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de materii prime si energetice a tării
MINERII VĂII JIULUI

AU DEPĂȘIT PLANUL LA
PRODUCȚIA DE CĂRBUNE

£Țării cit mai mult cărbune ! O chemare patriotică adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, tuturor minerilor patriei. Un îndemn mobilizator. care a devenit deviza muncă a colectivelor de mineri toate exploatările de cărbune subteran și de la suprafață.în urmă cu o lună, ziarul „Scin- teia" înfățișa măsurile adoptate în bazinul carbonifer al Văii Jiului pentru realizarea și depășirea planului pe acest an la producția de cărbune energetic și cocsificabil. Măsuri, acțiuni, inițiative care la recenta adunare generală a repre- z >>Ulpr oamenilor muncii din Combinatul minier Valea Jiului s-au concretizat într-un cuprinzător program de lucru, cu responsabilități precise, pentru toate uni-

de din din
tățile miniere de aici. Toate măsurile tehnice și organizatorice sint subordonate unui obiectiv precis : realizarea ritmică și integrală a planului la producția fizică și extragerea peste prevederile acestui an a 65 000 tone cărbune brut.Cum se înfăptuiește acest angajament ? După ce la sfirșitul lunii ianuarie planul fizic era îndeplinit pe ansamblul combinatului, înre- gistrîndu-se și o mică depășire, de 105 tone cărbune, acum . după două luni din acest an, succesul incepe să se consolideze : 9 790 tone de cărbune brut extras peste prevederi. Cum au contribuit colectivele unităților miniere la sporirea peste prevederi a extracției de cărbune ? Iată un clasament la zi al situației în întrecerea socialistă :

Mina

Realizări la extracția 
de cărbune brut 

față de plan 
(in tone)

Vulcan + 19 369
Lupeni 4- 8 630
Uricani + 7 835
Paroșeni + 2 612
Bărbăteni 4- 1 338
Aninoasa 4- 1323
Dîlja 4- 265
Petrila 4- 138
Lonea - 6 686
Livezeni - 25 034

COMBINATUL MINIER
VALEA JIULUI TOTAL: 4- 9 790

ție. demonstra că principalul neajuns consta in preocuparea inegală a factorilor de conducere din unitățile respective pentru utilizarea cu inalt randament a zestrei tehnice, pentru organizarea superioară a activității, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă. O analiză atentă întreprinsă de comitetul municipal de partid a arătat câ soluțiile valoroase m vederea sporirii productivității muncii nu trebuiau inventate, ele se găseau aici, in Valea Jiului, in experiența de bună organizare a muncii a unor brigăzi, sectoare sau unități miniere. Prin urmare, extinderea și aplicarea acestor experiențe pozitive in funcție de condițiile specifice, la toate locurile de muncă, in toate minele au devenit preocupări de bază ale organelor și organizațiilor de partid, ale conducerilor combinatului și unităților miniere.
Verticala noilor construcții la Baia 

MareFoto : S. Cristian

o orinduire mai bună și cinste rolul de organizator și conducător al luptelor tineretului pentru eliberarea socială și națională".,. Confruntată încă din primii ani ai existenței cu mari greutăți — in primul rînd cele provocate de scoaterea sa în afara legilor in vara anului 1924 — Uniunea Tineretului Comunist s-a orientat — in spiritul indicațiilor partidului comunist și cu sprijinul său direct — spre forme organizatorice adecvate, care să asigure împletirea luptei ilegale cu cea legală, a elaborat un program politic realist care interesa toate categoriile sociale ale tineretului. Astfel au fost puse bazele unei largi rețele de celule U.T.C. în fabrici, ateliere, școli, universități, la sate și chiar in unele unități militare ; au fost create, in cadrul Sindicatelor Unitare, al Blocului Muncitoresc-Țărănesc, al Ajutorului Roșu și altor organizații de masă legale și ilegaie ale partidului comunist, secțiuni speciale ale tineretului ; s-a realizat, temporar, unitatea de acțiune a studențimii, indiferent de orientarea politică, prin constituirea, in iulie 1925 — din inițiativă partidului comunist — a Uniunii Studenților Independenți.Toate aceste realizări în plan organizatoric au permis Uniunii Tineretului Comunist să mențină și să dezvolte legăturile cu largi categorii sociale ale tinerei generații ; să se afirme, printr-o intensă activitate propagandistică, politică și ideologică (publicații ilegale și legale, manifeste și broșuri, manifestări cultural-artistice, sportive și turistice) ca o reală școală de educație revoluționară și patrio-

eu in

' întreaga existență a Uniunii Tineretului Comunist, drumul străbătut de-a lungul celor șase decenii care au trecut de la crearea sa atestă angajarea activă a tineretului muncitor de la orașe și sate in marile bătălii sociale ale proletariatului, identificarea sa lupta partidului comunist,care el a văzut de la început exponentul credincios și apărătorul ferm al intereselor vitale ale poporului, flacăra vie a spiritului revoluționar și patriotic.La rindul său partidul comunist, pornind de la aprecierea că tineretul revoluționar reprezintă, prin cutezanța gindirii și entuziasmul acțiunii, o importantă forță' de progres, .schimbul de miine al luptei pentru transformarea democratică a societății românești, a acordat o deosebită atenție Uniunii Tineretului Comunist, a indrumat-o pas cu pas, ceea ce a potențat activitatea sa politică și organizatorică, a făcut să sporească rolul său in lupta revoluționară. Pe bună dreptate aprecia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „in marile bătălii revoluționare duse de clasa muncitoare — forța socială cea mai înaintată a societății contemporane — in alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, împotriva exploatării burghezo- moșierești, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, tineretul s-a aflat in primele rinduri, a inscris multe pagini de bărbăție și eroism. în aceste bătălii, in anii grei de teroare și ilegalitate. Uniunea Tine- y^retului Comunist și-a îndeplinit cu

mai dreaptătică a partidului comunist în rîn- dul tineretului.O concludentă ilustrare a acestei realități istorice oferă perioada crizei economice din 1929—1933, cind, pe baza indicațiilor partidului comunist, a documentelor cu caracter programatic elaborate de Congresul al Ill-lea al U.T.C., de plenarele C.C. al U.T.C., organizația comunistă de tineret a stabilit o linie tactică și strategică, ce a asigurat participarea in masă a tineretului muncitor, cu deosebire din marile centre și ramuri industriale — C.F.R., Valea Prahovei, Valea Jiului, porturi — la amplele bătălii de clasă din acel timp.Momentul de maximă amplitudine al acțiunilor revoluționare ale proletariatului român din anii crizei economice — eroica grevă a ceferiștilor de la „Grivița" din 15— 16 februarie 1933 — a antrenat, în- tr-o deplină unitate de acțiune, pe toți tinerii muncitori și ucenici ceferiști ; totodată, tinerii muncitori de la o serie de fabrici din Capitală, elevi de din cartierul peste 5 000 de versitate s-au manifestări de selor muncitorești Bucureștilor cu lupta ceferiștilor, în întreaga țară, mii de tineri din cele mai diferite categorii sociale și-au exprimat, sub cele mai variate forme, calda simpatie față de acțiunea muncitorimii din Capitală. Partidul comunist a dat o înaltă apreciere participării și con-

la școlile și liceele Grivița, precum și studenți de la Uni- alăturat amplelor solidaritate ale ma- și populației

Dr. Constantin PETCUIESCU(Continuare in pag. a V-a)

PRINCIPALUL „ALIAT" - 
TEHNICA MODERNĂ DIN 

DOTARE, UTILIZATĂ 
CU ÎNALT RANDAMENT

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ
Pentru sporirea producției de legume timpurii

Este evident că majoritatea unităților miniere și-au depășit sarcinile de plan. Mina Lonea a reușit să recupereze o bună parte din ne- realizările lunii ianuarie, în timp ce mina Livezeni continuă să înregistreze importante restanțe.— Luna februarie a fost perioada in care in majoritatea unităților miniere au început să fie fructificate acțiunile tehnice și organizatorice întreprinse incă din ultima perioadă a anului trecut pentru

eliminarea deficiențelor din activitatea de extracție a cărbunelui din subteran și asigurarea condițiilor de creștere a producției de cărbune cu 14,1 la sută față de anul trecut — ne spune tovarășul Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. Faptul că între unitățile miniere se înregistrau diferențe sensibile in privința productivității fizice pe post, in condiții echivalente de dotare tehnică sau de tehnologie de extrac-

La întreprinderile miniere Lupeni și Paroșeni, unde se lucrează cu complexe mecanizate, se obțin constant productivități ridicate, de 12—14 tone pe post, în vreme ce la minele Aninoasa, Lonea și Livezeni productivitatea fizică oscilează de la o zi Ia alta și chiar de la o formație de lucru la alta, în medie atingind abia 6—8 tone pe post.în ce constă experiența bună de la Lupeni și Paroșeni ? Ne explică Titu Teacenco, șef de brigadă la mina Paroșeni : „Am stabilit o tehnologie foarte exactă de lucru cu complexul mecanizat, care prevede in detaliu operațiile ce se execută de la introducerea în subteran a utilajelor, la montarea, exploatarea și întreținerea acestora și pînă la trecerea lor la alte fronturi de lucru. Am ajuns la concluzia că timpul de introducere a complexului me-
Corneliu CAREAN 
Sabin CERBU(Continuare in pag. a IlI-a)
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Peisaj contemporan 
în satul de pe valea

IN ZIARUL DE AZI

Mureșuluiîntrebat fiind în- tr-una din duminicile acestui anotimp, mai friguros decit iernile pe care mi le amintesc, ce consider că este esențial nou în satul de azi, am rememorat cu o vădită plăcere o zi de sfirșit de săptămînă petrecută in compania unor scriitori, istorici, profesori și locuitori ai comunei Deda, de pe valea superioară a Mureșului, într-o sui- tătă de manifestări culturale prilejuite de „Luna cărții la sate".Dacă treci de Reghin, orașul lui Petru Maior, Munții Căli- mani pot fi regăsiți în fiecare lacrimă a Mureșului, ca un inel strălucitor pierdut în prundișul albiei șerpuitoare, peste care apele repezi, ca un stol de păstrăvi, pur- tind pe solzi apusuri de odinioară, asemeni unor cercuri, se rostogolesc spre Tirgu Mureș, Alba Iulia și mai departe spre Dunăre, cel mai strămoș dintre strămoșii noștri, în care s-au adunat cele mai amintiri din unui popor, apele acelea construcțiilor sint în ele strigătele de bucurie ale bătăliilor de la Rovine, de la Călugăreni, dar și calea îndoliată a călătoriei Brîncoveanului. peste care tunurile independenței au deschis paginile nemuritoare de la Grivița, Vidin, însemnînd o viață de om așezată

ziariști,

superbe istoria Sint In semnele romane.

lingă viață de om, treptele fără de prihană ale unui neam iubitor de libertate, dreptate, demnitate și neînduplecat in păstrarea conștiinței sale naționale. Toate acestea sint în Hronicul vechimii românești, al lui Petru Maior și Șincai, al Școlii transilvane inaugurate de ei, iar ceea ce s-a petrecut după dinșii. Unirea de la Alba Iulia și împlinirea visu-
însemnări de

Romulus GUGA

Iui Viteazului. Republica de mai tîrziu și așezarea în echitate și dreptate a națiunii s-au prefigurat în caligrafia cărturarilor români din prima clipă in care au gîndit asupra condiției omenești în această vatră în care ne ducem speranțele, bucuriile și vrerea. Căci fie că au fost domni, cărturari sau riași, românii născut în sat și satul este matca unde nu numai veșnicia își are sorgintea, ci și caracteristicile din totdeauna ale conceptului național care definesc un popor în istoria civilizațiilor. ~ mul și cimpului sint și vor fi întotdeauna, precum viața trupului și a spiritului, într-un tot organic, iar identitatea noastră, inconfunda- bilă într-o lume teh-

țărani, mese- »-au

Patriotis- lucrarea

i păstra mora- i așeză- dealuri.nologizantă, va întotdeauna în litatea sfintă a ril ’ dintre < unde a povestit bădița Creangă, a păstorit Popa Tanda. a arătat lumii alfabetul unui neam — Domnul Trandafir și unde a visat Ilie Moromete un alt drum pentru viața salcîmului său. nu numai locul unde s-a impreunat Ion cu pămintul, unde Petre Petre a răsculat colbul durerii de a însenina orizontul cu speranță, ci și locul in care Niște țărani au pornit spre lumea de azi, ducind în traistă puterea unui popor de a fi mai presus decît toate vicisitudinile.Deda este o comună de la poalele Călima- nilor, unde mai acum 50 de ani existau două cărți ce umblau pe la cei curioși, precum colindătorii cu steaua. Despre școală nu putea fi vorba, deși satul a dat oameni in- vățați, precum Borșia- nu sau Ceontea. Defileul însă era prea aspru și pentru a speranță celor visau în interiorul lui. Casele erau acoperite cu șindrilă și era greu de imaginat ziua de azi în care comuna e un centru al cooperației meșteșugărești și de producție, are cooperativă agricolă, liceu industrial, dispensar și case noi, asfalt.

Rubricile noastre : Cum sînt 
soluționate scrisorile oame
nilor muncii ; Faptul divers ; 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" ; Carnet 
muzical ; Consemnări ; 

De pretutindeni

Pentru asigurarea consumului sporit al populației, in acest an urmează să se obțină potrivit prevederilor planului o producție de peste 6,5 milioane tone legume și de aproape 6 milioane tone de cartofi. încă din toamna trecută au fost luate măsuri hotărite care să asigure realizarea producției și eșalonarea ei incepind dirt" luna martie și pină toamna tîrziu. De relevat este că suprafețele destinatO'ctiltivării legumelor au fost amplasate pe terenuri cu fertilitate ridicată, cu posibilități sigure de irigare, în unități agricole cu tradiție și experiență în acest domeniu.Deosebit de important este ca legumele să fie obținute cît mai de timpuriu și in cantități care să satisfacă cerințele pieței. Corespunzător sarcinilor stabilite, în primul semestru al acestui an urmează să fie livrate la fondul de stat cel puțin 360 000 tone de legume. încă din toamnă au fost însămințate suprafețe mari cu verdețuri, ceapă și usturoi. Acum, pe 2 000 hectare de solarii se cultivă verdețuri care să fie recoltate in lunile martie și aprilie, urmind ca terenurile rămase libere să fie plantate cu culturi de tomate, ardei și vinete. De nea, în sere și solarii au fost culturile intercalate.Baza producției de legume rii se pune insă tocmai in prime zile ale lunii martie, făcut și ce trebuie să se întreprindă, in continuare, in această direcție ?Cultivarea legumelor in solarii permite obținerea unei recolte mult mai timpurii. care face legătura intre producția realizată în sere cu aceea din cîmp. în acest an, ținînd seama de cantitățile de folii de polietilenă pe care le poate produce și livra industria noastră chimică, suprafața de solarii se va menține aproximativ la nivelul celei reali-

zate anul trecut. Pînă la această dată. din cele 7 720 tone folie de polietilenă repartizate pentru primul trimestru, unitățile Ministerului Industriei Chimice au livrat 3 000 tone. Organele de specialitate au luat măsura ca folia de polietilenă să fie repartizată la început județelor sudice, unde plantarea poate începe

plantarea lor cu varză timpurie și salată — culturi care rezistă la temperaturi mai joase — iar intercalat se vor cultiva tomate. începînd din a doua parte a lunii martie, după zonă, urmează să fie plantate tomatele și alte culturi ; sint lucrări care, în sudul tării, urmează să se încheie ptnă la sfîrșitul acestei luni. Amenajarea
URGENȚE ÎN ACESTE ZILE:
• Amenajarea solariilor și 

pregătirea răsadurilor
• Insămînțarea neîntîrziată 

a culturilor din epoca I

bază — aseme- extinsetimpu- aceste Ce s-a
mai devreme, iar apoi și celorlalte județe. La repartizarea acesteia in cadrul județelor trebuie acordată prioritate unităților agricole care și in anii trecuți au obținut recolte mari, prin a căror valorificare au realizat venituri însemnate.Eforturile care se fac in aceste zile de întreprinderile producătoare din industria chimică pentru asigurarea foliei de polietilenă trebuie însoțite de o preocupare responsabilă a cadrelor de conducere și a specialiștilor din unitățile agricole pentru revizuirea și repararea solariilor, astfel ca, la momentul optim, să se treacă la acoperirea lor și apoi la plantat. Organele de specialitate au indicat ca in sudul țării să se treacă la acoperirea solariilor și

solariilor necesită cheltuieli mari, care trebuie recuperate prin producții superioare de legume. Realizarea acestor producții presupune o mare răspundere din partea legumicultorilor pentru calitatea lucrărilor de amenajare a solariilor, spre a se preveni descoperirea lor în cazul unor vînturi puternice. Tot atît de importante în acest scop sînt buna pregătire a terenurilor și executarea plantărilor la termenele stabilite.Pentru legumele care vor fi cultivate în solarii au fost produse cantități îndestulătoare de răsaduri. Acum este necesar să continuie mai intens insămînțarea în răsadnițe

spre a se produce răsadurile de legume care vor fi cultivate tomate, ardei, vinete.In aceste zile trebuie neintîrziat și alte lucrări micultură care hotărăsc, măsură, obținerea de legume timpurii. încă din această săptămînă, potrivit programului întocmit de organele de specialitate, trebuie in- sămințate și plantate 7 500 hectare cu mazăre de grădină, ceapă, usturoi și verdețuri. Sint lucrări care sub nici un motiv nu pot fi aminate ! La mazăre pentru păstăi, care se cultivă pe 41 800 hectare, insămînțarea trebuie făcută eșalonat, începind din aceste prime zile ale lunii martie, incit recolta să fie strinsă și livrată fabricilor de conserve corespunzător graficelor încheiate de acestea cu unitățile producătoare. De asemenea, spre a se obține producții mari, ceapa și usturoiul trebuie să fie plantate tot acum, inainte ca temperatura solului să crească. Subliniem asemenea cerințe — dealtfel bine cunoscute grădinarilor cu experiență — deoarece pină acum insămînța- rea și plantarea legumelor respective au început in prea puține locuri.Este deci momentul ca, pretutindeni. să se lucreze intens în legumicultura. Specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole, cooperatorii, locuitorii satelor sint chemați să dea dovadă de spirit de răspundere și inițiativă pentru executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor din această perioadă, spre a produce și livra in acest an cantități sporite de legume timpurii necesare bunei aprovizionări a populației și fabricilor de conserve.

în cimp :executate din legu- în mare

ÎN PAG. A 3-A — relatări din Județe despre desfășurarea 
campaniei agricole

neprimitor, oferi vreo care

(Continuare în pag. a IV-a)

ANCHETĂ SOCIALĂ

Realitatea dură a unui drum eșuatsora dv așa, pe propune Ce sfat
— Să zicem că ar cunoaște tot cineva, care l-ar să plece cu el. i-ați da, acum ?Tinăra din fața noastră răspunde prompt :— I-aș zice să nu prostia asta.Cuvintele au sunat neînduplecat. De unde a- ceastă asprime la nici 30 de ani ? Care sint lecțiile pe care viața a putut să i le dea pentru a o aduce in această stare de neinduple- care 7 Privim drumului lăsat de L. V., interlocutoarea noastră. Primii pași au fost făcuți cu dreptul. A crescut într-o familie unde s-a bucurat de ambianța armoniei. Ambianță aflată și în cimpul muncii, la o prestigioasă întreprindere din Capitală, unde începe să descifreze multe din tainele electronicii. Ani în șir și-a avut bucuriile ei simple și adevărate : o piine cîștigată cinstit, a ei, o casă, a ei, prietenii statornice, rostul ei la care aspira și la care avea dreptul. Nu-s, poate, lucruri extraordinare. Dar extraordinarul vieții așezate — a ta și numai a ta — se compune tocmai din a- intrate și de exis- lipsi. cind aceste

tacădur,
in urma

ceste lucruri obișnuitul existenței care absolut nici o tență nu se poate— Din păcate, mi-am dat seama de
in

adevăruri era— La urma întâmplat ?— Prin 1977. o prietenă mi-a făcut cunoștință cu un cetățean austriac. Venise la noi, in excursie, impreună cu patroana lui. Cu un „Mercedes" frumos, strălucitor...- Și ?

prea tîrziu. urmei, ce s-a fi chiar al lui. Lucru pînă aici credibil, posibil, deși vom cunoaște mai departe chipul adevărului. Se îndrăgostește la prima vedere. N-ar fi pentru prima dată in lume. Nedumeririle insă incep de aici încolo. Tocmai pentru că la mijloc este vorba despre dragoste ! Cel mai trainic

— Unde s-a oficiat căsătoria ?— Aici, la noi. Un lucru însă aș vrea să se rețină : eu nu am renunțat la cetățenia română. N-am vrut in ruptul capului.— De ce ?— Pentru simplul motiv că nu puteam renunța să fiu ceea ce sint. Indiferent
Epilogul dramaticei experiențe trăite de o tînără 
atrasă de mirajul lumii capitaliste: „Nu mai aveam 
decît o singură dorință: să mă întorc cît mai 

repede printre ai mei“

— El a zis că mă place, că nu poate trăi fără mine și să depunem actele de căsătorie, să plec cu el.— Cu ce se ocupa candidatul la mina dv ?— Zicea că lucrase ca barman și șofer la patroana cu care excursie.— Lucrase ?— Da. Unde se ocupa pe n-am știut...— Părinții dv au fost acord în privința actelor ?— Da.Un străin excursie de drept, într-un strălucitor.

veniselucra, cu atunci.
ince eude

vine Intr-o plăcere. E „Mercedes" care ar putea

sentiment, care țese între oameni legături puternice, unele care țin pînă la moarte. Fata acceptă cererea în căsătorie a cavalerului cu „Mercedes", fără să ezite, fără să-l întrebe măcar așa, între două priviri galeșe, ce hram poartă, cum și din ce va ciștiga pîinea familiei. în fond, acceptă să meargă orbește în necunoscut. Părinții își alătură da-ul lor la acest mariaj cu un om despre care nu știau absolut nimic. Cum poate fi numită o astfel de ușurință față de destinul propriei tale fiice? îi lăsăm pe cititori să judece.

ce rost mi-aș fi făcut prin alte părți.— Unde v-ați stabilit ?— La Viena,— Cum a decurs acomodarea într-un oraș nou, cu oameni noi, cu alte obiceiuri ?— Nu s-a produs nici o acomodare. Soțul meu lipsea nopțile de acasă. Ori venea beat, pus pe harță, brutal.— Cum, așa de repede s-a transformat, din domnul stilat, cu mașină strălucitoare ?— N-avea nici o mașină. Fusese închiriată. Iar de transformat, ce să se trans-

forme ?! Era un om de nimic și atita tot.— V-ați dat asta după un sac mincat împreună, spune ?— Ba în cîteva ____ ____zile. Pină acolo au ajuns lucrurile incit mă simțeam străină în casă.L.V. zice — casă. Nu casa mea. Motivația e la îndemîna oricui : ea nu mai avea nu numai casă, ci nimic. Dovada ?— în noaptea de revelion am fost invitată de soț la restaurant. El a mai venit cu o prietenă pe care pînă la urmă a adus-o și acasă. Cind i-am cerut explicații, m-a pălmuit.— Acasă, la părinți, ați trimis felicitări de sărbători ?— Cum să nu 1— Din care ?— Din acelea colorate frumos.— Ce le urați celor dragi ?— Sănătate, sărbători fericite.Adică, am putea adăuga ca un tardiv post scriptum la acele vederi „colorate frumos", exact ceea ce avea nevoie însăși L.V.— Căsnicia noastră ajunsese într-un asemenea im-

seama de de sare cum seluni de

Iile TANASACHE(Continuare în pag. a Il-a)

PLOIEȘTI : Noi tipuri de rulmenți
grei cu caracteristici superioarePentru a răspunde cerințelor crescînde ale economiei naționale și solicitărilor tot mai numeroase ale partenerilor de peste hotare, întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești își înnoiește și diversifică într-un ritm susținut producția. în perioada care a trecut de la Începutul anului și pină acum s-au omologat și introdus in fabricația de serie 10 noi tipuri de rulmenți cu caracteristici tehnico-funcționale superioare. Sint rulmenți necesari industriei metalurgice și construcțiilor de mașini. Planul la export prevăzut pentru această perioadă a fost îndeplinit exemplar și au fost onorate și alte comenzi urgente suplimentare ale unor parteneri externi. (Constantin Căpraru).
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Oierii din 
Ceamurlia

Sus,

I
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tn satul Ceamurlia de 
din județul Tulcea, există o în
delungată tradiție in creșterea 
oilor. Cel mai bun dintre cei 
mai buni oieri de aici este con
siderat Gheorghe Topa. Locul 
fruntaș îl ocupă nu numai pen
tru numărul de oi pe care le 
are — peste 100 — ci mai ales 
pentru producțiile sporite pe 
care le obține și pe care le va
lorifică la fondul de stat. Anul 
trecut, el a livrat statului, intre 
altele, 3 000 kg de came. 2 000 
kg de lapte, mari cantități de 
lină. Dar alături de oi, gospo
darul mai crește și 6 capre, și 
12 porci, și numeroase păsări...

Cineva a făcut un calcul că 
fruntașul fruntașilor din Cea
murlia de Sus asigură necesarul 
de carne pe un an pentru mai 
bine de 50 de oameni.

E ceva !
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Om de omenie
Un pădurar din județul Sălaj iși făcea rondul obișnuit. La un 

moment dat. i s-a părut că ză
rește, lingă un stejar, o mogil- 
deață. S-a apropiat, tiptil, și, 
spre surprinderea lui, mogil- 
deața era o femeie in virstă, 
cu părul alb, chircită de durere 
in zăpada pină la genunchi. A 
luat-o in circă, a urcat-o in că
ruță și a dus-o pină la prima 
casă, la căldură.

Femeia se află acum la spi
talul județean din Zalău, cu 
ambele picioare degerate. Me
dicii depun eforturi pentru a i 
le salva. $1 tot ei au reușit s-o 
facă să spună citeva cuvinte. 
Se pare că o cheamă Ileana 
Savu. Uneori, mgină cuvintele : 
Moldova și Orăștie.

După toate semnele, femeia 
fusese internată intr-un spital. 
Cum o fi ieșit de acolo și cit o 
fi rătăcit, pină s-a înzăpezit 
pădurile Sălajului ?

Problemă vitală pentru dezvoltarea in continuare a ramurii construcțiilor de mașini, a economiei noastre — după cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta întilni- re cu activul de partid și de stat din Brașov — reducerea importurilor, economisirea materiilor prime, a combustibililor și energiei și ridicarea calitativă a întregii activități se înscriu, tot mai pregnant, ca obiective esențiale ale preocupărilor comitetului de partid și organizațiilor de bază din I.P.C.M. — București.Cum era și firesc, conferința organizației de partid din cadrul institutului și-a axat dezbaterile pe aceste aspecte, esențiale în activitatea de inginerie tehnologică și proiectar-e, pe răspunderea care revine fiecărui comunist, lucrător la planșetă. în introducerea largă a tehnicii de virf. dezvoltarea intensivă, modernizarea și reutilarea întreprinderilor constructoare de mașini, folosirea la Întreaga capacitate a dotărilor existente prin fiecare proiect și soluție tehnologică elaborată. Astfel, după ce a apreciat pozitiv modul prompt în care a răspuns secția 3 la indicațiile secretarului general al partidului, date recent la Brașov, ca și eu alte prilejuri, privind exigențele ce stau in. fața proiectării, tovarășul Mihai Iosipescu, șeful secției nr. 3, a adăugat : ..Asupra a două neajunsuri ar trebui să reflectăm mai mult pentru a lua măsuri, neîntîrziat, de înlăturare a lor. Prima : în anul 1981 au fost elaborate multe note de co

mandă și proiecte de execuție. E cazul să se treacă grabnic la avizarea și aprobarea lor pentru că utilajele respective trebuie să producă, efectiv, încă in acest cincinal. A doua : mă uit prin diferite compartimente și nu văd cadre tinere. Puțini s-au
din import, in prezent. specialiștii institutului au făcut ca acesta să se numere printre acele unități de concepție din țară care fac oferte de întreprinderi complete, întocmite pentru parteneri externi, oferte la baza cărora stă tehnologia româ-

La Institutul de inginerie tehnologică și proiec
tări de întreprinderi constructoare de mașini 

București

întors în institut după o practică corespunzătoare in intreprinderi".în cuvîntul său, comunistul Ion Fătăceanu, directorul institutului, a insistat asupra necesității de a se reduce riscurile în proiectare, de a spori responsabilitatea fiecărui membru al colectivului în îndeplinirea sarcinilor profesionale. „Planul pe 1982 e foarte încărcat — a spus el. Acum, mai mult ca oricind. sarcinile le măsurăm pe zile și nu pe luni. îndeplinirea întocmai în institut și apoi în întreprinderi a indicațiilor date de secretarul general al partidului la întîlnirea de la Brașov înseamnă ca de fiecare dată să adăugăm proiectelor noastre mai multă inteligență tehnică, soluții eficiente, care să facă competitive produsele industriei noastre".Pași în acest sens s-au și făcut în institut. Hotărîți de a pune capăt practicii de a cumpăra cu orice preț

nească prin utilaje cu performante superioare, produse in majoritatea lor in întreprinderile românești.Deși darea de seamă nu a excelat in aspecte critice (critica fiind mai mult „strecurată", subințeleasă și nu expusă în mod tranșant) și autocritice îndeosebi (s-a făcut resimțită, pe alocuri, o notă de festivism), dezbaterile au suplinit, intrucîtva, acest neajuns. „Legat de problema promovării tehnologiilor moderne, a mașinilor și utilajelor fabricate în țara noastră, putem spune că avem un sistem informațional inadecvat. Inexistența unui fond de date strict necesare, intîrzierea cu care operează oficiul de calcul — spunea inginerul Dumitru Badea — ne pun deseori în situația de a fi devansați în cunoștințe de către cei ce lucrează în întreprinderi. Renunțarea nejustificată la unele forme concrete și eficiente ale propagandei tehnice a fă-
Realitatea dură a unui drum eșuat(Urmare din pag. I)
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| Răzbunare ?
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Mircea Sfichi relatează 
ziarul „Zori noi" din Suceava o 
intimplare, unică in felul ei, 
petrecută în comuna Arbore. 
Intre doi săteni — loan Buliga 
și loan Vintu — nu se știe de 
cind și din ce pricină, se iscase 
o neînțelegere. Cei doi tizi Ioan 
nu mai aveau ochi să se vadă, 
nici urechi să se asculte. Fiecare 
il „pindea" pe celălalt „la coti
tură". Mai indirjit în decizia lui 
de a se răzbuna intr-un 
Vintu, ce credeți că i-a 
prin minte lui Buliga ? 
dus la fintina lui Vintu 
turnat in ea o sticlă cu 
Dar s-a ...ars !

fel pe 
trecut 

El s-a 
și a 

petrol.
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Din baltă
la... apă

Ștefan Apăteanu, judecător la 
Tribunalul județean Botoșani, 
prezintă un caz mai puțin obiș
nuit. Beneficiind de grațierea 
unei părți din pedeapsa cu în
chisoarea, pe care o ispășea din 
cauza unor furturi, Romeo Cră
ciun din Horodistea-Păltiniș 
s-a dus să se cinstească de 
bucurie. Apoi, pornind spre 
casă, i-a ieșit in cale un auto
buz care staționa cu cheile de 
contact la bord. O mai mare 
tentație nici că se putea pentru 
Romeo, care s-a urcat la volan 
și a pornit, cu ditamai autobu
zul. la drum. A mers și a tot 
mers, pină a ajuns intr-o baltă, 
unde autobuzul n-a mai fost 
chip s-o ia din loc. In schimb, 
din baltă Romeo a intrat la... 
apă, fiind judecat și condamnat 
din nou, pentru trei infracțiuni 
deodată : furtul mașinii, condu
cerea fără permis și în stare de 
ebrietate. La noua pedeapsă 
s-a adăugat și cea de doi ani și 
douăzeci și două de zile care-i 
fusese grațiată.

/
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Merele discordiei
Tractoristul Ioan Duma de la 

S.M.A. Cluj-Napoca a fost tri
mis să transporte mere de la 
Stațiunea experimentală horti
colă la diferite unități de des
facere. Rumene și dolofane, 
merele i-au trezit lui l.D. o pof
tă necurată. Nu s-a 
numai să mănince pe 
ci a început să care 
nemiluita intr-un loc 
el știut, pentru a le
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mulțumit 
săturate, 

mere cu 
numai de 

______ ._____ valorifica 
apoi contra cost. Dar printre 
cele 1 000 kg mere ascunse s-au 
găsit și citeva ale discordiei, 
care n-au vrut să stea claie' 
peste grămadă la loc ascuns și 
s-au dat de-a dura, la vedere. 
Și astfel au fost „văzute" 
oamenii legii, după care l.D. 
făcut nevăzut pentru un an 
șase luni....

de 
s-a 

și

Oprit la timp
Aflat în trecere prin Bacău, 

Dionisie Zănoagă. un tinăr din 
Măstăcani, județul Galați, a po
posit la 
elegant 
calitate 
început 
Pină la

restaurantul celui mai 
și modern hotel din lo- 

— „Moldova". Aici a 
un chef de cursă lungă. . ...„ ora închiderii s-a făcut 

cuc. Cind i s-a arătat ceasul și 
ușa de ieșire, Zănoagă s-a făcut 
foc. Neavind cum să-și stingă 
altfel „focul", s-a dus și a în
ceput să se răzbune pe ceasul 
floral din fața hotelului, deterio- 
rindu-i mecanismul. Voia, pro
babil, să oprească timpul in loc. 
A fost insă el oprit, pentru a-și 
plăti isprava cu virf și îndesat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
*i corespondenții „Scînteil
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pas incit am început să cred că de aici încolo se poate intîmpla orice. Așa că l-am rugat pe soț să mă ajute să intru undeva, in- tr-un serviciu. Aveam o meserie, nu-mi era frică de muncă.— O meserie frumoasă chiar.— Frumoasă, dar nu de nasul uneia ca mine. Adică al uneia care nu știa limba, care nu avea statutul unui muncitor al locului. Un exemplu : am mers la o întreprindere a- parținind de firma „Phillips". Le-am arătat că sint electronistă, calificată... Nici n-au vrut să audă.— în situația asta ?— în situația asta soțul a decis : „ori începi treaba ca femeie de serviciu, ori mergi cu bărbați. Poți să-i aduci și aici, acasă".Surprind în glasul lui L.V. o ezitare. Un tremur. Poate de silă și oroare. O stare de înțeles : treapta spre care era azvîrlită era ' cea mai de jos. De aittf'in- colo nu se mai poate vorbi de demnitate, de nimic. Bine ar fi ca experiența aceasta dramatică de viață, cuvintele-„îndemn“ ale soțului aventurier să ajungă și la urechile altor părinți amatori de partide „strălucitoare" pentru fiicele lor. Poate că atunci ei nu ar mai binecuvinta cu ușurință mariajele încropite in pripă, cu inși al căror singur „merit" este acela că vin de aiurea, in limuzine de lux închiriate...— La acest punct al „e-

xistenței" noastre in doi m-am hotărit definitiv : mă voi întoarce acasă, printre ai mei.— Cum vi s-a părut Pra- terul ?— Poftim ’— E un loc în Viena.— Habar n-am de Viena. Eu m-am învîrtit doar in jurul casei, cu necazurile mele. Viena o știu doar din poze.— N-ați fost nici măcar la un spectacol, la...— Glumiți...— Totuși, ați locuit în acest oraș cinci luni !— Cinci luni în care am stat, aș putea zice fără e- xagerare, numai în casă. Singură, singură de tot, numai cu gindurile mele. Soțul, v-am spus, mai mult lipsea.— N-aveați prietene, vecine cu care să schimbați o vorbă ?— Acolo, o străină nu-i primită cu una cu două în anturajul lor.— După cîte înțelegem, nu v-a venit ușor...— Cel mai rău te loveș-- te a.£gastă^inguj-ătate. Care e mai grea decît o închisoare. Mult mai grea...— Ascultîndu-vă cu a- tenție, înțelegem că, în fond, nefericirea dumneavoastră are ca punct de plecare faptul că soțul era un om de nimic. Dar dacă ar fi fost altfel ?— Dacă... De fapt ar fi greșit să se reducă eșecul meu la o neînțelegere de familie. Neînțelegeri sînt în multe căsnicii. Și aici, și oriunde. Acolo insă, printre străini, mă copleșiseră toate necazurile. Am încercat să-mi practic me

seria de electronistă și nu mi s-a dat această posibilitate. N-am avut apoi putința să comunic cu nimeni, să rup zidul de singurătate care mă înconjura. Cum vedeți, și-au spus în general cuvîntul impasurile condiției mele. Cele privind demnitatea mea. dreptul meu de om. Problema este, așadar, nu faptul că nimerisem un soț nepotrivit, ci,. înainte de toate, că m-am izbit de realități din care, uneori, cei în situația mea nu află absolut nici o ieșire.După cum ușor se poate înțelege din cele de mai sus, dincolo de eșecul pe plan familial, de ghinionul de a nu întîlni un om așezat, cu o existență echilibrată, elementele traumatizante în împrejurările prin care a trecut și L.V. sînt mult mai numeroase, mai grave. Să trăiești intr-un bloc cu zeci de familii în jur și să nu ai putința comunicării. Să fii zi de zi un străin între oameni. Să te ma- «£ine „ fcnpaguri ^fleteațj, dureri și sa nu ai cui sa ceri un sfat, un ajutor. Să nu te poți înțelege cu nimeni pentru că oamenii în mijlocul cărora ai ajuns nu vor nici ei să te înțeleagă. Tn fond, pe bună dreptate. Cum să dovedească înțelegere pentru faptul că ți-ai părăsit țara, părinții ? Pentru cine și de ce ai făcut-o ? Să ai o meserie și să nu poți să o practici pentru că întîieta- te au cei de acolo, cei care stăpînesc limba. Nu-i deloc de invidiat starea de a accepta o

situație umilitoare în raport cu cei în mijlocul cărora ai venit. Imigrantul — pentru că în fond despre asta este vorba, chiar dacă acest statut s-a statornicit printr-o căsătorie — nu va fi socotit niciodată ca unul „de ai casei".Sigur, toate acestea nu sînt ușor de suportat. Iar la întrebarea ipotetică : „Dar dacă L.V. nimerea un soț de treabă drama ei arată că nici atît n-ar fi fost deajuns. Nimic nu poate înlocui sentimentul, conștiința că ești un paria, un tolerat, deoarece tratamentul care ți se aplică nu este altul decît cel pătruns de dispreț, „apanaj" al imigrantului de oriunde.Am prezentat în aceste rînduri un caz, un dialog cu o femeie nu doar pentru a înfățișa o dramă individuală, ci pentru a sugera măcar cit de amplă este drama emigrantului, ' repetăm, și a acelora care pornesc pe această cale cu „acte în regulă" precum interlocutoarea noastră. Spunem toate acestea pentru a fi mai de înțeles cititorilor întrebarea cu care a debutat dialogul consemnat aici :„Ce sfat i-ați da sorei dv. dacă ar cunoaște un străin și ?...“„I-aș spune să nu facă niciodată prostia asta !“Cine este atît de categorică în acest îndemn ? O fată care a aflat din propria experiență — tîrziu, e drept — că fericirea nu vine de pește mări și țări, în „Mercedes“-uri strălucitoare, de închiriat sau nu.

cut să intrăm în anul 1982 — anul tehnicii noi — insuficient asigurați din punctul de vedere al informării și documentării noastre. Răspunderea principală revine, desigur, comuniștilor din consiliul științific al institutului, dar și forurilor care ne coordonează".Avind, in mod firesc, in centrul atenției problemele concrete profesionale, de producție, ale institutului, conferința nu s-a constituit cituși de puțin intr-o consfătuire de producție, într-o strinsă legătură cu abordarea sarcinilor din proiectare, curente și de perspectivă, participanții la dezbateri s-au ocupat pe larg de aspectele specifice muncii de partid, organizatorice și politico-educative. „Instruirea noilor organe alese să se facă cu mai mare atenție, pentru a avea un bun demaraj încă din start" (Valentin Prodan). Multe propuneri au vizat îmbunătățirea activității politico-educative, unii vorbitori sugerînd ca în mijlocul lor să vină mai mulți lectori pentru a se putea organiza dezbateri de idei politice, filozofice, tehnice. In cuvîntul său. tovarășa Maria Sumănaru spunea : „Comitetul de partid nu a făcut prea mult în ceea ce privește răspindirea experienței pozitive ivite la nivelul unor colective pentru a putea fi generalizată. Nu ne cunoaștem prea bine între noi. Nu știm ce fac și ce rezultate au celelalte colective. Este cazul să schimbăm această stare de lucruri". Cri- ticile formulate cu privire la folosirea sporadică a formelor și mijloacelor muncii politico-educative, îndeosebi a muncii de la om la om, privitoare la necesitatea de a imprima o exigență riguroasă față de modul cum fiecare comunist iși îndeplinește îndatorirea statutară de a fi exemplu la locul de muncă și de a determina o atitudine combativă față de orice fel de neajunsuri și abateri de la disciplina muncii s-a regăsit prin măsuri concrete, cu termene și răspunderi precise în hotărîrea adoptată de conferință.
Virgil GHEORGHIȚA

Ilustrată din Predeal

Pentru 
îmbunătățirea 

activității 
cantineiCercetind la fața locului o sesizare privind unele neajunsuri și nereguli în activitatea cantinei de la mina Filipeștii de Pădure, Consiliul județean al sindicatelor Prahova a constatat că la depozitele de păstrare a alimentelor există dezordine și neglijență, unele dintre produse degradin- du-se ; evidențele gestionare nu erau ținute în ordine ; atît la responsabilul cantinei (Gheorghe Moise), cit și la bucătărese (Virginia Pițurca și Nicu- lina Bărbulescu) s-au inregistrat acte de necinste, pe lingă neglijențele in administrarea alimentelor ; la crescătoria de porci a cantinei animalele erau neîngrijite și nu se întocmeau evidențe privind cintărirea lor lunară și sporul de greutate obținut etc.în urma controlului efectuat, s-a făcut ordine la depozitele de alimente și zarzavaturi, luindu-se măsuri pentru păstrarea in bune condiții a produselor ; au fost montate grătare in toate boxele fermei, asigu- rîndu-se și cîntarul necesar pentru stabilirea lunară a greutății animalelor ; s-a reconstituit comitetul de cantină și s-a organizat controlul zilnic la scoaterea alimentelor din magazie și prepararea mesei, urmărin- du-se permanent îmbunătățirea meniurilor ; a fost înlocuit din funcție responsabilul cantinei, Gh. Moise, și s-a desfăcut contractul de muncă celor două bucătărese incorecte.în finalul răspunsului se arată că activitatea respectivei cantine va fi urmărită îndeaproape de comitetul de partid al minei și de organele sindicale locale.

Comuna — 
mai bine 

gospodărităCoresiJ^Ădențfil voluntar Vasile Țibirnă din satul Moftinu Mic, județul Satu Mare, arăta într-o scrisoare adresată „Scînteii" unele carențe gospodărești, tolerate de mult timp de edilii din comuna sa. Concret, el relata că după ce s-au executat săpăturile și s-a turnat fundația pentru o construcție, lucrările au fost abandonate, totul acoperindu-se cu

pămint. „Dealtfel, in localitatea noastră — arăta semnatarul scrisorii — și alte construcții au fost abandonate. Este vorba de baia comunală, construită cu ani în urmă prin contribuția sătenilor, ca și de unele amenajări din incinta hanului «Vraja Cras- nei» etc.“.Verificările dispuse de Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Satu Mare, unde sesizarea a fost trimisă, spre rezolvare, au confirmat faptele relatate. S-a constatat că baia comunală, deși în perfectă stare de funcționare, nu era totuși utilizată din motive minore. în urma controlului s-a dispus redeschiderea acesteia, după un program popularizat in rindul cetățenilor. S-a stabilit, totodată, ca pină in luna aprilie a.c., U.J.C.C. Satu Mare să execute amenajările necesare la bazinul termal de la hanul „Vraja Crasnei" spre a fi redat in folosința populației. în ce privește celelalte lucrări abandonate, s-a stabilit ca cel vi- novați de această măsură. care a dus la irosirea de fonduri bănești și materiale, să fie trași la răspundere, urmărindu-se mai îndeaproape modul In care este gospodărită comuna.
Indisciplina - 

prompt 
sancționatăLa depozitul de ambalaje al întreprinderii comerțului cu ridicata pentru produse alimentare (I.C.R.A.) Bacău — semnala o scrisoare adresată re

dacției — se manifestă o seamă de nereguli și ilegalități, unele dintre ele legate de superficialitatea în muncă a directorului adjunct Constantin Rotaru, care coordonează activitatea acestui sector.Sesizarea, în care erau relatate fapte și date concrete privind neglijențe in gestionarea bunurilor materiale, încălcări ale normelor de disciplină și de etică, risipă de carburanți etc., a fost soluționată la fața locului de un colectiv de activiști de partid și de stat, alcătuit la indicația Comitetului municipal Bacău al P.C.R. Pe baza concluziilor rezultate din cercetare, s-a stabilit un șir de măsuri, în vederea înlăturării neregulilor constatate și îmbunătățirii climatului de muncă : astfel, pentru abateri de la ordinea și disciplina de producție, ca și pentru neglijențe in gestionarea bunurilor. gestionarii Nicolai Breahnă și Vasile Dănceanu au fost des- tituiți din funcție și sancționați pe linie de partid cu vot de blam; au fost, totodată, schimbați din funcție șeful de depozit, Constantin Richer, și șeful serviciului transporturi, Mircea Popa. De asemenea, consiliul oamenilor muncii din întreprindere, anali- zînd activitatea directorului adjunct C. Rotaru a hotărit sancționarea disciplințf ă a acestuia pentru . ’?șă de răspundere m d- plinirea sarcinilor, pu- nîndu-i in vedere că la prima abatere va fi înlocuit din funcție, iar organizația de partid l-a sancționat cu vot de blam.
Spicuiri din răspunsuri• Consiliul popular al municipiului Slatina : în zona noului cartier de locuințe de pe strada Drăgănești din municipiu s-au montat panourile corespunzătoare pentru mai buna semnalizare a circulației rutiere și pietonale, re- amplasîndu-se totodată și stațiile de autobuze — în raport cu cerințele cetățenilor. De asemenea, în primul semestru din acest an va fi rezolvată și problema locurilor de joacă pentru copiii din acest nou cartier.• Direcția județeană de poștă și telecomunicații Cluj : într-adevăr, așa cum se arată și în scrisoarea adresată redacției, multe telefoane publice din municipiul Cluj-Napoca au fost deteriorate sau descompletate. S-au luat măsuri pentru mutarea acestor telefoane in locuri mai aglomerate, unde se poate asigura mai bine supravegherea lor.• Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. : Ca urmare a sesizării primite din partea redacției, întreprinderea pentru valorificarea cerealelor și plantelor tehnice Deva a luat măsurile corespunzătoare pentru uscarea rapidă a porumbului știuleți mucegăiți, depozitați pe platforma bazei de recepție Hațeg. După uscare, porumbul a fost expediat fabricii de nutrețuri combinate. Pentru neajunsurile constatate, șeful bazei din Hațeg a fost sancționat disciplinar.

Gheorghe PÎRVAN

AUTO APROVIZIONARE A - în fapte, inițiative, experiențe

Dorința deTeregova este o comună de munte, ca oricare alta, in județul Caraș- Severin. Pămint în luncă, bun de semănat, nu-i mai mult de-o „palmă de loc". In schimb livezile, și mai cu seamă pășunile și finețele abia pot fi cuprinse cu privirea.Așa că- teregovenii, ca toți muntenii cărora nu le-a fost dat să aibă altă bogăție decît înțelepciunea muncii, puterea brațelor și pășunile de pe plai... n-au avut de ales. S-au specializat in creșterea animalelor. O meserie pe care o fac „ca la carte". Dealtfel, numai așa se și explică de ce la Teregova revin, in medie, pe fiecare gospodărie, aproape 12 animale — vite mari, porci și oi. Chiar și in condițiile in care, din cei 5 420 de locuitori ai comunei, aproape 1 000 lucrează în ^diferite întreprinderi și instituții.— Creșterea animalelor este o meserie grea, dar frumoasă — ne spune tovarășa Cornelia Ceatloș. primărița din Teregova. Și, de ce să nu o spunem, și bănoasă, cind o faci ca lumea. Anul trecut, spre pildă, cetățenii noștri au hotărit ca fiecare gospodărie să contracteze cu statul animale in valoare de 15 000 lei. Dar mulți „n-au respectat" hotă- rirea. Tovarășul loan Dragomir, de pildă, a predat 4 tăurași de cite 500 kg fiecare, 1 000 litri de lapte, 8 tone de fructe și vreo 10 tone de fin, in valoare de peste 40 000 lei. Și pe atunci nu era vicepreședinte al consiliului popular. La fel Nicolae Popa, Hie Pirvulescu, Mihai Stolcănescu, Petru Stoichescu, Iacob Coșeriu, Ion Coltan sau Ion Buzescu. Ion Banda a predat carne și lapte in valoare de aproape 70 000 lei....Am reținut din statisticile primăriei și alte citeva cifre care vorbesc de la sine despre modul în care gospodarii din Teregova și-au înțeles răspunderile ce le revin ca producători : 1 510 hl de lapte, 50 000 ouă, 20 tone de cartofi, 1 000 kg de miere, 1 200 kg brînză. Sînt cantitățile contractate și predate anul trecut la fondul de stat....La adunarea populară în care s-a dezbătut programul autoaprovizionă- rii, ca și la sesiunea consiliului popular care a aprobat acest program, gospodarii din Teregova, fără să uite de propriile lor ciștiguri, fără să treacă cu vederea realizările de acum un an, au socotit în primul și în primul rind ce primeau de la fondul de stat. Deci au început prin a

muncă „dorește" si unelte
77 9 Jsocoti „debitul" lor în balanța schimburilor cu statul — dacă putem spune așa — care le asigură : 40 de tone de zahăr (in zonă se cultivă sfeclă, dar furajeră, pentru animale), 40 tone de ulei (să se semene floarea-soare- lui ar însemna să se risipească pămîntul și așa destul de puțin, pentru că floarea-soarelui nu se coace), griu — peste 400 tone (din necesarul de 810 tone, nu se asigură din producția locală decît 388 tone), porumb însă doar vreo 50 tone — (la o producție planificată de 2 440 kg la hectar iși pot asigura din necesar aproape 660 tone).După care au socotit, la fel de exact și cu toată responsabilitatea, ce

O cerință 
a gospodarilor 
din Teregova

pot și trebuie să producă ei înșiși. Firește, nu numai pentru consumul propriu. Și iată din programul de auto- aprovizionare al comunei, ce au ho- tărît să livreze anul acesta la fondul centralizat al statului : 336 tone de carne, 3 772 hl de lapte, 15 tone de lină și 132 tone de fructe — din producția specifică, 15 tone legume, 25 tone de cartofi și 80 000 ouă.Certitudinea realizării acestor cifre o dau înseși realismul și concretețea planului de măsuri adoptat in același cadru, măsuri dintre care amintim : regenerarea pășunilor prin suprainsămințarea unei suprafețe de 900 ha și defrișări pe 335 ha ; executarea lucrărilor strict necesare de întreținere a pășunilor pe 6 100 ha ; a- plicarea de îngrășăminte naturale pe 4 600 ha de pășune ; plantarea unui număr de 1 300 puieți de pomi fructiferi în golurile din livezi ; sporirea capacității de producție a celor două maternități de scroafe ale cooperativei de consum la 700 de purcei anual...... Spuneam că livrările planificate la fondul de stat sînt minime. Este chiar părerea gospodarilor din Teregova. „...Cosim finul și legați de pom. ca să nu cădem in prăpastie, pină dă zăpada, dar tot nu apucăm să-l strîn- gem pe tot. Iar acum un an, la cooperativa de consum n-au adus decît 3 motocositoare. Și le vindeau doar

pe carne de porc, pe oi și pe miel, pentru că așa avea cooperativa planificat. Nu se știa că noi sintem in primul rind crescători de vite ?“. „...La cooperativa de consum nu găsești fier de plug, nu găsești șină de căruță, grape, semănători. Nu găsești furcă să nu se îndoaie și sapă care să nu se rupă. Avem noi fierari in comună. Meșteri mai buni nici că se poate. Dar ce folos, dacă nici măcar lor nu li se asigură «materia primă» din care să facă uneltele de care avem nevoie" ; „...Am cumpărat tractoare casate, le-am reparat, le-am făcut ca noi. Sint vreo 20 in toată comuna, dar nici unul nu este înscris în circulație. De ce ? Pentru că nu știm cine, de la județ, se opune. Atunci cu ce să aducem finul de la zeci de kilometri, cind nici măcar caiele, cu care să potcovim animalele, nu se găsesc la cooperativă ? Cu ce să facem arături adinei și cîte și mai cite ?“. „...Pomii trebuie stropiți. Dar cu ce, dacă nu se găsesc pompe ? Am fost și la Codlea, bătînd drumul de pomană. Nici acolo nu se găseau. Oare la noi, la Reșița, unde se fac turbine pentru hidrocentrale, nu se pot face și pompe de stropit pomii ?“ ; „Am putea produce și noi mai multe cereale. Chiar dacă pă- mintul este așa cum este, iar vremea deh, ca la munte. Numai să ni se asigure și nouă hibrizii corespunzători. Și nu numai pe hirtie, cum s-a în- tîmplat anul trecut, cind ni s-a dat să semănăm porumb care nu s-a făcut pină toamna, nici măcar de fiert". Pe agenda de lucru a biroului executiv aceste observații și propuneri au devenit sarcini.— „Sarcini de rezolvat neapărat", după cum ne spunea tovarășa primăriță. Nu din alt motiv. Dar numai în acest fel depășirile posibile și probabile ale sarcinilor de plan, ar deveni depășiri certe, concrete. Unele dintre aceste sarcini ne depășesc. Iar uneori, nici intervențiile noastre la organele județene nu sînt suficiente....într-adevăr așa este. Există și probleme care depășesc competența administrativă a unei primării comunale. Există însă la nivel județean organe de specialitate, nu numai competente, nu numai îndreptățite, dar chiar datoare, obligate să rezolve asemenea cerințe. Mai ales cind vin de la gospodari ca cei din Teregova.
Florin CIOBANESCU

0 îndeletnicire cu mari foloase
,Și de cumva, pe lingă șoaptele tainice și înalte ale vintului cu frun

zele, ...pe lingă atitea melodii ale văzduhului, ...mai adaugi și „hangul" 
unison, pe care-l ține, cu glas înalt de trișcă crăpată, sfiriitul hribilor pe 
cărbuni, apoi vă pot încredința că muzică mai serafică n-ați auzit !... Și eu 
cred că. dacă simfoniștii clasici ai vremurilor noastre n-au atins. încă, 
nici unul culmea meșteșugului lor, apoi aceasta nu se datorește decît îm
prejurării că nici unul din ei n-a mâncat ciuperci fripte la umbra pădu
rilor !"Constatarea aceasta pe care iubitorul de drumeție Calistrat Hogaș o făcea pe la începutul secolului nostru este pe deplin valabilă și astăzi. Cu singurul amendament că, intre timp, ciupercile de la umbra pădurilor gratie tocmai calităților lor nutritive deosebite, și-au găsit un loc aparte între culturile organizate in solarii sau in alte adăposturi special amenajate, devenind astfel un produs de consum de care putem beneficia in mod curent tot timpul anului. Și. nu se poate spune că nu sint mult solicitate și apreciate de către consumatori. în ciuda acestui fapt insă, in ultima vreme ciupercile nu se găsesc întotdeauna pe piață. Cum se explică această situație ? Un prim răspuns am încercat să-l aflăm chiar de la sursă. Ne-am deplasat la ferma nr. 5 Mogoșoaia a Institutului de cercetări pentru legumicultura și floricultură Vidra, specializată în cercetarea și producția ciupercilor. Interlocutorul nostru este Nicolae Ma- teescu, șeful fermei, un pasionat cultivator și cercetător, care de vreme îndelungată, peste trei decenii, se ocupă cu pasiune și caută mereu noi metode și tehnologii tot mai avantajoase și eficiente de cultivare la scară industrială a ciupercilor. Ne relatează cu lux de amănunte tainele a- cestei îndeletniciri și preocupările pentru sporirea roadelor ei.— Ferma noastră, stație-pilot de cercetare șl producție, a obținut in decursul anilor o seamă de rezultate demne de remarcat. Anul trecut am realizat 93 tone ciuperci de pe o suprafață de 3 500 mp, cu 23 tone mai mult față de plan, din cele 6 specii pe care le avem in cultură. Important este că am reușit să producem in fermă miceliu pentru cinci specii de ciuperci, in afară de o specie (ciuperca albă) al cărui miceliu se produce la cooperativa agricolă de producție Stoicănești din județul Olt. De precizat că la aceste două unități se poate asigura miceliu pentru toți producătorii de ciuperci din țară. O specie de ciuperci mai puțin pretențioasă și

care se poate cultiva în unitățile a- gricole și chiar in gospodăriile populației cu investiții minime și cu materiale care se găsesc la indemina oricui este buretele vînăt (pleuro- tusastreatus). Noi am reușit să punem la punct o tehnologie simplă și ieftină de cultivare a acestei specii. Pe un suport brichetat de paie in ames-
Preocupări în 

Sectorul agricol Ilfov 
pentru cultivarea 

ciupercilor

tec cu deșeuri de hirtie sau fibre textile și carbonat de calciu așezat pe o folie de plastic in suprafață de un mp se obțin 12 kg bureți intr-un ciclu de producție care durează intre 3—4 luni. Calculele arată că după scăderea tuturor cheltuielilor efectuate cîștigul net la un mp de cultură se ridică la peste 150 lei. Dată fiind eficiența sa. tehnologia a stirnit un mare interes in rindul populației. Numai anul trecut au trimis scrisori sau au venit aici peste 1 000 de cetățeni din întreaga țară care au solicitat îndrumări și material pentru cultura ciupercilor. în momentul de față, în ferma noastră se poate asigura și livra in cantitățile solicitate materialul umed pregătit în saci de polietilenă însămînțat cu miceliu, însoțit de instrucțiunile necesare, astfel îneît oricine dispune de un spațiu unde se poate păstra o temperatură constantă de circa 15—20 grade Celsius, poate deveni cultivator de ciuperci".Așadar, argumente care pledează convingător pentru extinderea culturilor de ciuperci. Dar cum cu o floare nu se face primăvară, cu o ciu- percărie sau două ciupercile nu pot să apară pe piață ca... după ploaie.

Soluția este deci una singură : să se inmulțească ciupercăriile. Și posibilități pentru aceasta sint, se pare, arhisuficiente.Un exemplu elocvent îl oferă administrația domeniului public al seo- torului doi din Capitală. în luna septembrie 1981. după cum ne spunea Ion Popescu, directorul acesteia, un adăpost părăsit, cu o suprafață de 66 mp. a fost amenajat pentru cultivarea ciupercilor. Folosindu-se biloane așezate in etaje, s-a realizat o suprafață de cultură de 110 mp intr-un singur ciclu de producție. Prima recoltă, de circa 1 000 kg, a și fost valorificată și 6-a obținut un beneficiu de 10 000 lei. Cum intr-un an se realizează trei cicluri de producție, se obțin 30 000 lei beneficiu. Drept pentru care gospodarii de aici se preocupă, și au și găsit posibilități, pentru extinderea culturii de ciuperci pe încă 1 000 mp prin amenajarea unor spații nefolosite cu materiale existente pe plan local. O inițiativă lăudabilă, ale cărei roade sînt de natură să îndemne la noi acțiuni concrete, fiindcă, după cum se vede, dintr-o asemenea investiție de spirit gospodăresc rezultă însemnate avantaje.Condiția principală pentru a deveni cultivator de ciuperci este una singură ; să existe doar puțină preocupare și spirit gospodăresc pentru folosirea cu mai multă chibzuință a tuturor posibilităților existente in fiecare unitate și gospodărie.O inițiativă care anunță bune rezultate a fost luată și în sectorul a- gricol Ilfov. Specialiști din direcția generală agricolă a municipiului București au trecut la identificarea spatiilor disponibile (grajduri, solarii, subsoluri și alte adăposturi) pentru amenajarea de ciupercării în cooperativele șl întreprinderile agricole. Concomitent au stabilit un număr de tehnicieni pentru a fi trimiși la cursuri de pregătire, de scurtă durată. Se studiază, de asemenea, amplasarea și construirea unei ciupercării cu o suprafață de două hectare care va produce în două cicluri pe an.Iată deci multiplele resurse locale, care, folosite din plin, pot face ca întradevăr ciupercile să apară pe piață ca după ploaie,
Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ Obiective si sarcini actuale in economie

exemplu de bună organizare, de hărnicie și răspundere /
CONSTANȚA: A început însămînțarea mazăriiIn județul Constanța, primii care au ieșit la însă- mințări în cîmp sint mecanizatorii din consiliul unic agroindustrial 23 August. Ei au început semănatul mazării timpurii pentru industrializare la fermele legumicole de la Moșneni, unde această cultură va ocupa 600 hectare. Concomitent, mecanizatorii de la S.M.A. Sibioara au trecut la însâmințarea mazării pentru păstăi și a rădăcinoaselor pe terenurile asociației economice legumicole de stat și cooperatiste din comuna Mihail Kogălniceanu. Lucrările se desfășoară sub directa supraveghere a inginerilor-șefi și a șefilor de fermă, respectindu-se intocmai tehnologia culturilor ; munca este organizată in acord global pe formații de lucru. Declanșat în aceste prime două unități, semănatul se extinde, pe măsură ce se zvîntă terenul, și in alte zone, astfel încît pînă la sfirșitul săptămînii sămînța pentru culturile timpurii să fie încorporată în sol pe 2 700 hectare.Există toate condițiile ca insămînțările din această primăvară să fie efectuate la timp și la un nivel calitativ ridicat. Repararea tractoarelor și a celorlalte utilaje agricole s-a încheiat. La aceasta a contribuit măsura luată de Comitetul județean de partid Constanța ca o serie de piese de schimb deficitare,

necesare reparării tractoarelor și mașinilor agricole, să fie asimilate și fabricate pe plan local. Astfel, colectivul de la întreprinderea mecanică de utilaj Medgidia, în afara nomenclatorului pieselor de schimb prevăzute în plan, a introdus în fabricație incă 53 de repere pentru repararea tractoarelor și a altor mașini agricole. De asemenea, colectivul de la I.M.A.I.A. Năvodari a livrat întreaga cantitate de piese de schimb prevăzută in planul trimestrului I, într-o gamă de 250 de sortimente și, în plus, a realizat pentru stațiunile de mecanizare din județ 45 de repere necesare tractoarelor U-650, semănătorilor și mașinilor de administrat amendamente. O serie de alte unități al căror profil nu îl constituie fabricarea de mașini agricole — întreprinderea „Energia", Șantierul naval Mangalia și Combinatul chimic Midia — au adus o contribuție importantă la pregătirea și buna funcționare a utilajelor din dotarea S.M.A. In total, numărul reperelor produse pe plan local, peste nomenclatorul de fabricație, în scopul asigurării pieselor de schimb necesare agriculturii este acum de 140, însumînd 140 000 bucăți. Așadar, mecanizatorii constănțeni au pornit la insă- mînțări cu utilajele bine pregătite. (George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").
teleorman: Cei harnici se grăbesc...Ieri, 4 martie, spre mijlocul zilei, soarele și-a trimis generos razele peste cîmpia Teleormanului. Acolo unde solul a permis, mecanizatorii și cooperatorii au început lucrările in campania de primăvară, trecind la pregătirea patului germinativ și semănatul culturilor din prima urgență.în unitățile din cadrul consiliilor unice agroindustriale Crîngeni, Slobozia Mindra, Smirdioasa. cu ajutorul combinatoarelor și al grapelor s-au pregătit 60 de hectare, urmînd ca de astăzi să fie incorporate în sol primele cantități de semințe de mazăre. Un exemplu din multe altele, care demonstrează că prin inițiativă, muncă bine organizată, prin hărnicie și pricepere se poate ciștiga timp prețios, l-am intilnit in consiliul agroindustrial Piatra. „Am hotărît să intrăm la semănat în terenurile care s-au zvintat mai repede — ne spune președintele consiliului, tovarășul Constantin Io- nescu. Intrucît cu tractoarele și mașinile aflate deja în cîmp nu am putut pătrunde, deocamdată folosim semănătorile cu tracțiune animală".Poposim la C.A.P. Suhaia. Pe o solă, 20 de cooperatori — intre care Alexandru Nistoi, Bucuria Scumpu, Mihail Streche — lucrează cu 3 pluguri și 2 grape trase de cai. Președinta cooperativei, Elena Șină, și inginerul-șef, Ionel Nenu, supraveghează îndeaproape

calitatea lucrării, Îndeosebi respectarea densității stabilite. „Vom însămînța în aceste zile 100 de hectare cu mazăre, pe primele 6 hectare fiind deja încheiată această lucrare — ne precizează tovarășa Elena Șină. In funcție de starea terenului vom trece și la semănatul mecanic. Cu cele 5 combinatoare și 2 semănători S.U.P.-48. in trei zile vom finaliza această primă lucrare". Vorbea cu noi. dar avea ochii ațintiți spre activitatea desfășurată de cooperatori. Era prezentă și sufletește acolo unde o chema datoria în calitatea sa de conducător de unitate și specialist. Același spirit de inițiativă, aceeași prezență pe cimp a specialiștilor și la C.A.P. Piatra.Mai este insă mult de lucru, ținind seama că numai cu mazăre se vor semăna in județ 4 500 hectare. Trebuie acționat în continuare, în toate unitățile agricole, prin supravegherea permanentă a stării terenului și trecerea operativă la pregătirea lui, la semănatul pe parcelele zvintate, pentru grăbirea lucrărilor agricole de sezon. Județul Teleorman are acum mai mult decit in alți ani toate condițiile tehnico-materiale și organizatorice pentru desfășurarea tuturor lucrărilor agricole în perioada optimă și de cea mai bună calitate. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

IALOMIȚA^ Mari sau mici, 
lucrările din sistemele 

de irigații trebuie 
executate acum

în județul Ialomița, o bună 
parte din culturile ce se vor 
insămința in această primăvară 
vor fi amplasate in sistemele de 
irigații. Pentru a vedea la fața 
locului modul in care întreprin
derea de exploatare a lucrări
lor de ’îmbunătățiri funciare ac
ționează pentru realizarea pro
gramelor de irigații și desecări, 
ne-am deplasat in mai multe 
consilii unice agroindustriale. 
Spre deosebire de anul trecut, 
datorită lipsei de precipitații din 
lunile ianuarie și februarie, ni
velul freatic a scăzut, iar su
prafețele cu luciu de apă sau 
exces de umiditate sint mult 
mai mici. în zonele cu „proble
me", cum sint in nordul jude
țului, s-a acționat la pregătirea 
canalelor de desecare, atit cu 
forță mecanică — 14 utilaje de 
excavat, cit și manuală. La ora 
actuală se lucrează in sistemele 
Căzănești, Urzi cent, Țăndărei și 
Borcea de Jos, pe terenurile 
cooperativelor agricole Mun- 
teni-Buzău, Malu Roșu, Ciocîr- 
lia, Girbovi, Drăgoiești și l.A.S. 
Balaciu, Făcăieni și Stelnica. 
Concomitent cu curățirea cana
lelor, se distruge și vegetația ce 
infesta culturile de pe solele 
din apropierea acestor canale. 
Se lucrează insă cu încetinitorul 
in zona cooperativelor agricole 
Giurgeni, Luciu și Gura Ialomi- 
ței, din sistemul Țăndărei, unde 
s-a așteptat prea mult de la al
ții, mai precis de la utilajele 
I.E.L.I.F., fără a mobiliza coo
peratorii la curățirea canalelor.

Pentru cele 136 000 hectare a-

menajate la irigat se repară uti
lajele, stațiile și instalațiile de 
pompare. în cadrul sistemelor 
Țăndărei, Movila. Borcea de Jos 
și Urziceni au fost create ate
liere unde se repară echipamen
tele mobile pentru udare și as- 
persoarele, precum și conducte
le aripilor de ploaie. Au fost 
îndreptate 22 000 conducte, ur- 
mind ca pină la 5 martie și ce
lelalte 10 000 bucăți să fie gata 
spre a fi montate pentru irigat, 
în ce privește aspersoarele, s-au 
reparat 45 000 bucăți din 61 000 
defecte.

Pentru încheierea decolmatării 
tuturor canalelor este necesar 
ca utilajele I.E.L.I.F. să fie fo
losite cu mai multă eficiență, 
iar la curățirea vegetației de pe 
maluri să participe și coopera
torii. Și sint multe de făcut. în 
toamna trecută, in unele unități 
agricole, pentru a se scurta dru
murile au fost astupate cu co
ceni, paie și pămint unele por
țiuni de canal. Aceste dopuri 
trebuie urgent înlăturate. Bene
ficiarii au datoria să vegheze 
mai mult la protejarea canale
lor și instalațiilor hidraulice, 
fiindcă de modul cum vor func
ționa acestea, vor avea apa ne
cesară pentru culturi și, impli
cit, vor realiza producțiile pla
nificate. Sintem siguri că prin 
măsuri eficiente și nu aminări 
de la o zi la alta, sistemele de 
irigații și desecări vor putea fi 
puse cit mai curind in stare de 
funcționare. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

IA NIVELUL EXIGENTELOR 
PARTENERILOR EXTERNI

Emblema 
tinereții 

într-o uzină 
modernă

LA I.A.E.M. TIMIȘOARA' 
întreprinderea de aparate e- 

lectrice de măsurat din Timișoa
ra, unitate tinără a industriei 
electrotehnice și electronice ro
mânești, a încheiat primele două 
luni ale anului cu rezul
tate remarcabile în activitatea 
productivă. Sarcinile de plan la 
producția-marfă industrială afe
rente acestei perioade au fost 
depășite, unitatea livrind be
neficiarilor săi din industrie 
și agricultură un mare nu
măr de aparate electromagne
tice și magnetoelectrice de 
panou pentru procesele de auto
matizări. Au fost depășite și 
sarcinile pentru export. Aceste 
succese sint cu atit mai notabile 
cu cit prevederile planului pe 
anul acesta indică o creștere de 
peste 15 la sută față de 1981.

Demne de remarcat sint preo
cupările specialiștilor și mun
citorilor de aici pentru înnoi
rea și modernizarea nomencla
torului de fabricație, hotări- 
rea lor de a realiza numai 
produse cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori, la 
nivelul exigențelor actualului 
ciwȚnal al calității și eficienței, 
în ^Mioarele de concepție și 
execuție ale întreprinderii se 
află in curs de pregătire fabri
cația a 30 de noi produse și mo
dernizarea altora 13, precum și 
introducerea unui număr de 40 
de tehnologii moderne. Dintre 
noutățile tehnice ale anului 1982 
notăm : contorul etalon electric, 
clasa de precizie 0,2, aparatul 
magnetoelectric tip 1 MC 96, 
ohmetru liniar de precizie, seria 
aparatelor indicatoare de nivel 
de zgomot pentru radioreceptoa
re și casetofoane, turometru 
electronic universal, detector de 
incendii etc.

Fotoreporterul nostru a sur
prins pe peliculă cițiva dintre 
tinerii autori ai realizărilor de 
pină acum, participanți activi la 
ridicarea eficienței și nivelului 
calitativ al activității productive 
a unității : Virginia Vermesan, Vicenție Horvath, Vania Un- cianski, Andrei Kiss și Mariana Beșleagă. (Cezar Ioana).Foto : Sandu Cristian
(Urmare din pag. I)canizat in subteran poate fi scurtat cu 10—14 zile, dacă o serie de piese sint asamblate incă de la suprafață și transportate cu ajutorul unor dispozitive speciale in subteran. Aici, montarea se efectuează de echipa specializată „service", in colaborare cu brigada care va exploata complexul. In același timp, se fac adaptările corespunzătoare la condițiile de lucru din stratul de cărbune. In exploatare respectăm o regulă de fier : toate operațiile de revizii și reparații se efectuează riguros, la datele și în ordinea tehnologică stabilite. Așa realizăm productivități fizice de 17—18 tone cărbune pe post.La mina Lupeni ne-a reținut atenția o altă experiență valoroasă, care determină scurtarea duratei ciclului de demontare pentru reparații și remontare cu circa 45 de zile, timp în care complexul tehnic extrage cărbune. Este vorba de organizarea efectuării tuturor reparațiilor in subteran.Am adresat mai multor mineri, maiștri și ingineri de la minele Uricani, Aninoasa, Lonea. Petrila și Livezeni două întrebări-test : Cunoașteți experiența de la Lupeni și Paroșenl privind utilizarea complexelor mecanizate ?Iată cîteva din răspunsurile primite : „Nu numai că cunoaștem aceste experiențe, dar le aplicăm cu succes și le îmbogățim cu pro

Toată lumea știe că pentru punerea în mișcare a unui motor, fie el de tractor, combină, camion, autobuz sau autoturism, este absolut necesară bateria de acumulatori. Fabricată din materiale energointen- sive, deficitare, amintita baterie a devenit o problemă, în sensul că procurarea ei este din ce in ce mai dificilă. Dar, la urma-urmei, bateria este absolut indispensabilă ? Faptele pe care le relatăm în rindu- rile ce urmează dau răspuns la a- ceastă intrebare....In urmă cu mai bine de un an, la un sfirșit de săptâmină, inginerul mecanic Vladimir Roșulescu, care lucra pe atunci la Trustul S.M.A. Dolj, se afla in cabana Straja, ceva mai sus de Lupeni. Apropiindu-se seara, cabanierul l-a rugat să-1 ajute să pună în funcțiune grupul generator. Inginerul craiovean a acceptat, dar nu mică i-a fost mirarea cînd a constatat că acel grup generator se compune dintr-un motor de tractor, care avea pentru pornire nu o baterie, ci o carcasă în interiorul căreia se afla o volantă cu niște arcuri și pinioane, plus transmisia respectivă.Revenit la Craiova, ing. Roșulescu expune citorva colaboratori cele văzute. Ce-ar însemna echiparea rflii- lor de tractoare, combine și moto- pompe existente în județ cu asemenea dispozitive, ce economii s-ar obține dacă procedeul s-ar generaliza ? — se întrebau ei. S-a hotărît să meargă cițiva specialiști la cabana Straja în scopul studierii dispozitivului și a posibilităților de adaptare a acestuia pentru pornirea mecanică a tractoarelor. Au plecat, dar s-au oprit la Lupeni, Unde, întîlnind cîțiva foști colegi, mineri, le-au vorbit de scopul deplasării lor. „Cunoaștem dispozitivul de la Straja, le-au spus minerii. Am realizat și noi cîteva la fel pentru că în mină, prin acționare electrică, există pericolul de a se

produce scintei și aprinderea gazelor. Vă dăm documentația".Specialiștii trustului s-au întors la Craiova cu documentația. După ce au studiat-o, S.M.A. Calafat a primit sarcină să înceapă imediat execuția dispozitivului, cu modificările și a- daptările necesare, pentru a fi instalat pe o motopompă de irigații, a- vînd în vedere că din cele 1 300 astfel de utilaje 900 nu aveau și nici

— Ce a urmat ? — l-am întrebat pe inginerul Roșulescu.— Dispozitivul a fost instalat pe o motopompă, cu care s-au efectuat peste 500 de porniri, cam cite se fac in cinci ani de funcționare, toate dînd rezultate bune. Apreciind realizarea. Direcția generală a mecanizării din Ministerul Agriculturii ne-a sugerat să executăm un dispozitiv și pentru pornirea mecanică a

rezolvare ingenioasă pe care o prezintă cel mai bine cifrele : se elimină bateria, demarorul, alterna- torul și releul care, cu piesele aferente pentru patru ani. costă 7 442 lei, față de noul dispozitiv — 5 250 lei, după calculele din documentele de omologare, 1 000—1 500 lei preț estimativ apreciat de specialiștii craio- veni. Ar mai fi de adăugat și alte avantaje : evitarea unor importuri,
O soluție simplă, dar care, neaplicatâ, 

complică munca, mecanizatorilor
acum nu au baterii. Și astfel, la începutul lunii martie a anului trecut, sub îndrumarea ing. Florin Spulber, directorul S.M.A. Calafat, s-a realizat dispozitivul de pornire mecanică a motorului de motopompă, format dintr-o carcasă ce are in interior 3 arcuri, fiecare de 3 900 mm, montate sub forma spiralei lui Ar- himede, mai pe înțeles a arcurilor de ceasornic. La volantă se află un cric mecanic de armare. Cu ajutorul unei pirghii acționată manual, în două minute arcurile sînt tensionate. în momentul decuplării cricului de la pinionul de pe volantă, arcurile se destind imprimind o turație de peste 150 de rotații pe minut și pornesc motorul, ca și cînd ar fi acționat e- lectric. Acesta este dispozitivul, simplu ca bună ziua, acesta este principiul de funcționare la fel de simplu.

combinei, utilaj care folosește două baterii mari. în mai 1981 am terminat și acest dispozitiv.— Cum s-a materializat primul proiect ?— Motopompă cu dispozitivul de pornire a circulat mii de kilometri prin diferite localități, la fel de fel de expoziții : la Expoziția de la Academia de științe agricole și silvice, la Centrul de instruire a cadrelor din agricultură, la diverse schimburi de experiență și instruiri la Tg. Lăpuș, Satu Mare, Sibiu, Baia Mare și în alte locuri, unde au văzut-o delegați din cele 40 de trusturi de mecanizare din țară, cărora li s-au înminat documentațiile.Să mai adăugăm la cele spuse de inginerul Roșulescu că toți specialiștii au apreciat această

durata de funcționare practic nelimitată.Primul pas pentru realizarea dispozitivului l-a făcut Direcția generală a mecanizării, care la începutul lunii mai a dat sarcină I.C.P.I.T.M.A. (Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii) să proiecteze și să omologheze prototipul, ca apoi să se treacă la producția de serie. La citeva zile au fost trimiși cercetători in Dolj, care au văzut moto- pompa cu dispozitivul, au verificat, au încercat, s-au întors in Capitală, au revenit, au cerut să li se trimită utilajul, au proiectat și au realizat prototipul. In sfirșit, după două luni și 400 de încercări, la 16 iulie 1981, I.C.P.I.T.M.A. a omologat dispozitivul de pornire mecanică a motopompei.Ne așteptam ca la șapte luni de la
priile noastre cunoștințe desprinse din practică — ne-a spus ing. Carol Schreter, directorul minei Uricani. Bunăoară, la noul complex de înaltă productivitate, unul din cele mai mari din țară, am obținut în luna februarie 24 tone cărbune pe post față de 20 tone cît realizam la început". „Dacă noi am recuperat aproape 1 000 de tone de cărbune din restanța lunii ianuarie — ne-a spus Ilie Păducel, maistru miner, secretar al comitetului de partid de la mina Lonea, aceasta se datorește folosirii mai bune a mijloacelor mecanizate din subteran. Prin întreținerea corespunzătoare și la timp a utilajelor s-au redus substanțial întreruperile neprevăzute în funcționarea mijloacelor tehnice, ceea ce a asigurat în majoritatea abatajelor creșterea productivității fizice cu 1—2 tone pe post. Continuînd acest proces ne angajăm să recuperăm pină la 1 mai restanțele pe care le mai avem la producția de cărbune". „Cunoaștem experiența bună de la Lupeni și Paroșeni — ne-a spus Dumitru Tivdă, șef de brigadă la un complex mecanizat de la sectorul 3 al minei Livezeni. Numai că nu avem încă toate condițiile s-o aplicăm Intru totul, deoarece nu am încheiat acțiunea de mecanizare șl modernizare. Cu acest complex, la care lucrează brigada noastră, trebuie să asigurăm aproape 40 la sută din producția minei. Trebuie să spun că datorită nerespectării Întotdeauna a

MINERII VĂII JIULUI AU DEPĂȘIT PLANUL
prescripțiilor de Întreținere și exploatare, se întimplă să înregistrăm întreruperi în funcționarea complexului și, din această cauză, pierdem producție de cărbune. Ne punem speranțe în faptul că în viitoarele luni vor intra în producție încă două noi complexe. Pînă atunci însă ne vom organiza corespunzător activitatea de întrețineri și reparații, pentru a obține și noi randamentele superioare prevăzute la extracția de cărbune".Notăm că in acest an, pe ansamblul Combinatului minier Valea Jiului, producția extrasă din abataje frontale, dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată, urmează să crească cu 26,7 la sută față de anul 1981, reprezentînd 40 la sută din producția de cărbune a Văii Jiului. Este firesc deci ca folosirea lor cu un înalt randament, în condiții tehnice ireproșabile, să se bucure de toată atenția din partea fiecărui colectiv mineresc.
In abataje — o mai bună 

organizare a producțieiNe aflăm in abatajul-cameră in care lucrează brigada condusă de

Ion Tureanu, din sectorul 1 al minei Vulcan. Mai este o jumătate de oră pină la preluarea schimbului. Nici un absent de la locul de muncă. Fiecare miner își are locul său bine definit în procesul tehnologic. Peste citeva minute sosesc, în grup, toți minerii din schimbul următor. In drum spre abataj ei aduc cherestea, lemn de mină și alte materiale necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Fără vorbe multe, minerii care intră în schimb trec la locurile lor de muncă și lucrează cot la cot cu ortacii lor din schimbul care urmează să-și încheie activitatea. împreună execută lucrările mai grele : apropierea transportoarelor de frontul de cărbune, punerea materialelor la în- demînă pentru a asigura o deplină continuitate fluxului de producție. Suprapunerea In activitate a schimburilor durează aproximativ 30 de minute.— Un asemenea mod de lucru organizat, disciplinat ne-a intrat în singe — ne spune șeful de brigadă. Așa am ajuns să realizăm frecvent productivități de 7,5 tone pe post și. de fapt, in toate abatajele-cameră

din mină se lucrează în același mod, obținîndu-se însemnate producții peste prevederi. In folosul țării și în folosul nostru, al celor care muncim aici, fiindcă realizăm cîștiguri de 5 000—6 000 lei pe lună.Abataje-cameră există și In alte mine — la Dîlja, Aninoasa, Petrila, Lonea. Dar, din păcate, rezultatele nu sînt constant bune în toate brigăzile. O primă cauză o constituie neajunsurile in aprovizionarea locurilor de muncă cu lemn și alte materiale. Alte cauze constau in neevacuarea continuă a producției de cărbune din lipsa mijloacelor de transport, in funcționarea defectuoasă a acestor mijloace. Și o cauză de primă însemnătate este nerespectarea, în unele brigăzi, a ordinii și disciplinei. Schimburile nu se predau Ia locurile de muncă, așa cum am văzut la Vulcan, ci pe galerii sau la gura minei, pierzîndu-se timp prețios pentru producție. La Dîlja, Aninoasa, Lonea și în alte mine se Înregistrează încă zilnic Intre 10—20 absenți nemotivați. Ceea ce demonstrează că experiența bună nu se propagă de la sine.

Cu cîteva zile înainte de sfirșitul lunii februarie, colectivul întreprinderii metalurgice din Bacău a raportat că și-a onorat toate contractele încheiate cu partenerii externi pe primele două luni ale anului, livrind în avans produse in valoare de peste 2 milioane lei. In primele două luni ale anului, planul trimestrial de export a fost realizat in proporție de peste 80 la sută. Totodată, în acest răstimp s-a recuperat o bună parte (circa o treime) din restanțele de anul trecut.Inginerul-șef al unității, tovarășul Cornel Popa, ca și alți specialiști și muncitori cu care am discutat sînt de părere că reușita din ultimul timp in realizarea planului la export constă in buna organizare a producției, în creșterea răspunderii și exigenței în muncă dinpartea tuturor celor care concură la realizarea produselor. Un accent deosebit a fost pus pe pregătirea temeinică a producției pentru export. încă din ultimul trimestru al anului trecut au fost asigurate toate condițiile tehnice, materiale și organizatorice pentru realizarea planului de export, iar în decembrie erau realizate primele produse destinate partenerilor externi in acest an.Sub aspectul organizării, esențială s-a dovedit și completarea, din mers, a tuturor formațiilor de lucru cu tehnicieni și oameni cu inaltă calificare, pentru a se asigura asistența tehnică necesară in toate schimburile. Totodată. în secții și ateliere au fost organizate echipe specializate pe game de produse. In locurile de muncă cu probleme, cum sint sectorul de elaborare a fontei și sectorul de preparare a amestecurilor de pămînt. care constituiau puncte nevralgice ale procesului tehnologic din turnătorie, au fost repartizați să lucreze comuniști cu experiență, oameni cu munci de răspundere in întreprindere..Măsurile organizatorice s-au îmbinat cu cele de ordin tehnic. în turnătorie, bunăoară, inginerul Radu Drugan, subinginerul Ionel Bortă și maistrul Constantin Gavrilă, împreună cu specialiștii de la • atelierele de proiectare și de la serviciul producție, s-au ocupat de pregătirea judicioasă a fabricației pentru ca reperele destinate exportului să poată fi realizate la toate cele șase linii automate de formare și turnare. Ca

Din experiența colectivului 
întreprinderii 

metalurgice din Bacău

omologarea primului dispozitiv pentru motopompă (zilele trecute am aflat că la S.M.A. Calafat a fost realizat un dispozitiv similar — deci al treilea — pentru tractorul U 650) să-l vedem montat. Realitatea e însă alta. De ce ? Problema o constituie confecționarea arcurilor. în această privință există două păreri diferite.Dr. ing. Ion Mihățoiu, cercetător, șeful colectivului care a proiectat și omologat dispozitivul pentru motopompă pe baza celui realizat la Calafat, a făcut următoarea apreciere : „Arcurile pot fi executate de orice intreprindere mecanică pentru agricultură, care trebuie să îndeplinească patru condiții : să aibă un cuptor tip forjă pentru încălzirea materialului, un dispozitiv de tras și format arcuri, o baie de ulei pentru călire și muncitori și ingineri bine pregătiți care să se documenteze la întreprinderea specializată de la Sibiu."Ing. Constantin Crețu, director în Direcția generală a mecanizării din M.A.I.A. : „Nu putem să confecționăm arcuri. Avem nevoie de aparatură electronică și de alte instalații complicate. Am încercat, dar, după citeva porniri, arcurile au cedat".Sigur că ne-am întrebat cum e posibil ca un arc executat de un fierar la S.M.A. Calafat să reziste la 500 de încercări și la nu știu cite altele pe unde a călătorit, iar unul produs de o unitate specializată, care are cadre cu experiență, să cedeze atit de repede ?Aflăm că pînă la urmă s-a recurs la altă soluție : la 5 decembrie s-a făcut comandă către I.P.A. Sibiu care de curind a livrat primele zece arcuri.La mai bine de un an de cînd a fost confecționat, dispozitivul se află tot la primii pași.
Lucian CIUBOTARII 
Nicolae PETOLESCU

urmare, vanele ovale, hidranții subterani și alte produse, care înainte se realizau doar la o linie de formare, se fabrică acum la oricare alta, sporindu-se astfel capacitatea de producție cu circa 25 la sută. In același timp, specialiștii din sectorul de concepție au reproiectat și modernizat aproape 60 de produse. Dintre acestea, 13 — între care ro- bineții de tip fluture pentru siderurgie — au și fost introduse imediat in producția de serie. în luna ianuarie au fost livrați pentru prima dată robineții de tip fluture protejați prin cauciucare pentru industria chimică.Are dreptate maistrul principal Mihai Caraiman, președintele consiliului oamenilor muncii, cînd spune că numai răs- punzînd prompt, operativ la solicitările cliențllcr de peste hotare se poate realiza un export rentabil, se pot menține aceiași parteneri externi. In acest scop, conducerea întreprinderii se consultă in permanență cu partenerii externi, ține seama de cerințele acestora, aducînd din mers îmbunătățiri produselor contractate. Bunăoară, parteneri din R. D. Germană au solicitat ca armăturile industriale să fie concepute și realizate in așa fel încît să poată fi utilizate în diverse domenii. Adică să aibă o funcționalitate multiplă. In timp record a fost reprolectată întreaga gamă de circa 10 tipuri de armături industriale contractate. Totodată, echipe speciale din atelierele de sculărie și mode- lărie mecanică, conduse de maiștrii Ion Godea și Ion Grumăzescu, au pregătit SDV-urile, modelele și tehnologiile necesare pentru a incepe producția de serie a noilor tipuri de armături. Ca urmare, spre sfirșitul lunii februarie au fost gata primele cantități din produsele solicitate.Adaptarea operativă, din mers, la cerințele pieței externe a devenit o regulă Ia întreprinderea metalurgică din Bacău. Să luăm, bunăoară, cazul hidranților subterani care sint solicitați tot mai mult, atit la export, cit și de beneficiarii interni. Pentru satisfacerea tuturor cerințelor, conducerea întreprinderii a extins pregătirea de fabricație în secțiile de prelucrări și montaj, a reorganizat fluxul tehnologic : s-au creat astfel condiții ca productivitatea muncii să crească cu circa 15 la sută. Totodată, au fost realizate modele de hidranți subterani, contractînd aceste produse cu o serie de beneficiari.Este de relevat, totodată, că, zilnic, la conducerea întreprinderii se urmărește realizarea producției pentru export, calitatea produselor livrate, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor. Cind este vorba de export, de realizarea exemplară a fiecărui contract, fiecare om din intreprindere are ceva de făcut. Personalul administrativ, continuînd să lucreze o zi pe săptâmină in secții și ateliere împreună cu muncitorii, participă la operațiunile de sortare și ambalare. La rindul lor, organizațiile de partid, de sindicat și de tineret și-au intensificat activitatea pentru mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea și depășirea planului in fiecare zi ; propaganda vizuală, întreaga muncă politică de masă are drept scop întărirea ordinii și disciplinei in producție, creșterea eficienței intregii activități economice.De bună seamă, rezultatele sînt cele scontate. Precizindu-ne că în două luni s-a realizat de fapt mai mult de 80 Ia sută din planul trimestrial de export, directorul adjunct al întreprinderii, Dumitru Mangu, ne-a spus că pină la finele celei de-a doua decade a lunii martie vor fi îndeplinite integral sarcinile de plan pe primul trimestru, urmînd să fie expediate beneficiarilor externi, în avans pentru trimestrul II, armături industriale și diferite alte instalații în valoare de cîteva milioane de lei. După felul în care au muncit pînă acum și bucu- rindu-se de sprijinul centralei și al ministerului de resort in aprovizionarea la timp cu materii prime și materiale, cu siguranță că metalur- giștii din Bacău își vor respecta cu- vîntul dat. Așa cum au dovedit-o în nenumărate rinduri.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scînteii"

In centrul atenției — 
îmbunătățirea calității 

cărbuneluiDacă în privința cantității de cărbune extras din minele Văii Jiului s-au înregistrat progrese notabile în ‘ ultima perioadă, nu același lucru se poate spune despre calitatea cărbunelui. La Preparația cărbunelui de la Lupeni stăm de vorbă cu ing. Francisc Apper, șeful unității. Ne citește buletinul de analiză al producției de cărbune extras la mina Bărbăteni, în ziua de 26 februarie : procentul de cenușă a atins 73,9, adică cărbunele era mai bun pentru... haldă decît pentru preparare ! Din acest cărbune s-au putut extrage doar cîteva procente de cărbune net, consumîndu-se însemnate cantități de energie electrică și utilizîndu-se aproape complet ineficient instalațiile din prepara'ție. „Acesta nu este un fapt singular — ne spune ing. Apper. Destul de des se intîmplă să am în față buletine de analiză care reflectă abateri de la normele de calitate, atît la mina Bărbăteni, cît și la Lupeni. Și, cîteodată, la Uricani. Din analizele comune ce le-am făcut cu conducerile acestor unități miniere s-a desprins că o principală cauză o constituie amestecarea cărbunelui cu sterilul datorită existenței unei singure căi de transport-evacuare, atît pentru cărbune, cît și pentru steril. Dar să

recunoaștem, nu e mai puțin adevărat că și in subteran nu întotdeauna se manifestă suficientă exigență față de respectarea normelor tehnologice care prevăd separarea încă din abataj a sterilului de cărbune".Și in privința îmbunătățirii calității cărbunelui experiența bună este aici, la doi pași. La mina Uricani, unde se acordă o mai mare atenție calității cărbunelui, se realizează importante reduceri de cheltuieli pentru transport și energie electrică, prin îndepărtarea din abataj a bucăților de steril din cărbune. Pe această cale, în două luni din acest an s-au economisit 223 000 kWh energie electrică. Am reținut că în scopul îmbunătățirii calității cărbunelui, în toate minele sînt în curs de aplicare o serie de măsuri atît de ordin tehnic, cît și organizatoric.Am fost martori, la fața locului, ai muncii avîntate, spornice a minerilor din Valea Jiului. Am aflat și despre unele neimpliniri, despre anumite greutăți ce se mai întîmpină în activitatea de producție. Important este că minerii, factorii de decizie le cunosc și, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, se străduiesc, cu toate forțele, să elimine neajunsurile. să crească cît mai mult extracția de cărbune.
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OPINII DESPRE REPERTORIUL FORMAȚIILOR TEATRALE DE AMATORI

Condiția eficienței educative a spectacolului
— adeziunea interpreților la mesajul pieseiO problemă asupra căreia aș vrea să mă opresc mai îndeaproape este aceea a opțiunii repertoriale azi, mai ales la teatrele populare a căror activitate amplă, prodigioasă și diversă, implică o problematică specială, specifică. Fără îndoială că această problemă nu este nouă. Ea constituie un subiect reluat semnificativ cu orice prilej, de orice colectiv, la oricare consfătuire sau de semnatarii articolelor din presă. Repertoriul nu poate fi conceput oricum, problema nu poate fi eludată rapid, con- junctural, ceea ce ne propunem să prezentăm scenic nu are un caracter formal. Rod al unei gîndiri colective, programul repertorial semnifică, reprezintă clar maturitatea oricărui colectiv, modul în care el înțelege să se implice în viața cetății, să devină un exponent activ, în înțelegerea sarcinilor derivate din imperativele epocii. Așadar, adecvare la realitate, dar la autentica realitate, cea concretă, cunoscută, trăită ca atare, nu imaginată de responsabilii formațiilor, preluată după ureche de la diverși intermediari sau imitată formal după alții. Incumbă teatrelor populare criterii specifice ale activității lor în abordarea programului repertorial. Sigur că elementele care alcătuiesc perimetrul precis al programului repertorial sînt unice, valabile și pentru profesioniști și pentru amatori : criteriul tematic (ce jucăm și de ce),

cel legat de ansamblu (compoziția lui, capacitatea interpretativă a artiștilor) și cel al posibilităților materiale de montare (scenă, decor, costume, lumină, efecte tehnice de orice fel). Acestora li se adaugă însă ceva cu totul special: plăcerea membrilor colectivului de a se apuca de muncă, de a participa afectiv Ia realizarea unei anume performanțe scenice, dragostea interpreților față de autor și de spectacol, de unii eroi, pe care să-i cunoască în profunzime, care să le dea satisfacția majoră — singura dealtfel — de a munci greu, dar frumos : spectacolul.Este știut că un artist amator vine la teatru nu din obligație, nu fiindcă a fost distribuit de conducerea instituției și că trebuie să-și îndeplinească norma, ci din pasiune.Teatrul reprezintă pentru artistul amator o înflăcărată dragoste de frumos, iar participarea lui diurnă, fără pretenții, consecventă și permanentă, multe zile de-a rîn- dul, cu muncă pe scenă dar și acasă, se face cu eforturi deosebite șl sacrificii la tot pasul. Artistul amator are o singură dorință : să-i placă ceea ce i se cere, să interpreteze, să-și cunoască bine eroii, să-i iubească și să folosească din plin pentru cei din jur rezultatele muncii lor. Așadar, la alcătuirea repertoriului se adaugă un criteriu nou, de foarte mare importanță, cu semnificații profunde : acela al încrederii în text, iubirii acestuia,

plăcerii de a-1 realiza. Deci adeziunea artistului se cîștigă pornind de la texte care să întrunească, pe lingă rigori și criterii general valabile, și dragostea colectivului. Am verificat de mai multe ori in activitatea mea această problemă și procedînd în spiritul celor exprimate mai sus nu am dat greș. Recent, la una din cele mai bune formații de teatru popular din țară, cel de la Rîmni- cu Vilcea, am pornit la realizarea piesei „Clipa" de Virgil Stoenes- cu după romanul omonim al lui Dinu Sâraru. împreună cu inimosul director Gheorghe Marinescu am hotărit ca includerea piesei să n-o facem decît dacă îi va plăcea colectivului după lectură, dacă acesta își va da adeziunea la text, cu atît mai mult cu cît acțiunea se derula în zona județului Vilcea, Lectura a fost edificatoare. Inter- preții, în unanimitate, au subliniat necesitatea de a se porni urgent la treabă, textul plăcîndu-le în mod deosebit, eroii fiindu-le familiari, iar problematica foarte cunoscută.Interpretul amator care-și iubește la maximum spectacolele și — deci — personajele are o singură satisfacție : aplauzele care îi încununează munca dificilă, deseori obositoare, dar pasionantă. Alegerea pieselor care să-l satisfacă sufletește este o condiție sine qua non, indiscutabilă, de care — obligatoriu — trebuie să se țină seama.
Constantin D1NISCH1OTU

Eroul actualității — eroul cel mai îndrăgit 
de marele publicCa și alte forme ale activității de educare în masă, spectacolul de teatru nu îngăduie evazionismul. Cu atît mai mult, cu cit dramaturgia noastră actuală oferă cu generozitate texte autentice, in care spectatorul se poate regăsi, prin- tr-o fericită metamorfoză, ca personaj. A fi în actualitate înseamnă a ridica pe scenă o lume al cărei sens major este căutarea noului, valoarea fiind circumscrisă progresului social.Formațiile de amatori, populare sau muncitorești, utilizează o gamă variată de modalități scenice, de formule ce țin seama de publicul căruia i se adresează, de obiectivele propuse, de condițiile materiale și spirituale existente. De la teatru- dezbatere, teatru nescris pînă la formula ambițioasă de teatru modern, în sensul profesionalizării (formulă nu întotdeauna eficientă), teatrul de amatori se află permanent în căutarea unui specific care să-l distingă de teatrul profesionist. Pentru că — așa cum afirma Mihai Dimiu, prestigios om de teatru — acestea nu pot fi și nu trebuie judecate după aceleași criterii. Teatrul profesionist și cel de amatori, avînd aceleași obiective,

același conținut, diferă sau trebuie să difere in mijloace, în dialogul cu publicul. Dacă instituțiile profesioniste pot fi pilonul de sprijin al mișcării de amatori, aceasta — la rîndul ei — trebuie să aducă suflul înnoitor, prospețimea necesară unei mișcări spirituale de anvergură.Și ca o expresie directă a acestei tendințe, după cum se știe, aproape jumătate din teatrele populare și muncitorești au înscris în perioada 1979—1981 in repertoriu piese semnate de talentați autori locali, oameni de diferite profesii.Repertoriul astfel propus, cu nereușite, cu stîngăcii inerente — este o șansă în plus de a aborda problemele actualității. Mișcarea artistică de amatori, în respirație amplă, atrage după sine o necesară și viguroasă creație dramatică originală.Festivalul de creație și interpretare teatrală de la Slănic Moldova se va afla îh prima decadă a lunii iunie a.q. la a zecea ediție, iar organizatorii și-au propus, in- cepînd cu ediția a VIII-a, stimularea creației autohtone, promovarea valorilor autentice atît în ceea ce privește creația, cît și realiza

rea spectacolelor la o înaltă ținută scenică.Ca o noutate, această ediție jubiliară a festivalului de la Slănic Moldova — parte integrantă din marele Festival național „Cintarca României", ediția 1981—1983, o ediție a calității — permite înscrierea în concurs a interpreților individuali cu monologuri și recitaluri dramatice, exclusiv pe texte create de ei înșiși, pentru a da posibilitatea cît mai multor teatre populare și muncitorești să-și trimită reprezentanții. Centrul de greutate al concursului va rămîne, în mod absolut firesc, spectacolul de teatru.Avem convingerea că actuala ediție a festivalului de creație și interpretare teatrală ce va avea loc în acest an la Slănic Moldova va reuși să fie, cu concursul centrelor de îndrumare județene din toată țara, o ediție a calității creației și interpretării, dar și- o fericită întîlnire ' stimulativă cu problemele actualității.
Mircea DINUTZ 
directorul Teatrului popular 
de comedie Slănic Moldova

De la viața satului la scenă: drumuri 
străbătute, drumuri ce-și caută încă autoriiFără îndoială că trăsăturile esențiale ale modificării profunde a condiției cultural-umane la sate își găsește rezolvarea in întărirea ideii de ordine și disciplină, de respect și atașament pentru muncă și calitatea acesteia, de calificarea profesională specifică ramurii agricole respective și, nu în ultimul rînd de o gindire dinamică, care ține de nivelul de cultură al fiecărui om al țnuncii din agricultură.Referindu-mă la fenomenul teatral de amatori, la repertoriul care își propune să ajute prin mijloace specifice artei la împlinirea dezideratului de mai sus, la educarea omului nou, pot afirma că multi autori dramatici s-au apropiat cu dragoste de lumea satului socialist, oglindind in lucrările lor viața, preocupările și aspirațiile lucrătorilor de pe ogoarele patriei. Piese cum ar fi : „Consiliul" de Paul Everac, „O femeie ca multe altele" de Lucia Demetrius, „Cum

pănă la ceas de toamnă" de Dorina Bădescu și, recent, „Dragoste la prima vedere" de Ion Băieșu ți multe altele sînt lucrări ce au întrunit adeziunea zecilor de mii de artiști amatori, care le-au interpretat cu dăruire și entuziasm. In același timp au fost jucate și piese care combat concepțiile retrograde, obscurantismul și misticismul, cum ar fi : „Mîntuleț în iad" și „Mîntuleț în paradis" de Siito Andras, „Sentința se pronunță azi" de Ion Neagu, „Vestitorii" de Valentin Munteanu și „Tămăduitorul" de Ion Băieșu.Din păcate, dacă pentru satul cooperativizat, pentru țărănimea muncitoare din cadrul. cooperativelor agricole de producție găsim lucrări de rezonanță, nu putfem spune același lucru pentru o întinsă zonă din țara noastră, zona necooperativizată, în care trăiesc și muncesc în condiții specifice — mai ales în satele de munte — oa

meni ai muncii, țărani necoopera- tivizați, crescători de animale, lucrători la pădure etc cu problemele și cu preocupările lor specifice, cu frămîntările lor de zi cu zi, probleme care (din cîte cunosc eu) încă nu au fost oglindite in nici o lucrare dramatică. Cred că dramaturgii noștri au datoria să se apropie cu mai multă dragoste și de acest domeniu, răspunzînd in acest fel obiectivelor educative, formării conștiinței socialiste. Și poate că n-ar fi rău dacă autorii locali — talentați, bineînțeles — buni cunoscători ai vieții și muncii din satele noastre în care trăiesc și muncesc, ar fi sprijiniți și încurajați în mai mare măsură ca pină acum.
Ilarle CURECHEANU 
directorul Centrului de îndrumare 
a creației populare
și a mișcării artistice de masă 
al județului Suceava

tv
17,50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnad
20,20 Actualitatea economică

PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim
15,20 Baletul ,,1907“ de Tiberiu Olah. 

Interpretează ansamblul de balet 
al Operei Române din București. 
Solist : Gheorghe Cotovelea. Core
grafia Oleg Danovschi

15,35, La volan
15,50 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto

20,35 Film artistic : „Canarul șl visco
lul" Producție a Studioului cine
matografic „București". Cu : Ma
ria Rotaru, Mircea Albulescu, Ni- 
neta Guști, Cornelia Lazăr Tu- 
rian, Filip Gheorgțfe, Jean Con
stantin. Scenariul : loan Grigores- 
cu. Regia : Manole Marcus

21,45 Dezbateri culturale. Satul româ
nesc în creația literară șl artis
tică (I)

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

15,00 Pe cărări de dor — melodii popu
lare

15,25 Fenomene astronomice în martie 
1982

15.45 Album coral
16,00 Film serial : „Lumini și umbre". 

Episodul 2
17,00 Stadion
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
21.50 Generația deceniului IX. Noul, ca 

datorie morală
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

(Urmare din pag. I)televizoare, băi personale, covoare persane, parchet, mobilă, boilere și încă s-ar mai putea enumera o listă lungă de produse materiale care îmbunătățesc calitatea vieții și o fac de nerecunoscut, cum povestea omul născut în acest sat în fața consătenilor săi, cărturarul Vasile Netea împlinind 70 de ani — fiu al lelei Lucreția și al lui badea Grigore din Deda, venit din nou la moșii și strămoșii săi, in sala cea mare a căminului cultural, unde s-au adunat locuitorii din Deda. Filea. Pietriș și au convorbit ca intr-un sfat al tării despre viața lor de azi, despre a- mintirile din trecut, despre ce vor voi să facă mai departe. Căci astăzi, la 20 de ani de la cooperativizare și 75 de la marile ridicări ale Moldovei și Tării Românești, țăranul e și țăran, și

meșteșugar, și cărturar. în anii socialismului comuna Deda, cu satele Filea și Pietriș, a devenit un important centru al cooperației meșteșugărești, satul românesc fiind legat cu mari orașe ale altor meridiane. Căci dacă odinioară țăranul român din suferința sa crease imaginea unei țări exportatoare de trudă și nemîngiiere, astăzi țăranii din Mureș, asemenea fraților lor din Bărăgan sau Dobrogea, pe lingă meșteri în culturile agricole și în creșterea animalelor, au devenit artizani, produsele lor vînzîndu-se în marile magazine ale capitalei și țării, pentru că, deopotrivă cu sapa și condeiul, acul miraculos al identității naționale făurește iia și fotele, iar bundi- țele și cojoacele sînt vestite pretutindeni. Deda este astăzi un nod de cale ferată, pe care trece linia e- lectrificată București —

Baia Mare. Oamenii au învățat un nou limbaj, a- cela de a fi ei înșiși și nu există omagiu mai mare dacă ne gîndim la străbunii lor cum i-a pictat Lu- chian, unul din marii domni
cea Înaltă, de unde se poate contempla defileul in sunetele molcome ale tălăngilor, care de aici încep să deseneze spațiul mioritic, pînă departe in Cimpia Bihorului. Multe din fetele

^=PE TEME DE iNVĂJĂMÎNȚ =

Continuitate și rigoare 
în formarea specialiștilor 

tehnologi
Tehnologia este mult discutat. Inițial însemna învățături meșteșugărească" și conținea în el clasificarea dată de omenire primilor făuritori de bunuri materiale. în epoca Renașterii tehnologia era considerată artă indisolubil legată de știință și primii mari tehnologi ai lumii au fost Leonardo da Vinci și Michelangelo. Progresul tehnic, di- versificînd meșteșugurile, transfor- mîndu-le intr-o variată gamă de fabricații. au imprimat tehnologiilor — la început, se înțelege — un caracter empiric, în unele cazuri tradițional artistic, iar pe măsura dezvoltării științei s-a creat treptat o logică a realizării produselor.Spre exemplu. celebra relație a lui Einstein privind legătura dintre energie și masă se numără astăzi printre elementele ce constituie abc-ul fizicii modeme. Dar posibilitățile de aplicare practică ale transformării masei in energie prin fuziunea termonucleară sînt în primul rînd probleme ale tehnologiei. Ca știință a folosirii acestei relații ea trebuie să dea răspunsuri la întrebările : care este suportul material în care să aibă loc fuziunea, cum se obține deuteriu și une, în ce mod se captează energia degajată și cum se transmite etc. După aceea începe munca inginerească proiectare .. _ stalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor.La prima vedere s-ar părea că tehnologia descurajează prin ansamblul de cunoștințe la care trebuie să apeleze. Fabricația unor circuite integrate de mărimea unor nasturi o- bișnuiți necesită aplicarea unor cunoștințe de chimie, fizică, metalurgie, mecanică și electronică. Aceste cunoștințe se referă la fenomene de extracție, cristalizare, difuzie, deformare plastică, rupere, sudare, coroziune. Unele fenomene sînt modelate matematic, dar altele au la bază legături empirice a căror aproximare poate modifica rezultatele cu 1—2 ordine de mărime. Cînd complexitatea și calitatea devin condiții primordiale este evident că simpla experiență nu mai poate fi folositoare. Este nevoie de un ansamblu de cunoștințe coordonate, de o nouă concepție care se constituie în zilele noastre intr-o știință a aplicării științelor. Aceasta este — după cum se poate înțelege — tehnologia.în aceste condiții, în care tehnologia devine știința aplicării științelor, în special în producția industrială și agricolă, este evidentă necesitatea formării oamenilor de știință tehnologi. în tara noastră, pregătirea cadrelor tehnice de specialiști în tehnologie se realizează în institutele de invățămînt superior din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu etc. în decursul a două decenii, numărul acestora a depășit 12 000.Principala facultate (din cadrul u- nităților de învățămînt superior) în care se formează specialiștii tehnologi poartă denumirea prescurtată de T.C.M. — tehnologia construcțiilor de mașini. Denumirea este oarecum improprie astăzi, atît datorită dezvoltării impetuoase și diversificării acestei ramuri, cît și faptului că nu numai în construcția de mașini se utilizează sau este necesară tehnologia. în același timp, cursuri de tehnologie se predau, ca ..rude sărace", la majoritatea specialităților tehnice și chiar, în ultimul timp, la facultățile de fizică. Formarea

de a in

astăzi un cuvirt acest cuvint despre arta

reacțiile de fuzi-

tehnologi necesită deosebită. în primul faptului că sînt încă clasice de învăță-

Opinii de prof. univ. dr. ing.
D. PRIMER

specialiștilor insă o atenție rînd datorită puține modelele mint aplicabile celui specific tehnologic.Elemente de tehnologie încep să fie predate incă din liceu, dar simpla cunoaștere a practicii, chiar e- fectuarea unor munci specializate este departe de concepția modernă asupra tehnologiei. Din păcate, se consideră uneori că producția, practica. înseamnă tehnologie, cind de fapt aceasta reprezintă partea de inteligență a activității productive care îl face pe om. prin cunoaștere empirică sau științifică, să folosească mai bine materialele. mașinile, să producă mai repede și mai ușor. Se confundă munca bucătarului cu știința de a face bucate. Chiar dacă se pot invăța un număr foarte mare de ..rețete", și evident prin practică trebuie însușite cît mai multe, tot nu nu se poate cuprinde totul. Asistăm chiar la o situație paradoxală. în locul predării principiilor tehnologice legate de aplicarea științelor fundamentale se utilizează practica descrierii în detaliu a unor procese tehnologice de mașini, de instalații, multe din ele chiar imbătrînite tehnic, ceea ce dă naștere unui proces de negativă tehnologiei din învățămintul mediu. Probabil aici ar trebui revizuită șl redimensionată întreaga programă analitică. Educația tehnologică trebuie să se ocupe, într-o primă etapă (liceu și pri* mii ani de învățămint superior), de proprietățile , tehnologice ale materiei, de natura posibilităților de transformare a materialelor, de influența tehnologiei asupra mediului și a societății.în această etapă tehnologia ar avea același rol ca și gramatica in studiul unei limbi. în a doua etapă, în anii mari din învățămintul superior. tehnologia trebuie studiată in specificul unei ramuri : mecanică fină. utilaj tehnologic, aeronave, electronică, calculatoare, electrotehnică, chimie, metalurgie, industrie ușoară, agricultură etc. Această etapă ar trebui să fie in special îndreptată spre studii de caz, proiecte și laboratoare. Mai mult decît amănuntele sînt interesante tendințele, posibilitatea explorării acestora și transformarea lor in realități.Mai mult : pregătirea specialiștilor tehnologi trebuie să fie continuă. în fiecare moment cunoașterea domeniilor progresează, ca atare și posibilitățile de aplicare a cunoștințelor devin totdeauna noi. Cursurile postuniversitare in domeniul tehnologiei trebuie să abordeze probleme specifice ale unui domeniu de strictă specialitate. de exemplu : prelucrarea prin electroeroziune. cu laser, cu fascicul de electroni, lipirea cu adezivi. materiale din fibre, control nedistructiv etc. Aceasta ar constitui cea de-a treia etapă a pregătirii cadrelor în domeniul științei tehnologiei.Crearea științei tehnologiei, fundamentarea proceselor tehnologice actuale și viitoare constituie elemente deosebite spre folosirea mai deplină a resurselor umane și materiale ale tării. Tocmai de aceea formarea specialiștilor în noua știință impune realizarea fără întîrzi- ere a unor programe concrete, întru- cît mai mult decît în oricare altă activitate măsura tehnologiei se întruchipează in lucrurile noastre socialiste, in dicare pe trepte noi tehnică și socială.
ROMANIA-FILM prezintă:

reacție asupra încă

utile societății continua ei ride dezvoltare

„ANGELA MERGE MAI DEPARTE"
o producție a Casei de filme trei

Scenariul : Eva Sirbu ; imaginea : Anghel Deca ; muzica : Marius Jeicu ; 
decoruri : orh. Dodu Bălășoiu ; costume : Florina Tomescu ; coloana so
noră : ing. Tibenu Borcoman ; montajul : Erika Aurian ; machiajul : Anas
tasia Savin-Vitanidis ; director de film : Sideriu Aurian ; regia : Lucian 
Bratu. Cu : Dorina Lazăr, Vasile Miske, Stela Hăulică, Cornelia Rădulescu, 
Felicia Popică, Dorina Păunescu, Tudcr Heica, Cătălina Murgea, Val. Uri- 
țescu, lulia Boroș, Ion Igorov, Cleopatra Consalorino, Maria Junghetu, Dra- 
goș Pîslaru, Marcel Anghel, Doina Georgescu. Film realizat in studiourile 

Centrului de producție cinematografică „București”.

de odinioară ar fi fost greu de imaginat comuna de astăzi, în care locuitorii se adună in sala cea mare a liceului industrial să asculte comunicările unor învățați ai vremii lor pe
în satul de pe valea Mureșului
al simțirii românești, care a trăit întotdeauna pentru soarta țăranului. Se știe că in călătoria sa în Transilvania, Eminescu a trecut prin Deda. Se mai știe că a petrecut cîteva zile in această comună, care stă ca o piatră de hotar între Munții Călimani și Cimpia Transilvaniei. Probabil și el, asemeni sătenilor crescători de animale, lucrători ai pădurilor, cioplindu-și un fluier, a stat pe creasta

de azi privesc spre Călimani și vorbesc despre o legendă care spune că în- tr-o zi va coborî din nou un poet din vîrfurile cele înzăpezite, și multe-și revendică și azi că una din străbunicile lor i-a ținut in poală capul adolescentin și l-a mingîiat cîntîndu-i doina, pe care lirica eminesciană a deprins-o numai de aici și a ridicat-o la rangul de imn național.Din perspectiva satului

tema tradiției și continuității pe valea Mureșului superior, și aceasta in prezența unuia din fiii satului, care este astăzi printre cei mai mari istorici ai României. Ar fi fost greu de imaginat și totuși este o realitate să asiști acum la o veritabilă dezbatere științifică, la cele mai pasionate întrebări și răspunsuri, să vezi cum oamenii contribuie prin propria lor memorie la fixarea unor

obiceiuri și tradiții care sint pieritoare ; căci de acum și ei umblă In haine „nemțești" și nu mai aleargă, ca în nuvela lui Rebrea- nu, după trenul care să-i ducă in oraș, cu desagii mari in spinare, ci se a- șază comod în Dacia lor roșie, albastră sau albă, care a devenit un fapt cotidian. Iar herghelia făurită la Pitești e plină cu perii și cusături populare ca o chingă nouă. Căci, oriunde s-ar afla pe pămîn- tul său, țăranul român știe să-și respecte identitatea și demnitatea națională. Am asistat așadar in această duminică, in care ningea cum numai în literatura română se poate întîmpia, la un șir de manifestări culturale, în care oameni simpli își exprimau sentimentele lor, mulțumire și recunoștință față de Partidul Comunist Român, pentru timpul de mari împliniri, trăit după Congresul al IX-lea, cînd a devenit

posibil ca Istoria lor să se întoarcă la ei acasă, să vorbească cu demnitate și mîndrie despre ei inșiși, căci destule sacrificii au avut de îndurat de-a lungul veacurilor fără de capăt... Mai apoi s-au recitat versuri, s-au dansat dansuri populare, s-au cîntat cîntece și seara tîrziu s-au așezat cu toții la masă, precum în nuvelele lui Voiculescu. Și numai ninsoarea de afară povestea că anotimpul e rece, că săniile și clopoțeii sînt în floare, căci altfel sub acoperișurile de țiglă ale caselor înalte și noi, la lumina electrică, in jurul mesei îndestulate, nu exista decît o singură realitate : o nouă veșnicie se naște la sat ? Așa cum probabil se naște un poet, care va coborî într-o zi din Câ- limani, spre fericirea și împlinirea visului fetelor de azi din țara de sus a Mureșului...

Expoziție memorialâ 
Nicolae TitulescuApropiata aniversare a centenarului nașterii marelui diplomat și om politic care a fost Nicolae Titulescu prilejuiește, și în comuna care-i poartă numele, acolo unde marele patriot și-a petrecut copilăria și unde amintirea lui se păstrează vie printre vîrstnicii ce l-au cunoscut personal, emoționante manifestări. Astfel, organele locale de partid și de stat au sprijinit inițiativa organizării unei expoziții memoriale in casa construită chiar de Nicolae Titulescu. Vechea clădire va fi reparată, iar micul parc ce-o imprejmuiește, reame- najat. Un pasionat iubitor de istorie și înzestrat colecționar de mărturii ale vremurilor trecute, profesorul de desen Traian Zor- zoliu, s-a oferit să strîngă materialul necesar expoziției. Nu se află la prima acțiune de acest fel. în ultimii 10 ani, colin- dînd meleagurile județului, a adunat mai multe mii de valoroase exponate arheologice, istorice, etnografice cu care a amena

jat un veritabil muzeu în orașul său, Dră- găncști-Olt.Prin stăruitoare investigații, stind de vorbă cu localnicii care l-au cunoscut pe marele om politic, a depistat numeroase o- biecte ce-i aparținuseră : mobilier, obiecte de îmbrăcăminte, scrisori sau cărți poștale autografe, fotografii personale, de familie sau ale celor apropiați, extrase din ziare ale vremii etc. Exponate suficiente să umple cîteva săli.învățătorul pensionar Constantin Nicu- lescu din comuna Titulescu a adus, la rin- dul lui, alte mărturii interesante ce vor îmbogăți expoziția memorial. Bătrînul dascăl a fost cel care în anii 1961—1962 a redactat memoriul prin care se cerea, în numele consătenilor săi, schimbarea numelui localității din Titu- lești în Nicolae Titulescu. (Interesant de remarcat că tatăl viitorului diplomat iși schimbase numele, imprumutîndu-1 pe cel al comunei pentru ca, la mai bine de

un secol de atunci, comuna însăși să capete numele fiului său). Cercetind documente de arhivă, Constantin Niculescu a dat peste un testament al marelui diplomat, prin care a- cesta dona comunei locuința sa, care urma să primească destinația unui așezămînt de sănătate sau cultură. A și funcționat dealtfel o vreme, in clădirea respectivă, o școală țărănească, organizată după principiile lui D. Guști. Colectivul de conducere al școlii țărănești număra printre membrii ei și pe dascălul pensionar de acum. Membrii corpului didactic urmau în acest scop cursuri de instruire, în cadrul orelor, pe lingă temele cu caracter cultural, se predau o serie de îndeletniciri practice.Expoziția memorială se constituie intr-un impresionant omagiu adus de sătenii din comuna care-i poartă numele memoriei marelui diplomat român.
Remus ANGHEL

Studenții Conservatorului bucureștean 
pe scenele cluburilor muncitoreștiNu este pentru prima oara cind studenții Conservatorului „Ciprian Porumbescu" sint oaspeții muncitorilor unor mari platforme industriale. Nu este pentru prima oară cînd sute de iubitori ai muzicii, lucrători la întreprin- deri-gigant — precum „23 August", „Republica" — vin să-i a- plaude pe studenții- muzicieni, sălile cluburilor muncitorești aparținind celor două uzine fiind arhipline și fiecare moment răsplătit cu aplauze sincere și generoase. La ultimele manifestări de acest fel, pe podiumul de concert al clubului muncitoresc de la întreprinderea „23 August" au urcat orchestra simfonică a Conservatorului condusă de Aurel Nicu- laescu și corul „Madrigal" dirijat de Marin Constantin, pentru a tălmăci pagini de Haydn (partea I din Concertul pentru violoncel și orchestră, solistă Yvonne Timoia- nu), Ceaikovski (Canțoneta și finalul Concertului pentru vioară și orchestră, solistă Ada Rosin), cunoscute creații corale închinate pămîntului românesc. La clubul întreprinderii „Republica" au fost prezențl din nou madrigaliștii, care au deschis concertul cu cîntecul „Partidul. Ceaușescu, România" de Marin Constantin, iar tot ce a urmat parcă a construit o frescă ce vorbea de neasemuitele și incon- fundabilele frumuseți

ale pămîntului românesc. Dar să dăm cuvîntul spectatorilor : Ion Pirciu, sudor la secția locomotive a întreprinderii „23 August" : „Eu, împreună cu tovarășii mei de muncă, Ungureanu Constantin — tehnician la aprovizionare, Preda Pompiliu — muncitor la secția forjă, EmanoiI Florea — lăcătuș la secția locomotive—construcții

sudate și încă mulți alții nu puteam lipsi de la aceste concerte. Toți cei pe care i-am numit facem parte din corul întreprinderii. Urmărin- du-1 pe Marin Constantin, ascultîndu-1 pe madrigaliști, ne-am umplut sufletele de bucurie, am învățat o dată mai mult să respectăm frumosul, arta".Inginer Constantin Mihăescu, directorul comercial al întreprinderii „23 August" : „Pe scena clubului nostru au fost șl stelele operetei și filarmonica ploieșteană și soliști ai Operei Române... artiști care au închinat celor 18 000 de muncitori ai întreprinderii noastre concerte de înaltă ținută. Exemplul Conservatorului, al „Madrigalului" poate fi urmat ; după astfel de

concerte în care un artist ca Marin Constantin oferă prime audiții inspirate și pagini clasice și tălmăciri folclsrice sîn- tem parcă irjt^ihgați sufletește".Prof. Vasile Dogaru, dirijorul corului întreprinderii „23 August" : „Am aplaudat din suflet acest concert și pe tinerii instrumentiști și pe madrigaliștii care știu să depene extraordinar și cîntece închinate păcii și „Mocirița" cea sprintenă. și „Sîrba" lui Gheorghe Danga. După cum spunea și unul dintre cei mai vechi coriști ai formației noastre, muncitorul Gheorghe Evghenie — responsabilul corului — bine ar fi ca la astfel de manifestări să participăm lună de lună, iar compozitorii să vină să ne asculte, să se sfătuiască și cu noi, să cunoască posibilitățile formației noastre muncitorești, să ne scrie inspirate compoziții".Ion Achim, muncitor la secția energetică a întreprinderii „Republica" : „După cum ați văzut, sala clubului nostru a fost arhiplină. Studenții muzicieni care au interpretat „Balada" lui Ciprian Porumbescu și liedurile românești și mai ales madrigaliștii au fost răsplătiți cu aplauzele noastre fierbinți. Un astfel de concert nu se uP i repede".
Smaranda 
OTEANU

Corigent la
Uneori se petrec lingă noi, sub 

ochii noștri fapte de a căror gra
vitate parcă nu ne-am da seama, 
altfel ar fi imposibil să ne expli
căm indiferența, ba chiar aerul 
plictisit cu care le înregistrăm. In 
locuri menite să cultive și să în
trețină ordinea ne intimpină uneori 
dezordinea, iar acolo unde delica
tețea și sensibilitatea ar fi de drept 
acasă le vezi izgonite de vulgari
tate. Cine n-a fost repezit de o 
vinzătoare arogantă, vizibil „jig
nită" că meseria pe care și-a 
ales-o este aceea de a-i servi ci
vilizat pe alții ? ! Și citi dintre noi, 
așteptînd pe culoarele unui spital, 
n-au mai dat și peste cite un me
dic ori soră-șefă 
sau nu — foc și 
pară că ne înghe
suim, de plăcere, 
se înțelege !, la 
ușa cabinetului
respectiv ? ! Am văzut oameni bol
navi și bătrini priviți cu indife
rență de cite un medic la care 
merg să se îngrijească. Am văzut 
șolicitanți jigniți de . mormăiala 
indistinctă a cite unui funcționar 
de la ghișeu care-și primește sa
lariul ca să aibă urechi să asculte.

Școala, știm cu toții, este un fac
tor de cultură și civilizație. Dar 
sint oare cultura și civilizația la 
ele acasă in fiecare școală și in 
fiecare zi ? Nicăieri nu este, poate, 
mai nocivi decit cind e vorba de 
școală înțelepciunea amară din 
observația că „pădure fără uscături 
nu se poate". Nicăieri nedreptatea 
și cinismul nu sint mai „eficiente" 
decît cînd se manifestă pe seama 
copiilor, în școală. Aici „uscăturile" 
strică pădurea : minciuna și ne
dreptatea ruinează pentru multă 
vreme încrederea in școală și res
pectul față de slujitorii ei. Am au
zit recent cîte ceva despre atitudi
nile inimaginabile ale unui profe
sor „al zilelor noastre", un dascăl 
dintr-un ilustru liceu bucureștean 
care, fiindcă nu predă limba și li
teratura română, crede că-șt poate 
permite să-și economisească la 
maximum vocabularul. Fiindcă o 
fi suferit clndva, undeva, vreo de
cepție profesională vine la ore veș
nic bosumflat, iritat, pus pe ceartă, 
pe vînătoare de greșeli și de vino- 
vați nevinovați. In general e ușor 
•ă-i „vinezi" pe copii. Știți pe ce se

pedagogie
bazează un asemenea ins care scoa
te elevii la tablă cu apelativele 
„boule", „prostule", „vită încălțată"
— uitind că vreodată o fi fost și 
el desculț ? Evident, pe faptul că 
orice sesizare ori reclamație pri
vitoare la comportamentul său se 
răzbună tot contra copiilor! Ce pă
rinte „cuminte" iși poate permite 
să reclame știind că o face in de
trimentul copilului său ? Și nu 
este greu de înțeles ce se poate 
intimpla știind că rari sint elevii 
pe care profesorul pus pe răzbu
nare să nu-i poată „încuia" și per
secuta, păstrind toate aparențele 
obiectivitătii. Oricind el poate face 
dovada că elevul „nu știe" și totul

este în regulă. Și 
totuși...

Intr-o clasă elevii 
dau teză. Unul 
dintre ei nu scrie, 
profesorul se re

pede ca un uliu asupra lui :
— De ce nu scrii ?
— Nu pot, vine, răspunsul înso

țit de ridicarea miinii cu care ele
vul ar fi trebuit intr-adevăr să 
scrie. Mina era înfășurată intr-un 
ghips rigid, pină la încheietura de
getelor. Evident, elevul nu putea 
scrie — căci nu putea ține creionul 
între degete.

— Nu mă interesează, să scrii !
— sună porunca profesorului, jignit 
se vede că o biată mină nu vroia 
să se supună autorității lui abso
lute.

Elevul, firește, n-a scris nimic 
dar nici n-a apucat să nu scrie, ca 
să spun așa, pină la capăt : înainte 
de terminarea orei a primit nota 2 
(doi). Cinic, profesorul i-a explicat : 
„Lasă, că și așa nu știai tu de mai 
mult I"

Faptul este strict autentic, s-a tn- 
timplat mai ieri-alaltăieri intr-o 
școală în care, cum se vede, aba
terile de la pedagogie dispun de un 
excelent material didactic : in carne și oase !

Ce spuneți de cinismul colegului 
dumneavoastră, stimați tovarăși 
profesori ? Nu-i așa că vă temeți 
să-i reproșați ceva profesorului in 
chestiune, stimați părinți ?

Și totuși : ce-i de făcut ?

M. COSTEA
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Tovarășului FELIPE GONZALEZ
Secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc SpaniolCu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile prietenești care s-au statornicit intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol se vor dezvolta în continuare, în spiritul stimei și respectului reciproc, în interesul poporului român și poporului spaniol, al cauzei păcii, destinderii, securității și independenței naționale, colaborării și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitări pe care Excelența Voastră mi l-a transmis cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului, precum și pentru sentimentele de prietenie exprimate cu acest prilej.La rindul nostru, vă exprimăm aceleași urări și sentimente.Fiind convins că bunele relații de prietenie și cooperare existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare tot mai mult, vă adresez cele mai bune urări și calde salutări.

JABER AL-AHMAD AL-SABAH
Emirul Kuweitului

timișoara, a intrat in funcțiune un robot 
industrial de concepție româneascăLa întreprinderea „Electromotor" din Timișoara a fost pus in funcțiune un robot industrial de concepție românească — REMT-1, realizat in întregime cu componente fabricate în țară. Această nouă și valoroasă creație a științei și tehnicii românești este rezultatul activității desfășurate de cadre didactice și studenți de la Institutul „Traian Vuia“ împreună cu muncitori și specialiști de la întreprinderea „Electromotor" pentru înfăptuirea sarcinii trasate de secretarul general al partidului privind realizarea, cu forte proprii, a unor. ■<><; ' industriali supli, înzestrați cu e- lemente de inteligență artificială, care să servească mai multe ma- șini-unelte. Coordonatorul programului de realizare a robotului industrial REMT-1, prof. dr. ing. Kovacs Francisc, decanul Facultății de mecanică a Institutului politehnic „Traian Vuia", a ținut să precizeze : „După perioada probelor tehnologice, pe care le-a trecut cu succes, REMT-1 și-a «o- cupat» locul cuvenit in fluxul tehnologic al liniei de fabricație a rotoarelor și a preluat efectiv conducerea procesului de prelucrare în sistem robotizat a pieselor respec

tive. Atît concepția robotului industrial, cit și cea a dispozitivelor periferice aferente sînt integral originale, ne- făcîndu-se apel la nici un model de referință sau licență străine și nici la componente din import. Performanțele sale se situează la nivelul celor ale sistemelor similare aflate in exploatare în țările industriale dezvoltate, REMT-1 fiind un robot cu 5 grade de mobilitate, cu acționare electrică și pneumatică, prevăzut cu senzori și cu program de învățare pas cu pas".Menționăm că celula de fabricație deservită de robot constă di.n două strunguri de copiat, două mașini de frezat, magazie de semifabricate și magazie de piese finite. Robotul comandă strunjirea în trepte și frezarea canalelor de pană pentru 10 tipodimensiuni de arbori ai rotoarelor motoarelor electrice asincrone — practic pentru toată gama de motoare aflate in fabricație de serie la întreprinderea „Electromotor". Prin utilizarea lui se înregistrează o productivitate a muncii aproape dublă și o economie la manoperă de circa 800 000 lei pe an, concomitent cu eliminarea efortului fizic al muncitorilor.

Șeful secției de fabricație a roboților industriali de la întreprinderea „Electromotor" — unitate de cercetare, proiectare și execuție nou creată — ing. Vasile Tanvuia, ne-a spus la rindul său : „Robotul industrial REMT-1 este astfel conceput incit poate fi folosit în limitele performanțelor sale și pentru alte operații de manipulare în industrie : deservireaunor utilaje de forjă și de tratament termic, a unor prese, precum și la sudarea prin puncte sau cu arc electric,1 vopsire, metalizare și manipulare de obiecte în medii radioactive, în aceste ultime situații atașîn- du-i-se un modul de orientare cu 2 grade de mobilitate și dispozitive de prehensiu- ne adecvate. Dealtfel, încă în acest an, aici vor fi realizați 10 roboți industriali de tip REMT-1 și de tipuri înrudite necesari atît pentru robotizarea integrală a liniei de fabricat rotoare din cadrul întreprinderii „E- lectromotor", cit și pentru echiparea unor celule de fabricație de la întreprinderile „Electrobanat". „Elec- trotimiș" și alte unități industriale timi- șene.
Cezar IOANA corespondentul „Scînteii ”

Cronica zileiJoi la amiază a avut loc la Ambasada Republicii Democrate Germane din București o conferință de presă cu ocazia apropiatei ediții a Tîrgului internațional de la Leipzig.Consilierul comercial al Ambasadei R.D.G. la București, Karl-Heinz Zirpel, precum și membri ai conducerii Tîrgului de la Leipzig au prezentat pe larg caracteristicile noii ediții a acestei tradiționale manifestări comerciale la care și-au anunțat prezența un mare număr de firme și întreprinderi specializate in activități de comerț exterior din aproximativ 60 de țări.Ca și in ceilalți ani, România va participa la tirg cu o largă și variată gamă de produse, începind cu instalații realizate de industria constructoare de mașini și pină la articole de larg consum.La conferință au participat reprezentanți ai cotidianelor centrale, Agenției române de presă Ager- pres, Radioteleviziunii române, ai Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ai întreprinderilor de comerț exterior care vor reprezenta România la această ediție a Tîrgului internațional de la Leipzig.
★Orchestra simfonică a Radioteleviziunii române a prezentat, joi seara, in Capitală, sub bagheta dirijorului Iosif Conta, un concert extraordinar in cadrul căruia și-a dat concursul pianista suedeză de renume internațional înger Wikstrom.După o lucrare în primă audiție — „Glasurile Putnei" de Viorel Mun- teanu — au fost interpretate două creații reprezentative ale lui Beethoven : „Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră" și „Simfonia a cincea".Concertul s-a bucurat de un deosebit succes, evoluția pianistei suedeze fiind primită cu căldură de publicul bucureștean.La concert au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, personalități ale vieții noastre cultural-artistice.Au asistat, de asemenea, Hans E. Skold, ambasadorul Suediei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 martie. In țară : vremea va ii in 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale, la început sub formă de ploaie, 
apoi și de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu Intensificări tem
porare. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fl cuprinse între minus 5 
șl plus 5 grade, pe alocuri mal cobo- 
rîte în nordul tării, iar cele maxime 
între minus 2 și plus 8 grade, mai ri
dicate în sudul țării, în primele zile. 
Local se va produce ceață, la începu
tul Intervalului. In București : Vremea 
va fl în general închisă. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, cu 
tendință de transformare în lapoviță, 
spre sfîrșltul intervalului. Vînt mode
rat. Temperatura în scădere. Minimele 
vor oscila între minus 2 și plus 2 gra
de, iar maximele între 4 și 8 grade. 
Condiții de producere a cetii, la în
ceputul intervalului. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).
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Campionatul mondial 
de handbal

România - Spania 20-22

TENIS. Debutul echipei României în noua ediție 
a „Cupei Davis“

în primele rînduri ale luptei revoluționare 
a partidului comunist împotriva asupririi, 
pentru o orînduire mai bună și mai dreaptă(Urmare din pag. I)tribuției tineretului la organizarea și desfășurarea eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie—februarie 1933, „Marile lupte din februarie ale muncitorilor ceferiști și petroliști — releva rezoluția plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 1933 — la care tineretul muncitor a luat parte activă, dovedind un eroism și curaj demn de tînăra gardă a proletariatului revoluționar, au scos in evidență rolul crescînd al U.T.C. și influența sa crescindă asupra unei părți însemnate a detașamentului proletar român, au arătat că U.T.C. a devenit un ajutor al partidului in lupta sa pentru cucerirea majorității clasei muncitoare".Cu experiența acumulată în timpul marilor bătălii de clasă din anii crizei economice, Uniunea Tineretului Comunist și alături de ea intreg tineretul democrat, patriotic, s-a manifestat, in perioada imediat următoare, ca un detașament puternic al luptei antifasciste, animat de idealurile democrației și păcii, ale salvgardării independenței și suveranității naționale, a integrității teritoriale a României. Integrindu-se activ în ampla ofensivă pe tărim ideologic și cultural declanșată de partidul comunist împotriva fascismului, tinerii comuniști au combătut și demascat — in coloanele gazetelor ilegale sau legale precum „Tinărul leninist", „Brazda", „Cazarma", „Studentul român" ș.a., ale celorlalte publicații democrate, antifasciste — substratul ultrareacționar al activității Gărzii de fier și. altor organizații fasciste, care, printr-o deșănțată propagandă anticomunistă, mistică și șovină, agitînd lozinci diversioniste și promisiuni demagogice, urmăreau extinderea influenței lor nocive asupra unor însemnate pături ale populației nevoiașe și, în special, asupra tinerei generații.
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DE LA 14 ANI 1N MIȘCAREA COMUNISTĂ"»

Din rapoartele organelor de Siguranță• „Nicolae Ceaușescu, fiul lui Andruța și Alexandra Ceaușescu, plugari din comuna Scorni- cești-Olt, figurează în cazierul Direcției Generale a Poliției ca unul ce militează in mișcarea comunistă încă de la virsta de 14 ani, fiind arestat și judecat in mai multe rînduri după cum urmează:- In anul 1933, cu adresa nr. 109 592 a fost înaintat Parchetului Tribunalului Ilfov pentru acte de sabotaj și îndemn la grevă, făcute printre lucrători...- In cursul lunii iunie 1934 a fost arestat (...) de către Consiliul de război al Corpului I armată din Craiova, avind asupra sa un număr de 22 de liste de subscripție și proteste semnate de membrii organizațiilor comuniste din Capitală, el fiind trimis ca delegat al organizațiilor comuniste din București

la Craiova pentru a face declarații favorabile ceferiștilor implicați in rebeliunea de la Atelierele Grivița (...).- In anul 1934 a fost arestat de Prefectura Poliției Municipiului București și inaintat Consiliului de război al Corpului II de armată pentru răspîndire de manifeste revoluționare, comuniste". (Dintr-un Raport al Prefecturii de Poliție a Capitalei, 1936).Pe baza acestor date, procurorul regal îl caracteriza astfel pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ordonanța din 19 mai 1936 de dare în judecată a grupului de tineri antifasciști, arestați în județele Dîmbovița și Prahova la începutul anului 1936 : „membru activ și bun propagandist comunist și antifascist, cunoscut de mult timp ca atare de către organele Siguranței și ale Justiției",
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l la

Ieri seară, la Frankfurt pe Main, a avut loc ultimul meci al echipei României din grupa semifinală a Il-a, în care aceasta a întilnit formația £ vaniei. Contrar așteptărilor, handbaiiștii noștri au jucat mult sub posibilitățile lor, pierzînd partida cu 20—22. Condusă încă din prima repriză cu 10—7, echipa noastră n-a reușit să anuleze după pauză acest dezavantaj, ratînd destule situații prielnice — superiorități numerice, lovituri de la 7 metri, alte ocazii clare de gol. Și astfel s-a produs marea surpriză a campionatului mondial, surpriză, din păcate, neplăcută pentru amatorii de sport din țara noastră.în alt meci din grupa semifinală a Il-a, Iugoslavia a învins Suedia cu scorul de 30—19.

SANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres) — în primul tur al noii ediții a „Cupei Davis", astăzi începe la Santiago de Chile meciul dintre echipele Chile și României. Din lotul selecționatei române fac parte Ilie Năs- tase, Florin Segărceanu, Andrei Dirzu și Adrian Marcu. Gazdele vor alinia pe Pedero Reboledo, Jaime Fillol, Belus Prajoux și Ricardo Acuna.

Astăzi sînt programate primele două partide de simplu, urmînd ca simbătă să se dispute întîlnirea de dublu. Duminică, 7 martie, se vor desfășura ultimele două partide de simplu.Iată programul celorlalte 7 meciuri : S.U.A. — India : Suedia — U.R.S.S. ; Mexic — Australia ; Noua Zeelandă — Spania ; Italia — Marea Britanie ; Cehoslovacia — R.F. Germania și Argentina — Franța.
în cîteva rînduri• Turneul de consolare (locurile 13—16) din campionatul mondial masculin de handbal a fost cîștigat de echipa Cubei — 5 puncte, urmată de formațiile Japoniei — 4 puncte, Kuweitului — 2 puncte și Algeriei — 1 punct.In ultima etapă, selecționata Cubei a învins-o cu 34—30 (16—12) pe cea a Kuweitului, iar echipa Japoniei a dispus la limită, cu 22—21 (11—12), de formația Algeriei.• Disputat pe stadionul „Morumbi" din Sao Paulo, în- prezența a peste

100 000 de spectatori, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Braziliei și Cehoslovaciei s-a Încheiat la egalitate : 1—1 (0—0). Gazdele au deschis scorul prin Zico (min. 48), golul egalizator fiind marcat de Berger, în ultimul minut de joc.• La Como, în meci pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa italiană Squibb Cantu a întrecut cu scorul de 102—84 (44—39) formația olandeză Den Bosch.

Cu sprijinul și sub îndrumarea partidului comunist, Uniunea Tineretului Comunist a găsit mijloacele de acțiune și formele organizatorice adecvate pentru a respinge a- saltul antinațional și antidemocratic al fascismului. Ele s-au concretizat in preocuparea susținută pentru dezvoltarea colaborării cu celelalte organizații muncitorești de tineret în vederea închegării unității de acțiune a tineretului muncitor și făurirea, pe această bază, a unui cuprinzător front de luptă antifascist al tinerei generații — indiferent de profesie, naționalitate sau apartenență politică — conceput ca parte componentă a Frontului Național Antifascist pentru înfăptuirea căruia milita partidul comunist. Acestui imperativ major i s-a circumscris activitatea neobosită a uteciștilor în cadrul Comitetului Național Antifascist, Comitetului Național Antifascist al Tineretului, Frontului tineretului pentru pace, secțiunilor de tineret de pe lingă organizațiile de masă democratice, antifasciste, aflate sub influența P.C.R. și, mai ales, a Frontului Studențesc Democrat.Organizația comunistă de tineret nu numai că a privit și și-a asimilat organic exemplul militanților comuniști, dar a făcut ea însăși dovada imenselor disponibilități de acțiune in cîmpul luptei revoluționare ; tinerii comuniști au fost prin faptele lor pilde de eroism, dîrzenie și combativitate revoluționară. Evocînd toate acestea în in- timpinarea gloriosului jubileu al Uniunii Tineretului Comunist, este firesc să relevăm că de activitatea sa in anii ilegalității se leagă nemijlocit primele afirmări in lupta revoluționară a celui care, datorită meritelor excepționale dovedite in decursul a zeci de ani de muncă și de luptă, avea să fie învestit cu cele mai inalte răspunderi in partid și in stat, constituind un strălucit exemplu de revoluționar comunist, de patriot înflăcărat — tovarășul Nicolae Ceaușescu.încă in anul 1933, tinărul comunist Nicolae Ceaușescu, pe a- tunci în vîrstă de 15 ani, a fost desemnat de Secretariatul C.C. al P.C.R. în Comitetul Național Antifascist, ca reprezentant al tineretului din Capitală, desfășurînd o rodnică activitate pentru mobilizarea maselor largi ale tineretului la manifestări de masă contra pericolului fascist. In timpul procesului intentat conducătorilor luptelor muncitorești din 1933 el a venit la Craiova, unde se judeca procesul, aducînd scrisori de pro-

test ale muncitorimii din Capitală împotriva odioasei înscenări judiciare. A fost arestat, fișa de poliție consemnînd aprecierea sa ca „agitator . comunist periculos", implicită recunoaștere a calităților sale de militant revoluționar.Ilustrîndu-se printr-o capacitate organizatorică și de înrîurire politică deosebită, prin combativitate și fermitate revoluționară, prin patriotismul său înflăcărat — izvoare

ale gindului și faptelor sale de zi cu zi — tovarășul Nicolae Ceaușescu a dobîndit foarte repede prețuirea tineretului revoluționar, a muncitorimii, in mijlocul căreia se afla în permanență. Iar dovada cea mai elocventă au constituit-o tocmai sarcinile de mare răspundere încredințate in acei ani de partid și, în primul rînd, aceea legată de pregătirea și desfășurarea marilor manifestații antifasciste și antirăz-
„PENTRU ROMÂNIA LIBERĂ } 

ȘI INDEPENDENTĂ"

In coloanele marii manifestații de la 1 mulți, foarte mulți tineri. Pentru a da glas, viistnică, voinței lor de pace, hotărîrii de pentru apărarea integrității teritoriale a naționale, grav primejduite de fascism.Da, au fost mulți tineri în rîndurile cum tineri erau și mulți dintre cei care și faptă, la organizarea ei, cei care chemaseră atunci miile de muncitori Armindeni, proletari, împotriva fascismului și a războiului. Iar printre aceștia, acționind cu inepuizabilă energie tinerească, militînd pentru unitatea muncitorească - tovarășul Nicolae Ceaușescu. 1 Mai 1939 a fost o nouă probă de foc a marilor calități organizatorice, a puterii de muncă și de dăruire ale revoluționarului ce împlinise de curind abia 21 de ani.Demonstrația s-a incrustat adine în conștiința epocii. Pentru că, așa cum scria atunci ziarul „Timpul", „1 Mai 1939 a arătat odată mai mult că muncitorimea este - in toate timpurile și sub orice semn - temeiul, paza și substanța Națiunii, chezășia prosperității ei in pace și apărătoarea ei atunci cind Patria o cere. Acesta este sensul nou pe care l-a cunoscut ieri o veche și eternă sărbătoare muncitorească".

Mal 1939 s-au aflat alături de muncitorimea a nu precupeți nimic țării și a independențeiacelei demonstrații. După contribuiseră, prin cuvînt în cartierele muncitorești să se rostească, in acei
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boinice de la 1 Mai 1939, apoi de reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist. O activitate tumultuoasă, desfășurată in condițiile unei permanente și dure prigoane a aparatului represiv ; repetatele arestări, anii de detenție în temnițele regimului burghezo-moșieresc nu numai că nu l-au infrint, ci l-au îndîrjit și mai mult, i-au întărit voința de luptă pentru împlinirea nobilului ideal al eliberării poporului.Activitatea neobosită desfășurată de tinărul comunist Nicolae Ceaușescu, începind din 1939, în conducerea Uniunii Tineretului Comunist — ca secretar al C.C. al U.T.C. — a contribuit la intensificarea muncii partidului în rindul tineretului, a imprimat organizației comuniste de tineret forță și dinamism organizatoric, determinînd un curs ascendent al unității de acțiune a tinerei generații în lupta împotriva fascismului, pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României, grav amenințate în acele momente.Spiritul de puternică angajare revoluționară, patriotică ce caracteriza activitatea Uniunii Tineretului Comunist avea să-și găsească o concludentă concretizare în anii dictaturii militare-fasciste și ai războiului hitlerist, cind ,ea a fost unica organizație politică de tineret care a activat continuu în mod organizat, afirmîndu-se drept cea mai activă organizație de masă condusă de partidul comunist, principalul său sprijin în lupta de rezistență. Sub îndrumarea directă a partidului comunist, U.T.C. a militat cu consecvență pentru înregimentarea tineretului, indiferent de convingerile sale politice, în Frontul Național Antihitlerist, pentru sporirea aportului său la lupta împotriva dictaturii militare-fasciste, pentru scoaterea țării din războiul hitlerist șl eliberarea sa de sub dominația nazistă.Activitatea eroică desfășurată în acea perioadă de Uniunea Tineretului Comunist, de întreg tineretul patriotic a reprezentat o însemnată contribuție la pregătirea și desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. In noua etapă istorică începută a- tunci, tînăra generație, implinin- du-și propriile aspirații, avea să se manifeste plenar ca o uriașă forță a operei de edificare a celei mai drepte și mai umane orînduirisociale — societatea socialistă.

DE LA ADASAdministrația Asigurărilor de Stat reamintește proprietarilor de clădiri (apartamente) și alte construcții, situate în raza orașelor și municipiilor că, potrivit prevederilor legale, trebuie să plătească pină la 31 martie a.c. 50 la sută din primele de asigurare datorate pe anul 1982. După această dată se plătesc majorări de întîrziere.In situațiile în care primele de asigurare pe anul 1982 se plătesc în Întregime pină la 15 martie a. c., se beneficiază de o reducere de 5 la sută.

MEHEDINȚI • La Casa tineretului din Drobeta-Turnu Severin s-a desfășurat simpozionul „60 de ani de la crearea U.T.C." • In cadrul caselor de cultură și căminelor culturale din județ se desfășoară manifestarea „Țăranul român — purtătorul înaltelor tradiții de muncă și viață ale poporului nostru". In localitățile Bala, Crainici și Malovăț s-au organizat simpozioane cu tema : „20 de ani de la încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii". (Virgiliu Tă- 
taru).

VASLUI • Sub genericul „20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii românești", la biblioteca județeană s-a deschis o bogată expoziție de carte de literatură social-politică și beletristică. Acțiuni politico-educative simi

lare dedicate acestui eveniment au loc în aceste zile în toate localitățile vasluiene • In organizarea comitetului județean al U.T.C. s-a desfășurat etapa orășenească a concursului „Programul partidului, programul tinerei generații", dedicat împlinirii a șase decenii de la crearea Uniunii Tineretului Comunist. (Petru Ne cula).
ALBA • Un schimb de experiență privind educația materialist- științifică și umanist-revoluționară a oamenilor muncii s-a desfășurat la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Au participat activiști culturali și alte cadre din localitățile de pe raza consiliilor unice agroindustriale Alba Iulia, Sebeș, Șibot și Te- iuș. (Stefan Dinică).
BISTRIȚA-NASAUD • Sala de expoziții a municipiului găzduiește

CARNET CULTURALaproape 100 lucrări executate în acuarelă ale elevilor, pionierilor și șoimilor patriei reunite sub generosul „Copiii lumii doresc pacea". 
(Gh. Crișan).

MUREȘ • în cinstea apropiatei aniversări a organizației revoluționare de tineret, sala festivă a Casei de cultură a sindicatelor din Tîrgu Mureș a găzduit simpozionul cu tema : „60 de ani sub flamura glorioasă a Partidului Comunist Român", la care au prezentat comunicări activiști de partid și de stat, cadre didactice universitare, cercetători științifici, sociologi și cadre tehnico-inginerești din uni

tăți economice ale municipiului. 
(Gh. Giurgiu).

IAȘI • Apropiata aniversare a 60 de ani de la înființarea U.T.C. prilejuiește ample manifestări politico-educative și cultural-artistice ale organizațiilor de tineret din județul Iași. Tinerii de la Combinatul de utilaj greu din Iași au susținut un montaj muzical-llterar sub genericul „Tinerii în țara tinereții" • La Palatul culturii din Iași a avut loc o consfătuire pe tema „Relația muzeu-școală". (IWo- 
nole Corcaci).

SIBIU • Tineri din comuneleMărginimii Sibiului au participat

la o manifestare cultural-sportivă organizată la Jina cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist și celei de-a 25-a aniversări a U.A.S.C.R. Programul a cuprins o animată competiție de schi-alpin dotată cu „Cupa Mărginimii", jocuri distractive pe zăpadă, concursuri de săniuțe și schi ; formații cultural-artistice din Jina, ca și ale caselor de cultură ale tineretului din Sibiu și Mediaș au oferit un atractiv spectacol folcloric. (Nicolae Brujan).
TELEORMAN • In detașamentele de pionieri din toate localitățile s-a declanșat concursul de creație literar-artistică „Oameni din Cîmpia Soarelui", dedicat aniversării a două decenii de la încheierea cooperativizării agriculturii. (Stan 

Ștefan).

MARAMUREȘ • Secția de etnografie a Muzeului județean din Baia Mare a înființat o arhivă maramureșeană de folclor, care va aduna, sistematiza și tezauriza, prin mijloace tehnice moderne — film, bandă sonoră, fotocopii etc. — pe zone specifice, imensul material aflat în numeroase colecții particulare ori în cele ale unor instituții din județ. Arhiva cuprinde peste 10 000 piese din zonele folclorice Maramureș, Lăpuș, Chioar și Godru. (Gh. Susa).
ARGEȘ • O sărbătoare a oierl- tului a avut loc în sala Căminului * cultural din comuna Corbeni. Cu acest prilej a fost vernisată o expoziție cu lucrări din literatura de specialitate, iar formațiile artistice locale au susținut un frumos spectacol folcloric. (Gheorghe Cirstea).

• SUPERCABLU E- 
LECTRIC PE FUNDUL 
CANALULUI MINECII. Franța și-a dat acordul pentru construirea împreună cu Marea Britanie a unei linii de înaltă tensiune pe fundul Canalului Mînecii, menită să ducă la ameliorarea alimentării cu energie a celor două țări. Acest cablu submarin, lung de 45 km, va putea transporta o putere de 2 000 de megawați. Supercablul va permite celor două țări să utilizeze curent electric la un preț scăzut, indiferent de sursa de energie : nucleară (mai cu seamă în Franța) și cărbune sau gaz în Marea Britanie. Costul cablului : circa patru miliarde de franci.

• COMBATEREA MA
LARIEI CU AJUTORUL 
UNEI BACTERII. ° varie- tate de bacterie, depistată cu patru ani în urmă pe terenurile cultivate cu orez din sudul Indiei, este pe cale să devină un mijloc eficace în combaterea malariei în această țară. Descoperită de experții de la Institutul Indian de Cercetări Medicale (I.C.R.M.), bacteria este un dușman natural al larvelor de țințari, îndeosebi ale celor ce transmit o serie de boli, intre care și malaria. Potrivit cercetătorilor indieni, izolarea acestei varietăți de bacterie șl punerea la punct a tehnologiei de producere a ei în cantități mari constituie una dintre temele

studiilor privind controlul biologic al țînțarilor.
• LONGEVITATE SE

LECTIVĂ. BărbatH căsătoriți trăiesc mai mult decît celibatarii, care, la rindul lor, trăiesc mai mult decît cei rămași văduvi, scrie revista „Science et Vie", citind o anchetă care a durat 12 ani și s-a efectuat a- supra a 4 000 de văduvi, văduve și celibatari. Ancheta conchide că femeile au o durată de viață mai lungă decît bărbații, indiferent de starea lor civilă.
• FALIMENT DE RĂ

SUNET. Faima stilourilor fabricate de concernul vest-ger- man „Pelikan" nu este egalată

DE
LK RETUTINOENIdecît de cea a produselor similare americane „Parker". Dar, după 150 de ani de „bunăstare" pe toate piețele din lume, „Pelikan" este pe cale de dispariție. Firma, pină de curind prosperă — 1,1 miliarde dolari cifră de afaceri anuală — a dat faliment. Guvernul landului Sa- xonia inferioară, pe teritoriul căruia se află principala fabrică a concernului respectiv, a încercat, fără succes, să salveze firma.
• DUEL... VEGETAL.Un adevărat duel se dă între

bradul european și confratele său siberian în pădurile preura- liene. Bradul european, mal mare și mai sensibil la frig „respinge" rapid spre Urali pe cel siberian, mai puțin exigent și mai rezistent la frig. Cercetătorii Institutului de botanică al Academiei de științe a U.R.S.S. de la Leningrad estimează că această bătălie a început cu multe mii de ani în urmă, cînd ultimul val al marilor ere glaciale s-a retras. Bradul de Europa, care nu se mai păstrase decît în cîteva rare locuri de pe continent, a lansat, dacă se poa

te spune așa, o energică ofensivă împotriva pădurilor de altă natură din Europa și, într-un viitor apropiat, el va invada probabil și Asia. Aceasta poate fi considerată, de asemenea, ca o mărturie a unei „îndulciri" generale a climei în emisfera nordică.
• IN ATENȚIA FU

MĂTORILOR. O mină scheletică ce aprinde o țigară legată printr-un fitil de o bombă plasată în plămînii unui om — iată imaginea care apare multiplicată pe 15 milioane timbre puse în circulație la Roma. E- misiunea face parte din campania împotriva fumatului inițiată de Ministerul Sănătății din această țară.

• IN CĂUTAREA MI
NELOR ANTICE. Tehnici18 de analiză puse la punct in vederea investigării eșantioanelor de roci aduse de pe Lună sînt folosite pentru identificarea unor mine de aur și argint cunoscute din antichitate. Astfel, doi cercetători de la Institutul „Max Planck" de fizică nucleară din Heidelberg (R.F.G.) au redescoperit, cu ajutorul tehnicilor „selenare", o mină de aur sub ruinele complexului de temple din insula Thasos din Marea Egee, confirmînd astfel spusele lui Herodot potrivit cărora în căutarea aurului „s-a scormonit un munte întreg". în insula Sifnos din arhipelagul Cicladelor, același cercetători au degajat, pe Ungă fragmente

de ceramică, care au putut fi datate cu precizie, resturile unor mine de argint considerate a fi cele mai vechi din Europa
• ORAȘ TRIMILE- 

NAR. Printre cele mai vechi orașe din lume se numără și Och, în sudul Kirghiziei. Ultimele cercetări efectuate de cercetători ai Academiei de științe a U.R.S.S. au dus la obținerea de dovezi că localitatea exista deja cu o mie de ani î.e.n. Astfel, în plin centrul orașului, pe un versant al muntelui Suleiman, au fost descoperite o aglomerare urbană, datind din epoca bronzului și vestigii ale unor locuințe primitive, gropi de grîu, seceri și rîșnițe de piatră etc.



GENEVA

ROMANIA SE PRONUNȚA PENTRU ADOPTAREA UNOR MASURI 
CONCRETE, PRACTICE DE DEZARMARE NUCIEARĂ

r
GENEVA 4 (Agerpres). — tn cadrul Comitetului pentru dezarmare de 

la Geneva au început dezbaterile in ședință plenară pe marginea punc
tului de pe ordinea de zi privind încetarea cursei înarmărilor nucleare și 
trecerea la dezarmarea nucleară.în ședința de joi, delegația țării noastre a prezentat concepția și poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, privind urgența și importanța negocierii de măsuri concrete de dezarmare nucleară, in fața pericolului real și imens pe care actualul nivel al arsenalelor nucleare îl reprezintă nu numai pentru pacea și securitatea popoarelor, ci pentru însăși existența umanității.O atenție specială, a arătat reprezentantul român, trebuie acordată situației din Europa, unde există cea mai mare concentrare de armamente nucleare și unde, dacă nu se acționează urgent, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, „practic nu va exista nici o națiune — fie din Est sau din Vest, din Nord sau Sud — care să nu se găsească în raza de acțiune a acestor rachete".Delegația română și-a reafirmat punctul de vedere privind faptul că obiectivul final al eforturilor din comitet trebuie să fie adoptarea — în cel mai scurt termen — a unor măsuri concrete, practice pentru oprirea producției de arme nucleare, pentru

IN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Noi acțiuni și luări de poziție 
in favoarea păcii

„Concepția «războiului nuclear limitat» nu poate 
duce decît la declanșarea unei catastrofe"

HELSINKI 4 (Agerpres). - Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor celei de-a 
XXX-a sesiuni a Consiliului Nordic, primul ministru al Danemarcei, Anker 
Joergensen, s-a pronunțat pentru continuarea procesului de destindere in 
relațiile internaționale. El a respins, pe de altă parte, conceptul „războiului 
nuclear limitat". O astfel de concepție - a subliniat premierul danez - 
nu poate duce decît la „declanșarea unei catastrofe".

Mari demonstrații de protest impotriva amplasării
de rachete nucleare 

in ItaliaHAGA 4 (Agerpres). — La Haga a avut loc o reuniune de două zile a reprezentanților unor organizații pentru pace și dezarmare din 11 țări vest-europene. Participanții la reuniune, organizată la inițiativa Consiliului pentru pace al bisericilor olandeze, au examinat un plan de acțiuni comune pentru perioada care urmează, în vederea mobilizării opiniei publice la lupta pentru Întărirea păcii și pentru înfăptuirea dezarmării. Ei au hotărit ca
Europa ar putea deveni un continent al colaborării 

și securității
VIENA 4 (Agerpres). — Minis

trul de interne al Austriei, Er
win Lane, s-a pronunțat, in cadrul 
unui interviu, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și pentru extin
derea cooperării economice și teh
nico-științifice între toate statele 
lumii. „Trebuie să pornim de la 
premisa — a declarat el — că Eu
ropa ar putea deveni un continent 
înfloritor, dar pentru aceasta sint 
necesare legături politice și econo
mice strînse între țările europene". 
Ministrul austriac a apreciat că 

reducerea lor treptată, pînă la eliminarea definitivă și scoaterea în afara legii.în acest scop, delegația română a susținut necesitatea începerii neîntîr- ziate a negocierilor concrete în comitet pe tema nucleară și a creării unui grup de lucru special în cadrul comitetului, conform unei propuneri deja existente.începerea chiar în cursul acestei sesiuni a unor negocieri concrete de dezarmare nucleară, crearea unei structuri de lucru adecvate acestui scop — a arătat reprezentantul român — ar fi un adevărat test pentru comitet în ce privește credibilitatea sa, o dovadă a faptului că dispune de voința politia^ de a coopera și negocia într-un spirit constructiv, cu luciditate și realism.
★GENEVA 4 (Agerpres) — La 4 martie, la Geneva a avut loc o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile privind limitarea armamentelor nucleare în Europa.

prevăzute să aibă loc 
și Angliaprincipalele manifestări pentru pace din cadrul acestui program să se desfășoare in Italia și în Anglia, țări pe al căror teritoriu urmează să fie amplasate o parte din cele 572 de rachete nucleare cu rază medie de acțiune ce vor fi instalate anul viitor in Europa occidentală în baza hotărîrii N.A.T.O. O mare demonstrație de protest împotriva acestui proiect al N.A.T.O. va fi organizată la 6 iunie a.c., la Londra.

„strtnsa interdependență a intere
selor economice și politice poate 
conduce la crearea unei atmosfere 
de încredere între Est și Vest, atît 
de necesară pentru desfășurarea 
cu succes a negocierilor în dome
niul dezarmării. Numai o politică 
rațională, îndreptată spre asigura
rea unei păci trainice și adîncirea 
destinderii, poate sluji binelui în
tregii umanități" — a spus, în în
cheiere, ministrul de interne al 
Austriei.

SAN JOSE

Președintele Republicii Costa Rica a primit pe adjunctul 
ministrului afacerilor externe al RomânieiSAN JOSE 4 (Agerpres). — Președintele Republicii Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj cordial de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.Mesajul a fost transmis cu prilejul primirii de către șeful statului costarican a adjunctului ministrului afacerilor externe al României, Maria Groza, care a efectuat o vizită la San Jose, la invitația Ministerului costarican al Relațiilor Externe.în timpul întrevederii a fost evidențiat cursul ascendent al relațiilor româno-costaricane, exprimindu-se dorința ca acestea să se dezvolte in continuare, în interesul celor două

VIENA

Dezvoltarea cooperării româno-austriece 
în domeniul științei și tehnologieiVIENA 4 (Agerpres). — Prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a avut la Viepa o întîlni- re cu Hertha Firnberg, ministrul federal austriac pentru știință și cercetare, în cadrul căreia au fost discutate programele de cooperare în ■ domeniul științei și tehnologiei, în spiritul înțelegerilor la nivel inalt între cele două țări. în acest sens, au fost analizate programele și acțiunile de colaborare științifică și tehnologică în domeniile chimiei, construcțiilor de mașini, metalurgiei, energiei, inclusiv surselor noi de e- nergie, fizicii nucleare și agriculturii.Cu același prilej au fost abordate probleme actuale ale cooperării oamenilor de știință în lupta împotriva cursei înarmărilor și primejdiei de război, pentru dezarmare și pace, in sensul acțiunilor Întreprinse de Comitetul național român „Oamenii

Evoluția situației din SalvadorSAN SALVADOR 4 (Agerpres). — După nouă zile de la declanșarea ofensivei antiinsurgente din zona vulcanului Guazapa — importantă bază militară strategică a Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.). situată la numai aproximativ 25 km de San Salvador — forțele Juntei militare democrat-creștine au fost retrase din dispozitiv, urmînd să se concentreze lingă San Salvador, Sensuntepeque și în alte cazărmi din împrejurimi. Aceasta, datorită rezistenței puternice opuse de către forțele F.M.L.N., ca și numărului mare de morți și răniți cu care s-au soldat luptele de pînă acum : 200 morți în rîndul forțelor armate salvadoriene, potrivit postului de radio al F.M.L.N. „Venceremos", și 600 morți în rîndul insurgenților, după cum au precizat purtătorii de cuvînt ai armatei salvadoriene. Inițial, cele 3 000 de efective ale Juntei concentrate în zona vulcanului Guazapa au repurtat succese neînsemnate împotriva insurgenților, avansind în profunzimea pozițiilor F.M.L.N. din regiune. Ulterior însă, ajungînd pe aliniamentul Palo Grande, armata a fost întîmpi- nată cu foc concentrat și obligată să cedeze, pas cu pas, pozițiile cucerite, în aceste condiții, Junta de guver- nămînt a ordonat retragerea din zonă a peste 2 000 din efectivele armatei și incendierea versanților împăduriți ai vulcanului Guazapa. F.M.L.N. a arătat, într-un comunicat 

țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii și securității internaționale, al edificării unei noi ordini economice in lume.în timpul vizitei, Maria Groza a fost primită de Jose Miguel Alfaro Rodriguez, vicepreședinte al Republicii, și a avut Convorbiri cu Bernd Niehaus Quesada, ministrul relațiilor externe, cu alte persoane oficiale.Au fost abordate probleme privind amplificarea relațiilor bilaterale economice, politice, cultural-ști- ințifice, precum și aspecte ale actualității internaționale. A fost subliniată colaborarea româno-costari- cană la O.N.U., în cadrul Grupului celor 77 și al altor organizații internaționale.

de știință și pacea", prezidat de academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Evocînd Intîlnirile și discuțiile a- vute cu tovarășa Elena Ceaușescu, doamna Hertha Firnberg a rugat să i se transmită cele mai calde urări de sănătate și noi succese în activitatea de dezvoltare a științei și tehnologiei în România, în neobositele eforturi dedicate promovării păcii și înțelegerii internaționale.Exprimindu-se mulțumiri pentru mesajul adresat tovarășei Elena Ceaușescu, doamnei Hertha Firnberg i s-au transmis urări de sănătate și succese in activitate, pe tă- rimul științei și tehnologiei, în eforturile desfășurate in slujba păcii și securității în lume.La întilnire a luat parte Octavian Groza, ambasadorul României în Austria.
de presă, că „retragerea efectivelor Juntei din regiunea Guazapa este o victorie strategică pentru insurgenți".

I----------------------------------LA MOSCOVA s-au desfășurat lucrările Congresului al V-lea al Uniunii ziariștilor sovietici, la care au participat și invitați de peste I hotare. A fost prezentă o delegație a Consiliului ziariștilor din Republica Socialistă România, condu- Isă de Ion Cumpănașu, președintele consiliului.
LIVRĂRILE DE AJUTOARE I ALIMENTARE ACORDATE SUBEGIDA O.N.U. AU SCĂZUT IN 

ii ULTIMII PATRU ANI, in princi-
I pal ca rezultat al reducerii contri

buției S.U.A. și Canadei, relevă 
' statisticile publicate de Națiunile

Unite. Se menționează că livrările 
de ajutoare alimentare s-au re
dus, de la 9,5 milioane tone metrice 
în 1978—1979. la 8,4 milioane tone 

I metrice in 1980—1981. De asemenea,
alocațiile pentru 1981—1982 s-au 
redus la 8,8 milioane tone, față de 
9,2 milioane tone prevăzute inițial.LA PARIS s-au deschis joi lucrările unei reuniuni de două zile | a miniștrilor muncii și ai celor pentru problemele sociale din țările membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvolta-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iranco-israelie- 
ne • Schimburi de focuri in 
partea de est a Beirutului
• Comunicatul comun la în
cheierea vizitei primului mi
nistru ai Malayeziei în Emira

tele Arabe UniteTEL AVIV 4 (Agerpres). — Președintele Franței, Francois Mitterrand, care se află într-o vizită oficială în Israel, a conferit joi cu primul ministru Menahem Begin, cu care a abordat probleme legate de evoluția situației din Orientul Mijlociu. Ministrul de externe francez, Claude Cheysson, care îl însoțește pe șeful statului în această vizită, a declarat că un loc central în cadrul convorbirilor l-a ocupat problema palestiniană.în cadrul unui discurs rostit în parlamentul israelian, președintele Mitterrand a subliniat necesitatea reglementării crizei din Orientul Mijlociu pe baza dialogului, prin recunoașterea dreptului tuturor popoarelor din zonăjla existență, inclusiv a dreptului de a avea un stat.BEIRUT 4 (Agerpres). — Schimburi de focuri cu arme grele și rachete au avut loc miercuri seara, timp de trei ore, in partea de est a Beirutului între părțile rivale în conflictul din Liban, provocînd moartea a două persoane și rănirea altor șapte, relatează agenția France Presse.Aceste incidente au dus la închiderea Pasajului Muzeului, principala cale de comunicație între sectoarele de est și de vest ale Beirutului. Incidentele au fost localizate ca urmare a intervenției Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.) și a forțelor comune palestiniano-progresiste libaneze.ABU DHABI 4 (Agerpres). — Problema palestiniană constituie punctul central al crizei din Orientul Mijlociu și fără o reglementare justă a acesteia nu se poate ajunge la o pace dreaptă și durabilă in regiune — se spune în comunicatul comun dat publicității la Abu Dhabi, la încheierea vizitei oficiale în Emiratele Arabe Unite a primului ministru al Malayeziei, Mahathir Mohamad. Cele două părți, subliniază comunicatul, s-au pronunțat pentru retragerea israelia- nă din teritoriile arabe ocupate și au condamnat recenta hotărîre a Israelului de anexare a înălțimilor Golan.Documentul relevă, pe de altă parte, dorința celor două state de a extinde și adinei colaborarea pe multiple planuri, in special in domeniul economic.
E DE PRESA
scurt

re (O.E.C.D.), consacrată examinării unor propuneri avind drept scop atenuarea șomajului, flagel cu care sini confruntate, fără excepție, toate țările occidentale industrializate. Numărul șomerilor în țările O.E.C.D. era de 26 milioane la sfîrșitul anului trecut și se apreciază că in acest an va crește la 28,5 milioane.MOLESTĂRI FIZICE ȘI MORALE ALE COMUNIȘTILOR PARA- GUAYENI. în capitala Argentinei s-a aflat că Antonio Maidana, prim-secretar al C.C. al P.C. Paraguayan, și militantul comunist Emilio Roa, arestați in 1980, sint supuși unui regim sever de molestări fizice și morale și transferați perpetuu în diverse închisori pa- raguayene, transmite agenția Pren- sa Latina. Autoritățile refuză să

Excelenței Sale General KENAN EVREN 
Șef de stat al Republicii TurciaAm aflat cu multă tristețe despre încetarea din viață a soției dumneavoastră.In aceste momente de grea încercare șl durere, vă transmit, în numele meu și al tovarășei mele, sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

★ANKARA 4 (Agerpres). — Sakine Evren, soția șefului statului turc, a încetat din viață miercuri seara, în
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franța se pronunță 
pentru schimburi comerciale Est-Vest

fără restricțiiWASHINGTON 4 (Agerpres). — Ministrul francez al comerțului exterior, Michel Jobert, și-a încheiat, miercuri, vizita Ia Washington. El s-a aflat în dezacord cu oficialitățile americane cu privire la aproape toate aspectele chestiunii comerțului Est-Vest și măsurilor luate _ de țările occidentale în legătură cu Polonia — transmite agenția U.P.I. Comerțul este echi-
Critici în Japonia față de ratele înalte 

ale dobînzilor bancare americane
TOKIO 4 (Agerpres) — Cunoscu

tul economist nipon Saburo Okita, 
care a fost ministru de externe al 
Japoniei, a apreciat, intr-o declara
ție făcută la Tokio, că ratele inalte 
ale dobînzilor bancare americane 
constituie un factor major al defi
citului comercial crescind al S.U.A. 
în raport cu țara sa, informează

S.U.A.: Cereri pentru reducerea 
deficitelor bugetare 

și scăderea ratelor dobînziiWASHINGTON 4 (Agerpres). — Șase asociații profesionale din sectoarele bancar și al construcțiilor de locuințe au publicat în „Washington Post", o „scrisoare deschisă pentru președintele țării și membrii Congresului american", cerind reducerea deficitelor bugetului federal, pentru a face să scadă ratele dobînzii. Pe o pagină întreagă, scrisoarea arată că „spectrul unui deficit copleșitor amenință economia și sistemul financiar, într-un mod nemaiîntilnil din anii ’30",

precizeze locul lor de detenție, au declarat membri ai familiilor celor areșțați.
VOLUMUL COMERȚULUI EX

TERIOR AL SINGAPORELUI a 
fost de 102,5 miliarde dolari singa- 
porezi in 1981, o creștere de 10.5 
la sută față de anul precedent. 
Principalul partener comercial este 
Japonia, căreia ii revine 15 la sută 
din totalul schimburilor comerciale

SALONUL INTERNAȚIONAL AL AUTOMOBILULUI. In pofida re
cesiunii resimțite puternic de industria constructoare de automobile din 
marea majoritate a țărilor occidentale industrializate, la cea de-a 52-a 
ediție a Salonului internațional al automobilului, care s-a deschis la 
Geneva, participă un număr record de expozanți — 1 224 de firme din 27 
de țări ale lumii, tn speranța, desigur, de a-și depăși propriile dificultăți 
pe seama concurenților, producătorii s-au orientat și mai hotărit la 
actuala ediție spre motoarele economice (75 la sută din totalul automobi
lelor expuse se încadrează in clasa de cilindree exprimată intre 800 și 
1 500 c.c.).

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

★urma unui atac de cord, s-a anunțat oficial la Ankara.

și discriminărivalent cu viața — a spus el. Acesta este „principiul nostru". „Trebuie să ne asigurăm cele necesare vieții. Dacă nu se fac schimburi comerciale, rezultatul final poate fi războiul. Trebuie, deci, să ne gîn- dim la rezultat" — a declarat ministrul francez, după patru zile de convorbiri cu membrii guvernului american.
agenția Kyodo. In opinia sa, va
loarea yenului a fost diminuată ar
tificial de ratele înalte ale dobînzi
lor bancare americane și o reve
nire a unui curs de schimb real al 
dolarului cu yenul japonez ar co
recta în mare măsură actualul de
ficit al Statelor Unite.

Scrisoarea, semnată, printre alții, de „Asociația bancherilor americani", cere reduceri și mai importante ale cheltuielilor guvernamentale, inclusiv in domenivjl_pnilitar. De asemenea, cinci asocif tr.îr^re- zentind sectoarele băncii . de Economii și al construcțiilor, reclamă măsuri in favoarea construcțiilor de locuințe. „Astfel, se spune, deteriorarea continuă a acestui sector va spori perspectivele unei crize economice și financiare generali-
singaporeze, urmată de Statele 
Unite și Arabia Saudită.DESEMNARE. Președintele Republicii Panama, Aristides Royo, a anunțat că, după o consultare cu Statul Major al forțelor armate panameze, a desemnat in fruntea Gărzii Naționale pe col. Ruben Dario Paredes, în locul col. Florencio Flores, trecut in retragere. După cum s-a anunțat la Ciudad de Panama, în cadrul procesului democratic de transformări este inclusă și organizarea de alegeri prezidențiale, in 1984.

POPULAȚIA DANEMARCEI era 
la 1 ianuarie 1982 de 5119 000 lo
cuitori, potrivit statisticilor oficiale 
publicate la Copenhaga.

CIPRU

„Înfăptuirea dezarmării - o premisă
de bază pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea44

Publicăm în continuare opiniile exprimate, la solicitarea „Scînteii", de 
conducători ai unor organisme internaționale și reprezentanți permanenți 
la O.N.U. care au participat la o recentă masă rotundă — sub egida 
Departamentului pentru informații al Națiunilor, Unite — consacrată 
problemelor dezarmării.

O.N.U. trebuie să aibă 
un rol sporit 
în eforturile 

pentru dezarmare
VIACESLAV USTINOV

«ecretar general adjunct al O.N.U.Dezarmarea este eu adevărat problema tuturor problemelor ; ea este ctțeia care deschide calea spre pacea și securitatea Întregii lumi — scopul suprem pentru care a fost creată Organizația Națiunilor Unite.Este o realitate că de la crearea organizației mondiale și pină în prezent au avut loc mai mult de o sută de războaie și conflicte militare, care au costat viața a nu mai puțin de 20 milioane de oameni. Deși n-a putut preintimpina asemenea confruntări singeroase, totuși se poate spune că O.N.U. a avut o contribuție majoră la preîntîmpinarea unui conflict mondial, ale cărui urmări ar fi cu adevărat catastrofale pentru planeta noastră. Iată de ce, în ciuda tuturor limitelor pe care le are, O.N.U. îi revine un rol deosebit de important în evoluția favorabilă a situației internaționale, in soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea.Organizația Națiunilor Unite reprezintă o imagine a lumii de azi, cu limitele, lipsurile și scăderile sale. In ciuda acestui fapt, se poate spune că Națiunile Unite au înregistrat o serie de succese. Un asemenea succes a fost obținut, cred, și la ultima sesiune a Adunării Generale, care a adoptat un număr record de rezoluții — circa 50 — consacrate diverselor aspecte ale problemei dezarmă

rii. Aceasta vine să ilustreze preocuparea majoră a multor state, a întregii omeniri față de situația încordată existentă in lume, față de intensificarea cursei înarmărilor, precum și hotărîrea lor de a pune capăt acestei stări de lucruri prin trecerea la dezarmare. Chiar dacă nu s-au întreprins măsuri concrete de dezarmare, crearea unei opinii favorabile în cadrul O.N.U. în direcția dezarmării poate influența în mod pozitiv factorii de decizie din diverse țări ca să acționeze pentru stoparea cursei înarmărilor, pentru începerea procesului dezarmării. Aceasta va avea fără îndoială efecte salutare asupra intregii situații internaționale, întărind securitatea popoarelor, colaborarea internațională.România. împreună cu celelalte țări socialiste, a contribuit mult la activitatea organizației mondiale îndreptată spre apărarea păcii și înfăptuirea dezarmării. Și este un fapt semnificativ că majoritatea rezoluțiilor propuse și adoptate în problemele dezarmării au fost inițiate de țările socialiste, aceasta venind în în- tîmpinarea intereselor tuturor popoarelor.
Tnaltă apreciere 

poziției exprimate 
de președintele 

Nicolae Ceaușescu 
ERIC RUTTLEY

secretar general al Conferinței 
mondiale a energieiEste un paradox că într-o perioadă In care omenirea cheltuiește atit de 

mult pentru înarmări, tot ea este aceea care suferă din cauza crizei de energie, deși pentru întreținerea cursei înarmărilor la nivelul actual se irosește atît de multă energie — și la propriu și la figurat.Consider că omenirea nu trebuie să se lase înșelată de actuala „stabilizare" relativă de pe piața energetică. Aceasta este o urmare a doi factori : intii, prin eforturi susținute și ca urmare a măsurilor de conservare, s-a obținut o economisire de zece la sută sau chiar mai mult din consum ; în al doilea rînd, recesiunea economică a făcut să încetinească ritmul producției în numeroase țâri ale lumii, ceea ce a avut ca rezultat o oarecare reducere a consumului de energie. Dacă însă sint unii care consideră că ceea ce am numit „criza de energie" s-a rezolvat deja și. ca atare, problema nu mai există, nu mai este de actualitate, atunci ei se înșeală amarnic. Pentru că, în cazul în care nu se vor lua măsuri hotărîte, realiste, pentru a se face față viitorului, atunci, încetul cu încetul, vom fi martorii unei reduceri a standardului de viață, ca urmare a incetiniril activității economice, determinată de apariția unei acute lipse de energie. Nu vor întîr- zia să se ivească tensiuni și apoi, nu este exclus, să urmeze o catastrofă economică de proporții planetare, determinată de epuizarea resurselor de energie convențională.Cu toate acestea, sînt optimist. Acest optimism decurge din faptul că omenirea a înțeles gravitatea problemei energetice și acționează in consecință pentru a ieși din criză. Și sînt optimist pentru faptul că am deplina convingere că omul este in măsură să inventeze noi tehnologii pentru a soluționa această problemă, de care depinde Însuși viitorul existenței sale pe această planetă.Sigur că eforturile omenirii pentru soluționarea problemei energiei ar putea fi mai rapid Încununate de succes dacă s-ar trece imediat la dezarmare. Cu totul alta ar fi situația în lume dacă banii care se irosesc azi pentru armamente — sau 

cel puțin o parte din suma respectivă — ar fi utilizați pentru descoperirea și punerea in valoare a noi surse, regenerabile, de energie. De asemenea, să nu uităm că forțele armate existente pe glob irosesc o mare cantitate de energie. Navele militare care patrulează mările și oceanele globului, ca și avioanele militare, sînt mari consumatoare de energie. Dacă numărul acestor nave și avioane militare s-ar reduce, sigur că aceasta va însemna o serioasă economie de energie și ar elibera fonduri uriașe care ar putea fi utilizate în scopuri pașnice.Noi acordăm o înaltă apreciere poziției exprimate în această direcție de președintele Nicolae Ceaușescu, care ne-a făcut deosebita onoare să ne primească la București cu prilejul Conferinței mondiale a energiei, desfășurată cu succes în capitala țării dumneavoastră în 1971. Sînt întru totul de acord cu dînsul ca bugetele militare să fie reduse și ca banii irosiți acum pe arme să fie mai bine folosiți pentru acoperirea altor necesități, printre care și aceea a energiei. De asemenea, apreciez in mod deosebit punctul de vedere al domniei sale ca specialiștii și tehnicienii care acum lucrează la făurirea armelor de distrugere să fie Îndreptați să-și pună capacitatea de creație in slujba făuririi unor opere durabile în folosul și pentru fericirea oamenilor.
Europa -

fără arme nucleare!
ILKKA PASTINEN 

reprezentantul permanent 
al Finlandei la O.N.U.Este de înțeles faptul că aici, pe continentul european, unde s-au acumulat atît de multe arme fncît pot distruge acest leagăn al civilizației de mai multe ori, s-au născut și rodesc ideile creării de zone denu- 

cleafizate, ideile transformării Europei într-un continent al păcii, ințe- legerii și colaborării, lipsit de orice fel de arme de distrugere în masă. Una din aceste idei este și aceea a creării unei zone denuclearizate in nordul Europei, formulată de fostul președinte al Finlandei, Urho Kekkonen. România, la rindul său, este inițiatoarea ideii privind crearea unei zone denuclearizate în Balcani. Continua acumulare de arme pe glob a făcut să se ivească propuneri privind denuclearizarea și a altor zone ale lumii : America Latină, Oceanul Indian etc.Noi, finlandezii, urmărim cu perseverență crearea unei zone fără arme nucleare in nordul Europei, consi- derind aceasta ca un pas in direcția denuclearizării continentului, a începerii procesului dezarmării. Ideea unei zone lipsite de arme nucleare in nordul continentului a devenit subiect de dezbatere in Norvegia, Suedia și Danemarca, unde este amplu sprijinită. In același timp, Uniunea Sovietică s-a arătat favorabilă acestei propuneri.Sigur, ținînd seama că Europa este locul de unde au izbucnit cele două războaie mondiale, că aici există cea mai mare concentrare de arme nucleare și convenționale, trebuie avute tn vedere asigurarea și garantarea dezarmării și securității pe întregul continent.Am primit cu deosebit interes propunerile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind întărirea securității pe continent, trecerea la măsuri de dezarmare și de reducere a bugetelor militare de către toate statele. Și dacă ținem seama de concentrarea masivă de arme — nucleare și convenționale — existentă în Europa, înțelegem de ce propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu au fost și sînt extrem de binevenite, înfăptuirea lor permi- țînd să se înceapă procesul dezarmării pe continentul nostru și în lume.
Declarații consemnate de
Nicolae PLOPEANU

0 nouă întilnire In cadrulNICOSIA 4 (Agerpres) — Reprezentanții comunităților greacă și turcă din Cipru au avut o nouă întilnire în cadrul negocierilor inter- comunitare pentru soluționarea crizei cipriote, organizată sub auspiciile O.N.U.Cu ocazia ultimelor întilniri dintre președintele Ciprului, Spyros Kypria-
Succese ale patrioților 

namibieniLUANDA 4 (Agerpres). — Mișcarea de eliberare Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a distrus cea mai mare bază militară sud-africană în Namibia, baza de la Okaho, anunță un comunicat al S.W.A.P.O. dat publicității la Luanda. Cu acest prilej, forțele de eliberare au provocat inamicului pierderi grele : peste 100 de morți și răniți și capturarea unei mari cantități de materiale militare.Pe de altă parte, la 24 februarie a.c., patrioții namibieni au prins intr-o ambuscadă o patrulă a trupelor sud-africane sprijinită de elicoptere. Au fost scoși din luptă 28 de militari și distruse 3 elicoptere,,.
NIGERIA: Abuja — o nouă capitală pe harta lumii

LAGOS 4 (Agerpres) 
— Lucrările de con
struire a noii capitale 
a Nigeriei, orașul 
Abuja, se desfășoară 
intr-un ritm susținut. 
Au fost realizate, pină 
in prezent, sistemele 
de comunicații, de a- 
provizionare cu apă, 
s-a încheiat construc
ția unei centrale elec
trice și au fost ridicate 
clădiri cu mii de apar
tamente. Se află in- 
tr-un stadiu avansat 
lucrările la cele peste 
900 de clădiri destina
te instituțiilor de stat. 
Intr-un viitor apropiat 
vor fi date tn folosin
ță primele instalații 
ale aeroportului inter

național, cu o capacita
te proiectată de un mi
lion de pasageri pe an. 
Se vor construi aici 
peste 200 de școli de 
diferite grade, 32 de 
instituții medicale, 
complexe sportive și 
de odihnă.

Întreprinderile in
dustriale ale noii capi
tale vor fi concentrate 
intr-un oraș-satelit. 
Locuitorii din Abuja 
vor fi astfel feriți de 
poluarea industrială.

Propunerea privind 
mutarea capitalei la 
Abuja a fost avansată 
în 1976, iar limitele te
ritoriale ale orașului 
au fost stabilite în 
1979. Alegerea locali

negocierilor intercomunitarenou, și primul ministru al Greciei. Andreas Papandreu, cei doi oameni de stat au propus o acțiune internațională mai largă, sub auspiciile O.N.U., pentru rezolvarea acestei chestiuni, dar, în același timp, s-au pronunțat și pentru continuarea negocierilor intercomunitare.
Atentat terorist 

la BruxellesBRUXELLES 4 (Agerpres). — După cum relatează agenția TANIUG, la centrul cultural-sportiv iugoslav din Bruxelles s-a produs, miercuri după- amiază, un atac terorist, în urma căruia două persoane au fost ucise și alte trei grav rănite. Victimele sint de naționalitate iugoslavă. Autorul acestui act criminal nu a fost încă identificat. Agenția amintește că asemenea atacuri asupra instituțiilor și cetățenilor iugoslavi aflați pe teritoriul Belgiei au avut loc de mai multe ori in ultimul an.Ministerul de Externe al Belgiei a dat publicității un comunicat in care condamnă atacul terorist.
tății Abuja nu a fost 
intimplătoare — ea 
este situată în centrul 
țării, la întretăierea 
căilor de comunicație 
nord-sud și est-vest. 
Condițiile climaterice 
din zonă sint favora
bile.

Construirea capitalei 
se desfășoară pe etape. 
In prezent, eforturile 
constructorilor sint în
dreptate spre finaliza
rea lucrărilor la com
plexul de clădiri ad
ministrative, pentru 
septembrie fiind pre
văzută mutarea In 
oraș a cancelariei pre
zidențiale și a unor 
ministere.
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