferia de-ai renunțat 
la ea ’ — l-am întrebat 
pe Gîțu.

— Nici un necaz. Uite 
permisul de conducere, e 
curat ca lacrima.

— Și atunci ?
— Păi, să vedeți. Și eu, și 

nevastă-mea, Lenuța, sîn- 
tem născuți și crescuți aici, 
în Bodești, iar părinții 
noștri au crescut animale 
și au scos bani buni și de

vastă-mea la Tîrgu Neamț, 
țesătoare de covoare la o 
cooperativă meșteșugă
rească. Cițiva ani a durat 
povestea asta... Amîndoi 
navetiști, de gospodărie pu 
prea aveam timp nici unul, 
ne vedeam doar seara, mai 
aveam și un copil pe care 
mai mult bunicii îl creș
teau... Ne-am sfătuit noi 
intr-o zi să stăm de vorbă 
cu șeful fermei zootehnice

mai tot țăranul, în puțină 
vreme o să ieșim mai bine 
ca acuma...

— Și ați ieșit ?
— Și încă cum ! Chiar 

de la început. Fiindcă, 
chiar dacă atunci cind 
abia am luat în primire 
lotul ciștigam cam tot atit 
ca la oraș, nu mai cheltu
iam cu naveta, puteam să 
mai creștem și ceva ani
male în gospodărie. Cîș-

tigul era cîștig și casa — 
casă. Am îngrijit bine ani
malele, am sporit produc
țiile. și cîștigul s-a mărit 
mereu. Anul trecut am 
ajuns la producția de 2 300 
de litri de lapte de la fie
care din cele 21 de vaci pe 
care le am în primire și 
n-a fost lună în care să 
iau mai puțin de 2 500 lei, 
iar cîteva luni bune am luat 
și peste 4 000 de lei. Anul 
ăsta o să scot peste 2 500 
litri de lapte de la fiecare 
vacă. Sporul ăsta de pro
ducție, noile prețuri și 
prime o să-mi ridice bini
șor cîștigul.

Spusele lui Petre Gîțu 
nu mai au nevoie de co
mentarii. Grăitor este fap
tul că multor consăteni 
care lucrează la oraș exem
plul lui le-a atras lua
rea aminte și nu puțini

dintre ei, mai pe departe, 
mai de-a dreptul, ii tot 
pun întrebări. Și sînt sem
ne că răspunsurile primite 
îi determină să-și scrie cit 
mai curînd cererea de... 
întoarcere in C.A.P.

Cum spuneam la înce
put, tinerii aceștia nu mai 
sînt foarte... tineri. Au 
exact vîrsta care să le fi 
îngăduit o experiență de 
viață, din care am văzut ce 
învățăminte au tras. Că... 
tot pățitu-i priceput. Da, 
important e că s-au întors, 
important e că, în toate 
cazurile, satul, munca in 
agricultură i-au primit cu 
brațele deschise, cu bucu
rie, oferindu-le satisfacția 
unor rezultate cu care se 
pot lăuda și pentru care, 
ca în cazul lui Petrică, de 
exemplu, îi laudă și satul. 
Important mai e, de ase

menea, câ în toate cazuri
le n-au avut de regretat 
decît gestul inițial al ple
cării de acasă...

...E important, sint im
portante toate astea, pen
tru ei, desigur, dar și pen
tru consătenii lor mai ti
neri, pentru acei mai ti
neri consăteni pe care, 
poate, îi bate gindul ple
cării. înainte de a o face, 
poate n-ar strica să dis
cute cu cei care s-au în
tors.

Sînt importante toate 
acestea, iarăși, pentru acei 
tineri săteni, aflați încă pe 
la oraș și care sînt ispitiți 
de gindul întoarcerii în 
sat. Pilda celor întorși 
deja i-a'r putea ajuta să 
se hotărască.

Tuturor le urăm succes 
și... gîndu’ ăl bun 1
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GENEVA 25 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei oficiale pe care o efec
tuează in Elveția, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a 
luat cuvintul in comitetul de dezarmare, organism multilateral de nego
cieri, creat de prima sesiune specială a O.N.U. din 1978 dedicată dezarmă
rii. Comitetul, din care fac parte cele 5 state nucleare, precum și un 
număr de 35 de state care nu posedă asemenea arme, printre care și 
România, este conceput ca un for cu vocație universală, investit cu mi
siunea de mare răspundere 
efectiv de negociere și de 
dezarmare.

de a contribui la declanșarea unui proces 
realizare a unor măsuri substanțiale de

In expunerea sa, ministrul de 
terne român a prezentat pe 
concepția și activitatea României 
socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a dezarmării 
nucleare. A fost exprimată îngrijo
rarea poporului român față de inten
sificarea cursei aberante a înarmări
lor, față de gravul pericol pe care il 
comportă pentru existența omenirii, 
subliniindu-se urgența și necesitatea 
imperioasă a realizării unor pași 
concreți în direcția opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarmare, 
marea răspundere ce revine comite
tului în această privință.

tn condițiile încordării din viața 
internațională actuală, in care comi
tetul și-a reluat lucrările în acest an, 
se impun cu atît mai mult dinami
zarea activității acestuia pentru ela-

ex- 
larg

borarea unui program global de 
dezarmare, care să fie examinat și 
aprobat de sesiunea specială din vara 
acestui an, angajarea hotărîtă a tu
turor statelor pe calea negocierii și 
încheierii unor acorduri îndreptate 
spre încetarea cursei înarmărilor, 
spre reducerea armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în masă.

Realizarea unor progrese semnifi
cative în activitatea comitetului ar 
constitui. în actualele condiții, un 
valoros aport la reducerea încordării 
existente în relațiile internaționale, 
la relansarea politicii de destindere, 
pace și respect al independenței na
ționale a tuturor popoarelor, la crea
rea unui climat favorabil pentru des
fășurarea cu succes a sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. dedicată dezarmării din vara 
acestui an.

MOSCOVA 25 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : In 
continuarea vizitei oficiale de pri
etenie pe care o face în Uniunea So
vietică, la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., delegația M.A.N., 
condusă de tovarășul Nicolae Gio- 
san, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționa
le, a fost oaspete al R.S.S. Gruzine.

In cadrul unei întîlniri la Tbilisi, 
la care au participat cadre din con
ducerea republicană de partid și de 
stat, deputați. desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, Pavel 
Ghilașvili, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Gruzine, 
a înfățișat activitatea și preocupările 
forului 
diverse 
voltării 
mina 
XXVI-lea al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Giosan a vorbit 
despre activitatea M.A.N., eviden
țiind, totodată, eforturile susținuie 
depuse de întregul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul'Nicolae Ceaușescu,

legislativ al republicii pe 
planuri, perspectivele dez- 
ei economico-sociale, în lu- 
hotărîrilor Congresului a!

în vederea realizării sarcinilor tra
sate de Congresul al XII-lea al parti
dului. Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare sore comunism.

Delegația M.A.N. a vizitat Uzina 
metalurgică din orașul Rustavi. 
La mitingul prieteniei româno-so- 
vietice care a avut loc cu acest pri
lej, vorbitorii, reprezentanți ai co
lectivului de oameni ai muncii din 
uzină, au dat expresie sentimentelor 
de caldă prietenie dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii Sovietice. 
Ei și-au amintit cu o deosebită 
bucurie și satisfacție de vizita făcută 
în luna august 1976 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a adresat un cald salut și urări 
de noi și importante succese între
gului colectiv.

Au fost vizitate, in continuare, In
stitutul agronomic din Tbilisi și baza 
experimentală de producție.

A fost prezent Traian Dudaș, am_- 
basadorul României in U.R.S.S.

riscă să arunce Europa 
într-o depresiune economică 

fără precedent
PARIS 25 (Agerpres). — La Paris 

au luat sfirșit, joi, convorbirile din
tre președintele Franței, Francois 
Mitterrand, și cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt, desfășurate în ca
drul celei de-a 39-a runde 
sultâri periodice bilaterale 
inalt.

La sfirșitul convorbirilor 
dată publicității o declarație 
în care ’se relevă, printre altele, că 
părțile au ajuns la concluzia că po
litica dobinzilor mari practicată de 

să arunce 
economică 
perspecti- 
hotărît să 
săptămini 

vor 
din

de 
la

con- 
nivel

fosta
comună

ORIENTUL MIJLOCIU

Imperativul unor eforturi constructive 
pentru încheierea cu rezultate pozitive

a reuniunii general-europene

Manifestări cu prilejul
In cadrul manifestărilor organi

zate pe plan internațional pentru 
marcarea centenarului Nicolae Ti
tulescu, in Elveția a fost constituit 
un comitet internațional, sub pre
ședinția profesorului Jacques Frey- 
mond, directorul Institutului uni
versitar de înalte studii internațio
nale din Geneva. Din comitet fac 
parte personalități de seamă ale 
vieții politice și cultural-științifice 
din Elveția și alte țări.

Sub egida acestui comitet, la Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva 
a fost organizată o ședință come
morativă la care a participat mi
nistrul afacerilor externe', tovară
șul. Ștefan Andrei.

Festivitatea a fost deschisă de 
directorul general al oficiului 
O.N.U. din Geneva, viața și opera 
lui Nicolae Titulescu fiind evocate 
de prof. Jacques Freymond și de 
directorul Bibliotecii .și Muzeului 
O.N.U., Hans Widner. Vorbitorii 
au exprimat sentimentul de admi
rație față de politica externă ac
tuală a României, față de activita
tea prodigioasă desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
asigurarea păcii și securității inter- 

. naționale, pentru colaborare și în
țelegere între toate națiunile, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Au fost prezenți șefii misiunilor, 
diplomatice din Geneva, conduce
rile organizațiilor internaționale cu 
sediul în acest oraș, personalități 
ale vieții economice șt culturale

„Centenarului Titulescu"
geneveze, profesori, cercetători și 
alte persoane oficiale.

Luînd cuvintul in cadrul reuniu
nii comemorative, ministrul de ex
terne a adus un omagiu diploma
tului român și a prezentat pe 
liniile directoare ale politicii 
terne a României socialiste, a 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
sonalitate politică eminentă a 
ții internaționale. Președintele 
a spus ministrul român,, a impri
mat relațiilor externe și activității 
internaționale a României un rol 
dinamic, a asigurat prezența și ac
țiunea statului român pretutindeni 
unde se clădește edificiul păcii, co
laborării ■■ și securității internaționa
le, al reglementării in interesul 
popoarelor — cu participarea tutu
ror statelor — a problemelor cardi
nale ale umanității, pentru pace, 
destindere și colaborare, pentru so
luționarea pe cale politică a tutu
ror conflictelor dintre state, pentru 
dezarmare, și in primul rind dezar
mare nucleară, in Europa, și in 
lume, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru a- 
firmarea unor relații noi intre sta
te, bazate pe egalitatea in drepturi, 
respectul independenței și suvera
nității, neamestecul in treburile in
terne.

In încheierea festivității a avut 
loc vernisajul unei expoziții dedi
cate lui Nicolae Titulescu. organi
zată la Muzeul societății națiunilor 
șt al organizației internaționale.

larg 
ex- 

pre- 
per- 
vie- 

țării,

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Convorbiri egipteano-israeliene
CAIRO 25 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit joi pe ministrul israelian ai 
afacerilor externe, Yitzhak Shamir, 
care a efectuat o vizită oficială la 
Cairo. Au fost examinate, potrivit a- 
genției M.E.N.. stadiul actual și per
spectiva relațiilor bilaterale pe di
verse planuri. In aceeași zi, ministrul 
israelian a fost primit de premierul 
egiptean, Fuad Mohyeddin.

Normalizarea relațiilor bilaterale; 
. precum și aspectele legate de re-

Si-tragerea finală a Israelului' din 
nai au constituit tema principală a 
convorbirilor dintre Kamal Hassan 
Aii, ministrul de externe al Egiptu
lui, și omologul său israelian. Agen
ția M.E.N. precizează că cele două 
părți au căzut de acord asupra con
tinuării negocierilor privind autono
mia palestiniană în Cisiordania și 
Gaza și după 25 aprilie a.c., data re
tragerii definitive a Israelului din 
Sinai.

băncile americane riscă 
Europa într-o depresiune 
fără precedent. în această 
vă, Parisul și Bonnul au 
elaboreze în următoarele 
o serie de măsuri pe care le 
supune aprobării partenerilor 
C.E.E., la viitoarea reuniune la nivel 
inalt a „celor zece", programată să 
se desfășoare la Bruxelles, la sfîrși- 
tul lunii martie.

Pe planul mai_ general al_relațiilor 
transatlantice, ' ~
insistat asupra 
lor cu S.U.A., 
mod implicit, 
deciziile sale unilaterale, atit pe plan 
monetar, cît și politic — 
ția France Presse. în fața 
europene, care amenință 
grarea Piața comună, 
R.F.G. au amintit partenerelor lor că 
este indispensabilă soluționarea fără 
întirziere a problemei contribuției 
Marii Britanii la bugetul C.E.E. și 
fixarea prețurilor agricole comuni
tare.

Franța și R.F.G. au 
ameliorării consultări- 
criticînd, astfel, in 

Washingtonul pentru
scrie agen- 
crizei vest- 
cu dezinte-
Franța și

ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

LUĂRI DE POZIȚIE
IN FAVOAREA

„Trebuie preîntîmpinată declanșarea 
unui război nuclear"

SI ACȚIUNI
PĂCII

„Eurorachetele - 
o gravă amenințare"

ACORI) DE COLABORARE. La 
Salisbury, capitala Republicii Zim
babwe, a fost semnat acordul de 
colaborare între Agenția română de 
presă — Agerpres și Agenția zim- 
babweană de știri (Ziana). Din 
partea română, acordul a fost sem
nat de ambasadorul țării noastre 
in Zimbabwe. Petre Blajovici, iar 
din partea zimbabweană de dr. Da
vidson Sadza. președintele Trustu
lui pentru mijloacele de informare 
in masă.

IIOTÂRÎRE PRIVIND VÎNZA- 
REA PRODUSELOR PETROLIERE 
PENTRU STRĂINI IN R.P. BUL
GARIA. Printr-o hotărire a Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, cu incepere de la 1 martie, 
autovehiculele persoanelor fizice 
și juridice străine vor fi aprovizio-

nate în Bulgaria cu produse petro
liere numai pe baza unor bonuri 
speciale — anunță agenția B.T.A. 
Hotărirea precizează prețul de vîn- 
zare a bonurilor pe valută conver*  
tibilă și modalitățile de achizițio
nare a acestora de către deținătorii 
de autovehicule din țările cu care 
Bulgaria întreține relații pe baza 
rublei transferabile.

VIENA. — „Să preîntîmpinăm 
declanșarea unui război nuclear, să 
activizăm mișcarea pentru dezar
mare !“ — este titlul declarației co
mune publicate de peste 30 de or
ganizații obștești din Austria care 
proiectează pentru 15 mai o mare 
manifestare în . favoarea păcii, și 
destinderii internaționale. Aceasta 
va fi și deviza sub care se vor des
fășura la Viena acțiunile pentru 
pace programate pentru 15 mai.

In declarație se subliniază că de
teriorarea situației internaționale, 
elaborarea de noi sisteme de arme 
de distrugere în masă, planurile 
privind „războiul nuclear limitat", 
numeroasele conflicte militare în 
diferite regiuni ale globului sporesc 
mai mult ca oricînd probabilitatea

Cereri de reducere a

Dar 
și făvă să 
declarația, 
din popu- 
foame, se

unei catastrofe termonucleare, 
arsenalele existente ucid 
fie utilizate — continuă 
In timp ce două treimi 
lațîa "globului suferă de 
cheltuiesc pentru înarmări sume u- 
riașe și această risipă antiumană 
de mijloace subminează existența 
generațiilor viitoare. Un volum gi
gantic de muncă umană, de ener
gie, potențial Științific și de resur
se de materii prime cade pradă do
rinței de înavuțire și dominare.

Tot mai mulți locuitori ai plane
tei își dau seama de amploarea pe
ricolului ce ne amenință. Răspun
sul lor a constat in cele mai mari 
demonstrații pentru pace care au 
cuprins vreodată Europa — se ara
tă in declarație.

BERLINUL OCCIDENTAL. — Po
litica în domeniul înarmărilor, pro
movată de N.A.T.O. și in special 
hotărirea Alianței nord-atlantice 
de la Bruxelles, din decembrie 1979 
(privind instalarea pe teritoriul 
unor țări vest-europenc membre a 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune) reprezintă 
„o gravă amenințare la adresa pă
cii mondiale" — a declarat 
dintele Partidului Socialist 
din Berlinul occidental. 
Schmitt.

preșe-
Unit 

Horst

împotriva 
cursei înarmărilor

cheltuielilor militare
INTERNAȚIONALA SOCIALIS- I 

TA SPRIJINĂ POZIȚIA REPU
BLICII NICARAGUA de apărare a I 
suveranității sale și a dreptului | 
inalienabil de a-și alege singură 
destinul, a declarat, la Caracas, | 
Bernt Carlsson, secretar general al | 
acestei organizații. Respingem, a 
spus el, folosirea violenței și a for- I 
ței împotriva acestei țări.

a

WASHINGTON. — Carl Levin, 
membru al Comitetului pentru ser
viciile armate al Senatului S.U.A., 
a declarat că va acționa pentru a 
determina reducerea de către Con
gres a cheltuielilor militare prevă
zute in proiectul de buget pe anul 
1983, cu 14 miliarde dolari din cele 
aproximativ 260 miliarde dolari. în 
scopul atenuării deficitului bugetar

preconizat, de 91,5 miliarde dolari, 
informează agenția U.P.l. Senato
rul democrat a subliniat, în cadrul 
unei convorbiri cu ziariștii, că exis
tă un consens crescînd în Congres, 
atit in rindul congresmenilor de- 
mocrați, cir și al celor republicani, 
ca Pentagonul să nu mai fie scu
tit, ca anul trecut, de necesitatea de 
a se reduce deficitul bugetar și de 
a se frina tendințele recesioniste.

TOKIO. - Sub deviza luptei îm
potriva cursei înarmărilor, la Tokio 
a avut loc joi inaugurarea expozi
ției de artă plastică a „școlii in
dependente", care cuprinde un 
grup de oameni de artă japonezi 
preocupați de marile probleme ale 
contemporaneității. Locul central în 
expoziția reprezentanților acestui 
grup, aflată la cea de-a 35-a edi
ție, îl ocupă lucrările dedicate 
luptei pentru pace, pentru interzi
cerea armei nucleare. y

ii

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII"
Încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea unor măsuri eficiente de 

dezarmare constituie unul din dezideratele vitale ale popoarelor, de aceasta 
depinzind asigurarea unei păci trainice in lume, soluționarea unor pro
bleme acute care confruntă omenirea contemporană. In lumina acestui 
adevăr, Organizația Națiunilor Unite a înscris problemele dezarmării 
printre obiectivele sale prioritare. Recent., sub auspiciile O.N.U. a avut, 
loc o masă rotundă cu prilejul căreia personalități marcante ale unor 
organisme internaționale prezente la această manifestare au împărtășit 
opiniile lor trimisului special al ziarului „Scînteia" cu privire la rolul 
important ce revine Națiunilor Unite in promovarea cauzei dezarmării.

român. Dar, pentru mine, în calitate 
de secretar general adjunct al 
O.N.U., a fost impresionant să con
stat sprijinul pe care România îl a- 
cordă O.N.U. Cred că dacă ar fi 
multe țări ca România care să tra-

teze cu atîta seriozitate cooperarea 
internațională și menținerea păcii, 
în mod sigur Națiunile Unite ar 
avea un rol și mai mare și, cu cer
titudine, am trăi intr-o lume mai si- 

' gură, mai lipsită de primejdii.

rind riscurile declanșării unui nou 
război.

Iată de ce trebuie să punem capăt 
acestor stări de lucruri printr-o po
litică rațională, să asigurăm mai 
multă egalitate, să dăm omenirii o 
perspectivă mai luminoasă, să ofe
rim tuturor popoarelor posibilitatea 
unui trai omenesc.

Se poate spune deci că actuala 
cursă a înarmărilor, cu întregul său 
corolar de consecințe, este în primul 
rind în detrimentul celor săraci, al 
țărilor slab dezvoltate. Dar și țările 
dezvoltate au de suferit. Cu toții ne 
aflăm în aceeași barcă. Omenirea 
este una singură. De aceea este im
perios necesar ca uriașele investiții 
pentru înarmări să fie reduse, ca 
armele, în primul rind cele nucleare, 
să fie lichidate, astfel ca omenirea 
să poată trăi în liniște și pace, să 
poată face față gravei crize econo-

„Prin dezarmare fonduri suplimentare

„Pentru a trăi într-o lume mai sigură" pentru dezvoltarea și progresul general"

YASUSHI AKASHl, secretar
Organizația Națiunilor Unite este 

cel mai reprezentativ for pe care și 
l-a făurit omenirea in întreaga sa 
istorie. Practic, aproape toate țările 
lumii sînt membre ale organizației, 
angajîndu-se prin aceasta să apli
ce Carta O.N.U., care este expre
sia așteptărilor de pace ale tuturor 
popoarelor lumii. Ca atare, acestei 
organizații îi revine un rol primor
dial — așa cum o arată și carta sa 
— în menținerea păcii și securității 
generale, in dezvoltarea unor relații 
prietenești între state, bazate pe 
egalitatea deplină în drepturi, res
pectarea independenței și suverani
tății naționale.

Printre obiectivele primordiale ale 
O.N.U. se află dezarmarea. Națiuni
le Unite constituie cadrul cel mai 
adecvat pentru dezbaterea acestei 
probleme, cu participarea tuturor 
statelor, pentru elaborarea de 
măsuri care să contribuie la eli
berarea omenirii de coșmarul răz
boaielor. Aș dori să subliniez impor
tanța pe care o acordăm apropiatei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării, de la care

general adjunct al O.N.U.
popoarele așteaptă, pe bună drepta
te, să determine trecerea la acțiuni 
concrete în vederea opririi cursei 
înarmărilor, la dezarmare

Pornind de la necesitatea punerii 
in valoare a posibilităților pe care 
le oferă O.N.U. în vederea preve- 

soluționării conflictelor, 
președintele Nicolae

nirii și 
România, 
Ceaușescu acordă un sprijin ferm 
Națiunilor Unite. Sprijinul României 
pentru o ................ .............. .
a O.N.U. 
exemplu 
alte țări, 
ționa ca .
confruntă omenirea să fie discutate 
și soluționate în cadrul O.N.U. și 
dacă ar traduce în viață ceea ce au 
stabilit, rezoluțiile adoptate de Na
țiunile Unite, atunci în lume ar 
exista mai puține confruntări, difi
cultăți și probleme.

îmi amintesc cu deosebită plăcere 
de vizita făcută în frumoasa dum
neavoastră țară — unul din cele mai 
frumoase locuri din lume. Am fost 
profund impresionat de căldura sen
timentelor și ospitalitatea poporului

activitate cit mai eficientă 
poate fi considerat ca un 
demn de urmat de către 
Dacă toate statele ar ac- 

problemele ce preocupă și

JOHANNES PRONK, secretar general adjunct al Conferinței Națiunilor Unite 
și Dezvoltare
parte din sumele economisite prin 
reducerea cheltuielilor militare pu
țind fi afectată ridicării standardului 
productiv al țărilor rămase în urmă. 

Pe de altă parte, cursa înarmări
lor a avut și are o influență nefastă 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
angrenîndu-le tot mai mult în vii
toarea confruntărilor. Vaste canti
tăți de arme se îndreaptă acum spre 
țările in curs de dezvoltare, arme pe 
care acestea trebuie să le plătească 
fie cu materii prime, ce sînt sus
trase scopului propriei dezvoltări, 
fie angajîndu-se in mari datorii. A- 
cestea deschid sau încurajează „ape
titul" pentru lărgirea zonelor și sfe
relor de influență, victimele con
fruntării fiind de regulă țările din 
lumea a treia.

Dacă instabilitățile și inegalitățile 
existente nu vor fi rezolvate, ele vor 
deveni de nerezolvat în deceniul ur
mător. Aceasta va deteriora și mai 
mult situația internațională, conflic
tele sociale și politice se vor extin
de. Practic, situația va deveni din 
ce în ce mai greu de controlat, spo-

pentru Comerț
Este un lucru demonstrat că între 

dezarmare și dezvoltare există o le
gătură intrinsecă. Nu este vorba, de
sigur, numai de aspectul economico- 
financiar al problemei. Se știe că 
pentru confecționarea și achiziționa
rea de arme din ce în ce mai dis
trugătoare omenirea cheltuiește în 
prezent peste 550 miliarde dolari 
anual, risipește uriașe cantități de 
materii prime deosebit de valoroase 
și se lipsește de activitatea produc
tivă a zeci și zeci de milioane de 
oameni angajați in forțele armate 
sau în serviciile adiacente, de capa
citatea tehnico-științifică a aproape 
o jumătate de milion de ingineri și 
savanți. în același timp, pentru tra
ducerea în viață a „strategiei dez
voltării". menită să lichideze uriașa 
prăpastie dintre țările industrializate 
și cele din lumea a treia, se chel
tuiesc pe an doar 20 de miliarde do
lari — adică de circa 28 de ori mai 
puțin.

Or, dacă s-ar trece la măsuri con
crete de dezarmare, aceasta ar face 
posibilă intensificarea activității în 
domeniul lichidării subdezvoltării, o

De mai bine de două săptămini, 
la Palatul congreselor din capitala 
Spaniei au fost reluate lucrările 
reuniunii general-europene, eveni
ment important al actualității in
ternaționale, spre care se concen
trează atenția opiniei publice, a 
popoarelor europene. Așa cum este 
știut, la sfirșitul anului .trecut re
prezentanții celor 35 de state parti
cipante s-au angajat ca lucrările 
forumului de la Madrid să se în
cheie in termen de o lună, prin a- 
doptarea unui document final sub
stanțial și echilibrat. Obiectivul a- 
cestei etape era deci acela de a 
continua și finaliza procesul de re
dactare a documentului final, pe 
baza proiectului prezentat de țările 
neutre și nealiniate, proiect pe cate 
marea majoritate a țărilor partici
pante l-a primit în mod pozitiv.

Practic, jumătate din timpul pre
văzut 
lor și 
nai a 
ridică 
dacă 
de pînă acum au 
servit 
carea 
și în 
bleme 
și-au 
rezolvarea, apropiind în acest fel 
momentul încheierii reuniunii cu 
rezultate pozitive sau, dimpotrivă, 
au dus la îndepărtarea de obiecti
vul stabilit ? O trecere chiar și su
mară in revistă a discursurilor pro
nunțate in plenara reuniunii pune, 
din păcate, în evidență că modul de 
desfășurare a lucrărilor este depar
te de a favoriza realizarea angaja
mentelor asumate.

Este adevărat că lucrările reu
niunii s-au reluat in condițiile "unei 
situații internaționale complexe și 
contradictorii, marcate de accentua
rea încordării, intensificarea con
tradicțiilor dintre state și grupări 
de state, recrudescența politicii de 
forță și apariția a noi focare de 
conflict în diferite părți ale lumii. 
Pornind de aici, România, ca și nu
meroase alte țări, a subliniat încă 
in perioada premergătoare rpince- 
perii forumului de la Madrid cît de 
important este să se acționeze in 
așa fel incit creșterea tensiunii să 
nu se repercuteze asupra reuniu
nii, pentru ca lucrările acesteia să 
se desfășoare în mod constructiv, 
astfel încit ea să se soldeze cu re
zultate bune pentru cauza păcii și 
securității, să aibă efecte pozitive 
asupra climatului politic interna
țional.

Ce s-a întîmplat însă in realita
te ? încă de la început, din partea 
unor state s-a manifestat tendința 
de a se abate atenția de la obiec
tivele de fond, esențiale ale reu
niunii — adoptarea de măsuri pen
tru întărirea securității și dezvol
tarea cooperării pe continent — de 
a introduce în discuții chestiuni 
care țin de competența internă și 
de suveranitatea unuia sau altuia 
d.intre statele participante.

Or, este bine știut, așa cum nu o 
dată a relevat țara noastră, că ni
meni, nici un stat sau 
state, nu are dreptul să dicteze 
stat independent și suveran 
să-și soluționeze problemele 
interne, ce măsuri să adopte 
nu. Desigur, probleme pot să apară 
într-o țară sau alta, dar ele trebuie 
să fie rezolvate in spiritul respec
tului reciproc, fără nici o ingerin
ță care să le încalce independența 
națională.

încercările de a axa dezbaterile

pentru încheierea negocieri- 
convenirea documentului fi- 
trecut. Pe bună dreptate se 
întrebarea

dezbaterile
la identifi- 
de soluții 

acele pro- 
care nu 

găsit încă

Corespondență 
din Madrid

reuniunii pe probleme marginale, 
de a crea in mod artificial o „pro
blemă poloneză" — aflate in to
tală contradicție nu numai cu 
sarcinile forumului de la Ma
drid, ci și cu principiile care au 
fost puse de către Actul final de 
la Helsinki la baza relațiilor din
tre statele participante — au con
tribuit la deteriorarea atmosferei 
din cadrul reuniunii. Practic, dez
baterile s-au transformat intr-o 
confruntare și polemică continuă, 
intr-un schimb de acuzații, care nu 
au nimic cu spiritul de înțelegere 
și respect reciproc care trebuie să 
existe in cadrul reuniunii. „După 
două săptămini de la reluarea lu
crărilor, în sălile Palatului congre
selor — scria ziarul „Ya“ — nu 
exista o atmosferă de dialog, ci de 
polemică ascuțită", in timp ce 
„Diario 16“ remarca : „înfruntarea 
continuă dintre blocuri amintește 
de vremurile războiului rece".

O primă consecință a acestei si
tuații o constituie 
blocarea totală a 
negocierilor. Așa 
se explică faptul 
că grupul princi
pal de lucru care 
fusese conceput 
tocmai pentru 
finalizarea pro-

grup de 
altui 
cum 
sale 

și ce

continuarea și 
cesului de redactare a documentu
lui, pe baza proiectului prezentat 
de țările neutre și'nealiniate, a in
trat in cea de-a treia săptămână, 
de... inactivitate. Este adevărat că 
in etapele precedente ale reuniunii 
numeroase probleme și-au găsit re
zolvarea. Alături de acestea se află 
insă altele importante, cum sint de-

' finitivarea mandatului conferinței 
pentru măsuri de creștere a încre
derii și dezarmare în Europa — 
chestiune stringentă, a cărei re
zolvare este reclamată di. obiecti
vul esențial al popoarele, urope- 
ne — de stăvilire a curs ’iftar- 
mărilor, de oprire a amplș’>»jii și 
trecerii la retragerea din Europa a 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne — precum și asigurarea conti
nuității procesului inceput Ia Hel
sinki prin stabilirea datei și locului 
viitoarei reuniuni general-europe
ne. Rezolvarea acestor ] 
găsirea de soluții unanim 
bile presupun continuarea 
dare a negocierilor.

In cercurile diplomatice
se relevă că intensele consultări pe 
care le desfășoară în aceste zile ță
rile neutre și nealiniate au drept 
scop să degajeze o serie de conclu
zii în legătură cu posibilitățile con
crete de continuare in actualele 
condiții a negocierilor și de înde
plinire a mandatului reuniunii. 
Preocuparea principală a unor țări 
mici și mijlocii, așa cum reiese din 
declarațiile făcute de reprezentan
ții acestora, este aceea de a con
serva rezultatele obținute pînă in 
prezent în procesul de redactare a 
documentului final al reuniunii și 
mai ales de a nu se aduce în nici 
un fel atingeri procesului C.S.C.E. 
In ce o privește. România, mani- 
festind același spirit de înaltă răs
pundere față de interesele popoare- 
jor europene, este hotărită să facă 
totul și de acum inainte, împreună 
cu celelalte state participante, pen
tru încheierea cu rezultate pozitive 
a forumului general european, in 
conformitate cu cerințele securității 
și păcii pe continentul nostru și in 
general in lume.

probleme, 
i accepta- 

cu răb-

de aici

Radu ADRIAN

BAMAKO: Congresul Partidului Uniunea
Democrată a Poporului Malja^

BAMAKO 25 (Agerpres) — , La 
Bamako s-au incheiat lucrările pri
mului Congres al Partidului Uniu
nea Democrată a Poporului Malian 
(U.D.P.M.). Forumul a confirmat

mice care a cuprins toate țările, să 
poată da de lucru milioanelor de șo
meri rămași pe drumuri, să preîn- 
timpine dezastrele cauzate de polua
rea tot mai accentuată a mediului, 
să preîntîmpine pericolul epuizării 
surselor de energie.

Pentru aceasta sînt întru totul de 
acord cu propunerea făcută de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu privind 
reducerea cheltuielilor militare și 
folosirea sumelor astfel obținute 
pentru dezvoltarea țărilor respective 
și pentru ajutorarea celor rămase în 
urmă. Chiar și o înghețare a buge
telor militare ar însemna, pentru în
ceput, o realizare deosebită, deoare
ce anual asistăm la masive creșteri 
ale cheltuielilor pentru noi și noi 
arme. Or, toate aceste sume obținute 
prin dezarmare ar putea fi folosite 
pentru dezvoltarea statelor, pentru 
progresul general al omenirii.

actualul curs al politieZjs^jvidifi- 
care a unei noi societăți in Mali, pe 
baza unei economii planificate, a 
unei independențe depline a țării. 
Au fost trasate sarcinile in dome
niile activității de partid, ale dez
voltării politice și social-economice a 
țării.

In documentele adoptate se subli
niază că Republica Mali va continua 
să promoveze o politică de colabo
rare cu toate statele, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice și ale 
nealinierii. Congresul a condamnat 
cu fermitate ocuparea ilegală a Na
mibiei de către R.S.A. și acțiunile 
agresive ale regimului rasist împo
triva statelor africane independente, 
a reafirmat solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane pentru libertate 
și independență.

A fost aleasă noua componență a 
Consiliului Național — organul su
prem al partidului între congrese — 
și a Comitetului Executiv Central, 
în funcția de secretar general al 
U.D.P.M. a fost reales Moussa Traore, 
președintele republicii.

încercări ale S.U. A.

„Propuneri izvorîte dintr-un profund umanism1'
MAURICE WILLIAMS, director executiv
Consider că este o curată nebunie 

ca, în timp ce se cheltuiesc și se iro
sesc atitea valori și bunuri materia
le, atîta forță umană pentru înar
mări, sute de milioane de oameni să 
fie lipsiți de ceea ce le este elemen
tar necesar pentru a se menține în 
viață, să fie condamnați la moarte 
prin malnutriție și boli. O minte să
nătoasă nu poate accepta ideea ca 
peste o jumătate de bilion de dolari 
să fie irosiți anual pentru crearea 
de arme, iar pentru ajutorarea popu
lației nevoiașe de pe glob, ca aceas
ta să-și poată cultiva propriile ali
mente, să se aloce doar o sumă in
fimă.

Am 
marea 
văzut 
oameni 
putea citi nici un fel de speranță. 
Am făcut parte din echipa de aju
tor internațional care a încercat să 
aline suferințele acelor populații dis
perate. Dar pentru țările în curs de 
dezvoltare soluția nu constă în o- 
frande, ele nici nu vor pomeni. Pre
ședintele Nyerere al Tanzaniei spu
nea : „noi nu vrem ajutoare în ali
mente. ci vrem doar să ni se ofere 
posibilitatea de a produce alimen
tele de care avem nevoie". Sahel în-

fost în țările Sahelului după 
secetă din 1974—1975 și am 
cite suferințe îndură acei 
în ochii cărora nu se mai

al Consiliului Mondial al Alimentației 
seamnă „țărmul mării", dar ei sint 
la „țărmul deșertului", care, de fapt, 
este țărmul disperării. Senegalul, 
Mali, Volta Superioară, Nigerul, 
Ciadul își organizează propria sal
vare, caută să-și refacă viața după 
gravele perioade de secetă care le-au 
încercat în ultimii ani. Dar pentru 
aceasta au nevoie de sprijin, pentru 
ca apoi să se poată ajuta singure. 
Și acest sprijin n-ar însemna prea 
mult pentru restul omenirii, ar fi 
echivalent doar cu o zi, cel mult 
două, din cheltuielile mondiale pen
tru înarmări.

în acest context se poate vedea 
cit de oportună, cit de binevenită ar 
fi acceptarea propunerii umaniste a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea cheltuielilor milita
re de către toate statele și crearea 
unui fond comun pentru ajutorarea 
țârilor slab dezvoltate. Aceasta ar fi 
în interesul tuturor. Cu toții am trăi 
într-o lume mai sigură dacă s-ar 
realiza reducerea înarmărilor, dacă 
s-ar pune capăt nebuniei nucleare. 
Aceasta ar însemna nu numai întro
narea păcii în lume, dar și abolirea 
foametei inainte de anul 2 000.

Declarații consemnate de 
Nicolae PLOPEANU

de a-și spori 
in America Centrală

si zona Caraibilor
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a anunțat, intr-o cuvîntare rostită la 
sediul Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) din Washington, ini
țierea unui program suplimentar — 
„fără precedent" ca amploare —, 
menit să sporească influența State
lor Unite în America Centrală și re
giunea Caraibilor. Imbinind „aju
torul" militar cu asistența economi
că, programul șefului executivului 
american vizează suplimentarea cu 
60 milioane dolari a fondurilor desti
nate ajutorului militar acordat unor 
țări din această zonă și un ajutor 
economic de urgență de 350 milioane 
dolari pentru anul in curs.

★
Reîntorșl la Washington după o 

călătorie de informare în Salvador, 
senatorii Tom Harkin și Daniel 
Oberstar au prezentat Congresului 
S.U.A. un raport în care se pronunță 
pentru încetarea in totalitate a aju
torului militar acordat juntei de gu- 
vernămint din această țară. Cei doi 
senatori s-au pronunțat pentru dega
jarea unei soluții negociate în con
flictul intern din Salvador.
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