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FEMEILE
o importantă forjă a progresului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Partidul și întregul popor dau o înaltă apreciere 
activității femeilor din țara noastră, aportului lor deosebit 
la dezvoltarea producției materiale și buna gospodărire a 
avuției naționale, la progresul științei și culturii romanești, 
la organizarea și conducerea vieții economico-sociale, a 
întregii societăți, la înfăptuirea Programului partidului".
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Un mobilizator îndemn patriotic pentru dezvoltarea bazei
de materii prime și energetice în acest cincinal

V A

ȚARII, CIT MAI MULT CĂRBUNE! economic și social al țării
Și un răspuns muncitoresc ferm al minerilor din combinatul

Motru după două luni din acest an:

23000 TONE CĂRBUNE PESTE PLAN
„Să acționăm cu toată răspunderea pentru ca, în acest an, să realizăm 

planul de producție, dar și să recuperăm o parte din nerealizările din 
1981 și. mai cu seamă, să creăm baza necesară pentru producția din 1983 
și din anii următori". Izvorit din cerințele majore ale dezvoltării econo
miei naționale in actuala etapă, cînd omenirea inregistrează o acută criză 
energetică, acest îndemn patriotic, mobilizator a fost adresat de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerilor și petroliști-

lor — detașamente de frunte ale clasei noastre muncitoare.
Vom urmări, in convorbirea de față, modul cum acționează pentru 

înfăptuirea acestui obiectiv colectivele de muncă dintr-o puternică zonă 
carboniferă a bazinului gorjean — platforma minieră Motru-Jilț, ale cărei 
unități trebuie să asigure, în acest an, peste o treime din producția de 
cărbune a țării. Interlocutorul nostru, inginer MARIN ȘTEFANACHE, 

1 Combinatului minier Motru.directorul general al
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— Vă propunem, tovarășe director 
general, să pornim de la analiza rea
lizărilor obținute in primele două luni 
ale i ”ui. Care sînt. concret, aceste 
rezultate. Ce acțiuni și preocupări au 
stat la baza lor ?

— Doresc să menționez că în raza 
combinatului nostru, înființat la 
sfirșitul anului trecut, ca urmare a 
redimensionării extracției de cărbune 
în bazinul Gorjului, este cuprinsă o 
activitate complexă, dată de existen
ța unor exploatări atît in subteran, 
cit și la suprafață, de stadiul diferit 
în organizarea lor. de volumul mare 
de noi capacități prevăzute în progra
mul de dezvoltare. Trebuie spus insă 
că planul pe acest an este bine fun
damentat și există condiții reale pen
tru îndeplinirea și depășirea Iui. Sub 
semnul acestui imperativ, al realiză
rii neabătute a producției de cărbu
ne în fiecare mină, in fiecare carieră, 
a debutat activitatea în 1982, iar re
zultatele obținute în ianuarie și fe
bruarie confirmă în bună măsură 
spiritul de angajare în care se mun
cește. Majoritatea colectivelor de mi
neri din Motru și Jilț au depășit pre
vederile de plan, realizând la nivelul 
combinatului o producție suplimen
tară de 23 460 tone de lignit. Rezul
tatele ar fi fost mult mai bune dacă 
nu se înregistrau restanțe la minele 
Ploștina și Leurda. Aici nu s-au asi
gurat din timp liniile de front, nu 
s-au executat lucrările de asecare. 
ceea ce a făcut să se înregistreze un 
demaraj slab in prima lună a anului, 
în februarie și aceste colective au in
trat în ritmul normal de producție, 
au realizat planul și acționează ca, 
pînă la încheierea trimestrului, să re
cupereze integral răminerile în urmă. 
O situație similară a fost și la ca
riera Lupoaia, datorită neexecutării 
întregului volum de descopertă in

1981. Am inițiat și continuăm o serie 
de acțiuni de punere Ia punct a cir
cuitelor de transport, astfel că în 
februarie a sporit substanțial ritmul 
de excavare — înregistrînd o încărcă
tură medie orară de peste 850 mc 
masă minieră — și am recuperat

din stocuri, reușind 
începutul anului și 
peste 2 milioane tone cărbune.

— Realizarea si depășirea produc
ției fizice constituie un prim element 
al așezării activității 
principiile eficienței.

să livrăm de la 
pină in prezent

combinatului pe 
Ce alte direc-

SITUAJIA REALIZĂRII SARCINILOR DE PLAN IN UNITĂȚILE 
MINIERE DIN BAZINUL MOTRU

partidului a avut loc o trans- țara noastră adresează cele mai 
calde sentimente de aleasă stimă și 
admirație tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășoară în conducerea partidu
lui și statului, pentru înaltul exem
plu de afirmare a capacităților 
femeii, ca militant politic și revolu
ționar înflăcărat, proeminentă perso
nalitate a vieții științifice. Mișcarea 
de femei din țara noastră se bucură 
de un sprijin prețios din partea to
varășei Elena Ceaușescu, în ridicarea 
întregii activități a comitetelor și 
comisiilor de femei Ia înălțimea 
sarcinilor ce le revin în înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului.

însoțind vorba cu fapta, partidul 
nostru a creat condițiile materiale, 
cadrul concret necesar participării 
plenare a femeilor la viața politică 
și socială, cadru fără de care egali
tatea ar rămîne un simplu deziderat. 
Este semnificativ faptul că in foru
rile supreme ale partidului și statu
lui — Comitetul Central, Comitetul 
Politic Executiv, in guvern, ele de
țin o pondere importantă, luind par
te activă la dezbaterea și adoptarea 
hotăririlor de cea mai mare însem
nătate pentru destinele țării. în Ma-

lea al .
formare profundă in concepția pri
vind roluî femeii in societatea noas
tră socialistă. Nu a existat prilej in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
nu insiste asupra Însemnătății con
tribuției pe care femeile o aduc și 
trebuie să o aducă in tot mai mare

Miine este 8 martie, ziua cînd fe
meile primesc o felicitare plină de 
căldură, o floare, un gind bun, o u- 
rare din partea celor apropiați — în 
familie, la locul de muncă. Este ziua 
omagiului adus femeilor din întrea
ga țară — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități — pen
tru contribuția de mare însemnătate 
la dezvoltarea societății socialiste, 
pentru rolul tot mai important pe 
care-1 îndeplinesc în toate domeniile 
de activitate economico-socială. Ca 
oameni ai muncii, ca activiste pe tă- 
rim politic și obștesc, ca soții și 
mame, fiice și surori, femeile sint 
înconjurate in societatea noastră 
cu sentimente de aleasă stimă și 
prețuire.

Femeile din România au satisfac
ția de a trăi intr-o țară unde ega
litatea in drepturi intre cetățeni este 
o realitate bine consolidată, unde 
fiecare dispune de posibilități neli
mitate de. afirmare multilaterală a 
personalității, de participare, fără 
nici un fel de îngrădiri, la conduce
rea societății. Este rezultatul firesc 
al grijii conducerii partidului, a se
cretarului său general, pentru pro
movarea consecventă a femeii în 
toate sectoarele vieții economice, po
litice și sociale.

îndeosebi după Congresul al IX-

Ana MUREȘAN 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

măsură la tot ceea ce se făurește în 
tara noastră. Măsurile adoptate în 
acest sens au dus la atragerea unui 
mare număr de femei in sfera pro
ducției materiale, în viața politică și 
socială, la punerea in valoare a pri
ceperii și hărniciei, a capacității lor 
de muncă, la dezvoltarea și întări
rea mișcării de femei din țara noas
tră. Pentru locul de cinste pe care-1 
ocupă in societatea românească con
temporană, pentru condițiile și per
spectivele de care se bucură, femeile 
sînt profund recunoscătoare și mul
țumesc din inimă conducerii parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul tuturor acestor măsuri. 
Totodată, în această zi, femeile din

zibil din cărbune, care, în ansamblul 
lor, au avut un efect pozitiv : pu
terea medie a cărbunelui expediat 
pină acum s-a ridicat la 1 670 kcal. 
Este un început bun, dar posibilită
țile de intervenție in această direc
ție nu sint epuizate.

Firește, atenția principală este 
îndreptată spre creșterea randamen
tului extracției în abataje și cariere, 
spre reducerea cheltuielilor materiale 
atît in sectoarele productive, cit și la 
lucrările de pregătire și deschidere. 
Acestea au fost, de fapt, „secretele" 
care au condus la depășirile obținute 
de unitățile fruntașe din combinatul 
nostru. Avem totuși un număr de 
abataje la Motru și Jilț cu condiții 
grele de exploatare, care nu s-au în
scris în randamentul planificat. Ac
ționăm cu prioritate printr-o serie de 
intervenții și dotări, astfel îneît să 
asigurăm creșterea vitezelor de avan
sare cu complexul mecanizat, obți- 
nind deja unele rezultate bune la mi
nele Ploștina, Leurda și Mătăsari. In 
cariere ne preocupăm de aplicarea cu 
strictețe a tehnologiilor de lucru și 
punem accent pe crearea condițiilor 
de drenare a apelor, curățirea plat
formelor, pe respectarea geometriei 
treptelor. Aici este un teren de largă 
afirmare a inițiativelor muncitorești. 
Spre pildă, în perioada de montaj a 
liniei tehnologice numărul 3 de la ca
riera Jilț-Sud. recent încheiată, s-a 
aplicat un complex de adaptări și 
perfecționări, care permit o funcțio
nare mult îmbunătățită a circuitu
lui ; scontăm astfel pe o creștere a

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Ion SEGĂRCEANU

Și ei, femeii hărnicind pe-ogoare 
Cu trupul mlădios, ca grîu-n vară, 
Cu ochii limpeziți de zări și soare, 
Cu glasul lin și dulce, de vioară.

Căci ele, tandre, toate-n una sînt 
Precum, suavă, una e în toate... 
Sub bolțile de dor, învăpăiate, 
E Patria, prin ele rod și cînt.

Femeii care-n vremuri de restriște 
Crezut-a dîrz în comunista stea 
Și azi, lingă Bărbatul demn al țării, 
Veghează munca rod deplin să dea.

Și ei, femeii - spirit treaz, ardent 
Ce din adînc de lumi moleculare 
Ivește pe-al științei firmament 
Cununi de adevăruri noi, solare...

Și ei, aceleia ce blind își poartă 
Ca pe o harfă, mîna pe lungi fire 
Țesîndu-și ca o mîndră Penelopă 
în flori alese, visul de iubire.

Lor, tuturor, buchet strălucitor 
De crini și trandafiri li se cuvine 
Și-al inimii poem înălțător
Pulsînd de ritmul slovelor sublime...

Femeii-mamă versul i-l închin,
Ei - chip iluminat de gînduri bune, 
Vestală pe-al familiei cămin 
Ce-și crește pruncii cu înțelepciune.

Convorbire consemnată de 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii

Buchet de flori alese

Desen de Traian VASAl
Deva : construcții noi, frumoase, într-un oraș aflat în plină modernizare

Responsabilitatea?)

Mina Realizări la extracția de cărbune brut 
față de plan (în tone)

Microcariere Motru + 22 600
Motru-Vest + 15 000
Lupoaia + 12 000
Horă ști + 10 000
Roșiuța + 1500
1. M. Jilț (subteran) + 1310
Cariera Jilț-Sud + 1050
1. M. Cariere Lupoaia 0
Leurda - 13 000
Ploștina - 27 000
COMBINATUL MINIER MOTRU Total : + 23 460

158 000 mc din volumul de descopertă 
nerealizat în ianuarie. Acționăm pen
tru recuperarea în întregime în luna 
martie a restanțelor la descopertă, 
creind astfel baza materială nece
sară realizării integrale a planului 
la producția de cărbune pe semes
trul I.

In această perioadă ne-am preocu
pat mai intens pentru a asigura li
vrarea ritmică. în condiții corespun
zătoare a cărbunelui extras și a celui

fii de acțiune se au In vedere in acest 
sens 1

— Un aspect esențial, care nu a 
fost îndeajuns urmărit în anii tre- 
cuți, este acela privind îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Ne-am propus 
pentru 1982 să livrăm termocentrale
lor cărbune cu o putere calorică de 
1 610 kcal, față de media de 1 560 
kcal înregistrată anul trecut. încă din 
luna ianuarie am executat o serie de: 
lucrări pentru alegerea sterilului vi-

Ur. ilustru promotor al înțelegerii 
între popoare, al colaborării

în activitatea 
ale istoriei este 
distins asocierea strinsă dintre per
manențele trecutului național și spe
cificul însușirilor individuale ; altfel 
spus, o personalitate istorică se in
tegrează unei continuități — sumă 
de tradiții naționale — iar acțiunile 
ei. care sînt expresia realităților con
temporane, realizează astfel o sinte
ză intre trecut și prezent. Persona
litatea strălucită a marelui diplomat 
român Nicolae Titulescu confirmă pe 
deplin această constatare. Demersu
rile sale, puse în serviciul apărării 
independenței naționale și a integri
tății teritoriale a României, al asi
gurării păcii in întreaga lume, al in
staurării unui climat 
de securitate și coo
perare internaționa
lă continuă o orien
tare, devenită tradi
țională, prin vechi
mea ei multisecula
ră, a diplomației ro
mânești : aceea de a 
apăra interesele su
perioare ale poporului statu
lui român tn cadrul unui sis
tem internațional care, prin exclu
derea violenței, să deschidă drum 
păcii și colaborării între popoare. 
Astfel, este ușor detectabilă perfecta 
continuitate dintre îndemnul cuprins 
in „învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie" — care în
chid în paginile lor și cel dinții ma
nual românesc de diplomație — „Iar 
să nu iubiți răzmirițele și războaiele" 
și ideile, care, firește, țin seama de 
împrejurările cînd ele au fost formu
late, din celebrul discurs din 1929 al 
lui Nicolae Titulescu, „Dinamica 
păcii".

Locul 
Nicolae 
noastre 
datorat, 
el a întruchipat, in întreaga sa ac
tivitate politică și diplomatică, aspi
rațiile cele mai profunde și durabile 
ale neamului său — pace, securitate, 
colaborare — că în aceste aspirații, 
care au însoțit permanent istoria po
porului român, el a găsit fundamen
tul cel mai solid al orientărilor sale 
in politica externă și vigoarea cu
rajoasă de a o promova in toate 
circumstanțele.

Colaborarea între națiuni a fost 
concepută de Nicolae Titulescu ca 
îndeplinind o funcție de excepționa
lă însemnătate în efortul de eli-

internaționale
minare a conflictelor armate și de 
instaurare a păcii. Primul i ' 
mondial — de fapt primul 
caust de proporții mondiale 
constituit o traumă puternică 
t.ru națiuni. Nicolae Titulescu 
țeles că pentru a edifica o comu
nitate internațională pe baze pașni
ce. trebuiau eliminate simțămintele 
de frustrare, suspiciune și teamă 
dintre state și națiuni. în discursul 
ținut in calitate de președinte Ia des
chiderea celei de-a Xl-a sesiuni or
dinare a Adunării Societății Națiuni
lor (10 septembrie 1930), el declara : 
„Nu mă îndoiesc nicidecum de tri
umful cooperării internaționale asu
pra tuturor năpastelor ce ne amenin

ță din umbră, cu 
condiția ca fiecare 
să aducă aici, in •- 
pera de colaborare, 
cele trei elemente 
fără de care nimic 
măreț nu poate fi 
înfăptuit : dorința de 
înțelegere, bunăvoin
ța și generozitatea".

Preocupat de instaurarea păcii prin 
colaborarea internațională. Nicolae 
Titulescu a analizat cu pătrundere 
factorii generatori de tensiuni și con
flicte și. între aceștia, a așezat pe 
primul loc „lipsa mijloacelor de trai, 
de muncă și de materii prime". Din 
această constatare s-a desprins , în 
chip firesc concluzia că schimburile 
economice constituiau cea mai amplă 
sferă a cooperării între națiuni, o 
cooperare — se grăbea să precizeze 
și să avertizeze diplomatul român — 
care să se bazeze pe „o înțelegere 
internațională echitabilă privind 
schimburile și materiile prime". A 
încuraja colaborarea economică în
semna a țese o rețea amplă care să 
prindă, să cointereseze și să solida
rizeze statele planetei noastre.

Colaborarea tn domeniul economic 
trebuie să-și găsească în chip logic 
continuarea în domeniul politic. în 
concepția lui Nicolae Titulescu, So
cietatea Națiunilor constituia cadrul 
instituțional cel mai potrivit pentru 
cooperarea politică. Diplomatul ro
mân, care a prezidat de două ori — în 
ciuda regulii tradiționale că un pre
ședinte de sesiune nu putea fi reales

marilor personalități 
întotdeauna lesne de

eminent care f-a revenit lui 
Titulescu în istoria țării 

și a vieții internaționale s-a 
în primul rînd, faptului că

război 
holo-
— a 

i pen-
a în-

Dr. Fl. CONSTANT1N1U
Institutul de istorie „N. lorga

(Continuare în pag. a V-a)

SATUL DE AZI
aflat sub semnul împlinirilor socialiste

rememorează lupta și munca
din anii de inceput ai cooperativizării

artei angajate
Interviu cu sculptorul Ion IRIMESCU 

președintele Uniunii artiștilor plastici

In urmă cu 33 de ani, vara, in agricultura și în lu
mea satelor din România începea un proces economic 
și social de mare amploare și care avea să determine 
profunde transformări — cooperativizarea. De la con
stituirea primelor cooperative agricole de producție și 
pînă la ultima cerere de înscriere, deci pînă la în
cheierea cooperativizării, aveau să treacă 13 ani. O 
durată istorică între ale cărei limite s-a înscris o epo
pee. Epopeea trecerii, la scara unei întregi țări cu un 
pronunțat caracter agrar, de la mărunta proprietate 
agricolă individuală, incapabilă să realizeze saltul ne
cesar spre creșterea producțiilor, la unirea pămînturilor 
și a inventarului agricol, a tuturor forțelor de producție, 
în mari unități cooperatiste, care, permițînd o organi
zare superioară a muncii, mecanizarea, metodele știin
țifice de cultivare a pămîntului și de creștere a anima
lelor, aveau să-și demonstreze, pînă în ziua de azi, 
forța de a ridica necontenit valoarea pămîntului. Pro
ba clară că aceasta era calea justă pentru viitorul 
agriculturii românești a fost faptul că și în perioada 
cooperativizării și, mai ales, după această perioadă, 
producțiile nu numai că n-au scăzut, dar au înregistrat 
mereu și mereu creșteri, spectaculoase uneori.

Procesul cooperativizării n-a fost deloc simplu.
Pentru că, bizuindu-se, cum era și normal, nu pe un 

act administrativ, ci pe liberul consimțămînt al milioa
nelor de țărani, el se întemeia pe transformările din 
conștiința acestor oameni. Ceea ce însemna depășirea 
mentalităților generate de mica proprietate individuală, 
un mod de organizare a muncii și a vieții satului moș
tenit de secole. Ceea ce li se propunea acum țăranilor 
era ceva cu totul nou și chiar dacă avantajele erau 
pretutindeni evidente, demonstrate prin fapte, pentru 
mulți hotărirea era greu de luat. „Drumul înțelegerii" - 
cum a fost numit acest proces - a fost adesea ane-

acea perioadă, partidul și-a concentrat o mare 
forțelor sale activității la sate. A desfășurat 
muncă de ani și ani, prin cei mai pricepuți 

și antrenînd pe cei mai inimoși comuniști ai

voios. In 
parte a 
acolo o 
activiști 
satelor.

In toată acea perioadă, îndeplinind munci de înaltă 
răspundere in conducerea partidului și a statului - chiar 
dacă aparent nu erau în directă legătură cu agricul
tura - mereu se afla printre țărani omul care din ado
lescență și-a închinat viața înfăptuirii înaltului ideal al 
societății socialiste și comuniste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fiu de țărani, cunoscător al vieții și firii 
țăranilor și, în același timp, cu o înaltă conștiință a 
răspunderii pentru destinul lor, ca pentru destinul în
tregii Românii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat 
întotdeauna acolo unde era mai greu, unde se cerea 
o mai înțeleaptă apreciere a situațiilor, o vorbă mai 
caldă, o mai directă cale de comunicare sufletească, 
o putere sigură de convingere. E un fapt. După cum 
tet un fapt este că acolo unde își făcea el apariția 
țăranii îl înconjurau și-l ascultau cu încredere, îndoie
lile și — de ce n-am spune-o — uneori stările de încor
dare se risipeau. Foarte mulți dintre țăranii mai vîrst- 
nici își amintesc, istorisesc astăzi momente emoționante 
în care, prin venirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul lor, „calea înțelegerii s-a dezlegat". Iar, de 
acolo, vorba se ducea din sat in sat...

Am străbătut zilele trecute cîteva locuri din județul 
Olt, vizitate pe atunci, intre sute și sute de alte sate 
din România, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Am ascultat asemenea istorisiri și, punindu-le în legă
tură cu evoluția ulterioară a vieții satelor, cu istoria, 
vă invităm să le citiți - în pagina a 3-a a ziarului.

Și să meditați.

— Portretul rămîne pentru dv. 
subiectul care vă dă posibilitatea 
unor importante și anevoioase in
vestigații, constituind, ca atare, 
problema cea mai grea și totodată 
cea mai captivantă...

— Da, pentru mine, portretul 
rămîne partea cea mai grăitoare a 
personalității umane. în el se con
densează toate însușirile de tare 
dispune omul, pe întreaga sa 
existență, de la naștere șl pînă 
la dispariție. Sînt mereu pre
ocupat de problema portretului, 
nu mă feresc să mărturisesc că 
întîmpin multe greutăți, care se 
sfîrșesc și cu eșecuri. Dar despre 
cite portrete, din mii și mii ce se 
fac, putem spune sincer că sint reali
zate. dacă ne gîndim că portretul 
înseamnă ceva mai mult decît o 
simplă asemănare de suprafață, o 
mască golită de însuflețire? Omul 
nu se lasă înțeles cu prea multă 
ușurință, și nu de puține ori mi s-a 
întîmplat ca un portret la care am 
lucrat mult să-1 părăsesc, distru- 
gîndu-I, ușurat parcă de obsesia ne
reușitei lui, ințelegînd că nu există 
alt deznodămînt.

Dar de la gindul și sentimentele 
cu care am pornit și pînă la com
pleta realizare a fost un drum 
greu... cu multe poticniri și fră- 
mîntări. în ce măsură am reușit să 
trec peste acestea nu sint eu cel 
îndreptățit să apreciez. Doar timpul.

Portretul — această minunată 
carte vie, în care captăm impon
derabilitatea spiritului, ale cărui în
sușiri ne scapă foarte des — chiar 
de sub privirile unui încercat ob
servator. artistul. este pentru 

^mine tema cea mai pasionantă.

Poate că arta contemporană 
este îndeajuns de angajată în 
prezentarea omului în marea__
complexitate. Artiștii contemporani 
sint datori, cred, să fie preocupați 
intr-o mai mare măsură de a scoate 
în evidență noblețea personalității 
umane, frumusețea ei, implicîtj- 
du-se mai mult — cum sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în ca
drul vizitei la expoziția laureaților 
Festivalului național „Cîntarea 
României" — în viața societății, 
pentru a reflecta cu măiestrie viața 
clasei muncitoare, a întregii noas
tre națiuni.

— Ați trăit tot timpul sub semnul 
conștiinței că munca este izvorul de 
formare și construire a personalită
ții artistice ?

— în actul muncii mele a fost 
necesară împlinirea forțelor inte
lectuale cu energia fizică și mai 
ales cu moralitatea gestului crea
tor. A fost o încordare maximă a 
voinței împotriva oboselii trupești, 
împotriva altor stimulente, care ne 
vin de aiurea. A fost nevoie de 
exercitarea continuă a unei anumite 
chemări, dar mai ales de perseve
rența mobilizată împotriva tuturor 
greutăților pe care le-a putut 
ridica viața.

Un indemn pentru tinerii care 
vor să se dedice artei : să nu uite 
niciodată că talentul nu este su
ficient și că pentru a fi un artist 
este nevoie de o permanentă uce-

nu 
re- 
lui

Convorbire consemnată d« 
Leita POP

(Continuare în pag. a IV-a)
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Are Adalbert Weitz din Baia 
Sprie o colecție unică in felul ei, 
realizată de-a lungul anilor cit a 
lucrat la exploatarea minieră 
din localitate. Sint frumoasele 
flori de mină „culese" de el din 
subteran. Părinții și bunicii lui 
au fost tot mineri, iar cei doi 
băieți ai săi lucrează, de ase
menea, in mină.

Cea mai valoroasă piesă nu se 
află in vitrinele colecției lui, ci 
la Muzeul județean din Baia 
Mare, căruia i-a donat-o de au
rind. Altă piesă, unică in felul 
ei, este o baritină pe care a des
coperit-o după mari eforturi, in
tr-o veche galerie, la adincimea 
de trei sute de metri. Printr-un 
miracol al naturii, această fru
moasă floare reproduce cu mare 
fidelitate harta in relief a țării 
noastre, cu munți șl ape, cu po
dișuri și cîmpii, de parcă ar fi 
fost modelată de mina unui om. 

Inel-sigiliu

I

I
Săpăturile întreprinse in zona 

centrală a municipiului Tirgoviș- 
te au dus la dezvelirea unui 
monument de cult din lemn ri
dicat la sfirșitul secolului al 
XIV-lea.

Importanța deosebită a desco
peririi, pe lingă vechimea ei, 
datind de acum 600 de ani, este 
conferită mai ales de acest inel- 
sigiliu purtat de un dregător și 
avind inscripția, în litere chirili
ce, „Costee Pitar". Specialiștii 
apreciază că este o importantă 
dovadă materială privitoare la 
acțiunea de stabilire a funcțiilor 
de stat in epoca respectivă, ac
țiune inițiată de Mircea cel Bă- 
trin.

I Tot In muncă 
stă secretul
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Zăpada este încă „la ea aca
să" pe meleagurile .Țării de 
Sus", așa cum se vede și in a- 
ceastă imagine care prezintă 
gospodăria lui Ioan Solcan din 
comuna montană Brodina, ju
dețul Suceava. Pe 60 ari de te
ren, el crește mai multe oi, vaci, 
porci, păsări. Si le crdște bine. 
„Secretul" reușitei sale se nu
mește fertilizarea și lucrarea 
pămintului ca la carte. Prin ono
rarea contractelor încheiate cu 
statul, anul trecut a incasat 
35 000 lei. bani gheață, care s-au 
adăugat retribuției primite pen
tru munca pe care o depune la 
ferma zootehnică. Anul acesta, 
ciștlgurile i se vor mări simțitor, 
pentru că a contractat cu statul 
30 de miei, 2 tăurași, 2 porci și 
2 000 litri lapte de vacă. Pe cei 
patru copii ai săi ii învață acum 
de mici să iubească și să îngri
jească animalele, cu hărnicie și 
pasiune.

„Școala Finucăi"

GWÂMMM AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
________ E timp bun pentru însămințări!________

• Sînt condiții ca lucrările să înceapă din plin 
în cea mai mare parte a țării

® In conformitate cu programul stabilit și 
condițiile din fiecare zonă, trebuie să spo
rească mult suprafețele însămînțate zilnic

In județele din sudul țării au început insă- 
mințările de primăvară. Primele hectare au 
primit sămința de mazăre, ovăz, de diferite 
legume. în săptămina care se încheie s-a lucrat 
la însămințări in județele Constanța, Dolj, Giur
giu. Teleorman, Brăila și Buzău. în județul Dolj 
a început și plantarea cartofilor timpurii. Există 
condiții ca din săptămina care urmează ritmul 
semănatului și al celorlalte lucrări de primăvară 
să se intensifice cu deosebire în zonele din 
sudul țării. După cum se apreciază la Institutul 
de meteorologie și hidrologie, în jumătatea de 
sud a țării solul s-a dezghețat, iar temperatu
rile înregistrează creșteri de la o zi la alta. 
Zvîntarea terenului la suprafață va permite 
mijloacelor mecanizate să intre pe teren la pre
gătirea solului și semănat.

Potrivit programului întocmit la Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimentare,

ÎN SĂPTĂMINA 8—14 MARTIE ÎN UNI- 
TĂTILE AGRICOLE DE STAT SI COO
PERATISTE URMEAZĂ SA SE ÎNSA- 
MÎNȚEZE PESTE 330 000 HECTARE, DIN 
CARE 63 000 HECTARE CU OVĂZ, 35 700 
HECTARE MAZĂRE, 44 300 HECTARE 
ORZOAICA DE PRIMAVARA, 4 800 
HECTARE BORCEAG, 6 880 HECTARE 
LUCERNA, 6 190 HECTARE PAJIȘTI 
CULTIVATE, 130 000 HECTARE SFECLA 
DE ZAHĂR SI 33 300 HECTARE SFECLA 
FURAJERA, SA SE ÎNSAMÎNȚEZE ȘI 
PLANTEZE 16 000 HECTARE CU LEGU
ME DE CÎMP, DIN CARE 6 630 HECTA
RE CU MAZĂRE DE GRĂDINĂ.

Prin urmare, grăbirea însămînțărilor constituie 
acum primul obiectiv al oamenilor muncii din

agricultură, al organelor și organizațiilor de 
partid, al consiliilor populare și organelor de 
specialitate. Pentru Insămînțarea suprafețelor 
prevăzute este necesar să fie folosită fiecare 
oră bună de lucru în cîmp, urmărindu-se reali
zarea unei viteze zilnice de lucru de aproape 
55 000 hectare.

în condițiile unei primăveri întîrziate cum este 
aceasta se impune, mai mult decît în alți ani, 
identificarea fiecărei porțiuni care poate fi lu
crată cu prioritate și, așa cum a indicat Minis
terul Agriculturii, să fie schimbat amplasamen
tul unor culturi. Aceasta presupune ca specia
liștii și cadrele de conducere din unitățile agri
cole să fie tot timpul pe teren pentru a lua cele 
mai potrivite decizi) privind suprafețele care să 
fie însămînțate și mijloacele folosite. Subliniem 
această cerință întrucît pe alocuri se manifestă 
tendința de a aștepta. Or, ferestrele bune de 
timp trebuie folosite cît mai bine pentru că 
numai în acest fel se poate realiza un avans 
la semănat și la executarea celorlalte lucrări. 
Este profund greșită părerea acelor specialiști 
și cadre de conducere din unitățile agricole care 
consideră că amînarea cu citeva zile a începerii 
semănatului nu ar reprezenta cine știe ce ne
ajuns. Trebuie avut în vedere că unele culturi, 
prin natura lor biologică, cer să fie insămințate 
acum și nu mai tîrziu. La mazărea de grădină 
trebuie să se realizeze o eșalonare a producției, 
care se poate obține prin însămînțarea acestei 
culturi potrivit programului întocmit și nu toată 
odată. Organele de specialitate au indicat ca 
mazărea și chiar alte culturi din prima urgență 
să fie insămințate și cu semănători trase de 
animale, ceea ce este de natură să ducă la ciș-

tigarea unui timp prețios. De asemenea, pentru 
a se putea lucra intens, se cere ca tractoarele 
și mașinile agricole să fie scoase în cîmp, să se 
organizeze tabere pentru mecanizatori și să se 
încheie constituirea formațiilor de lucru.

Pentru obținerea de recolte mari în acest an 
trebuie instaurată o răspundere desăvirșită pen
tru calitatea lucrărilor. în acest scop, se cere 
ca în fiecare unitate agricolă, in fiecare forma
ție de muncă să fie respectate întocmai preve
derile cuprinse jn Decretul Consiliului de Stat 
privind normele pentru executarea lucrărilor 
agricole de bază la culturile de cereale și plante 
tehnice. Este știut că realizarea producțiilor pre
văzute este condiționată de efectuarea unor lu
crări de bună calitate, de asigurarea densității 
necesare. Modul superior de pregătire a tere
nului. calitatea semințelor, respectarea normelor 
de folosire a utilajelor și a timpului optim de 
însămințări — totul trebuie să concure la reali
zarea densităților stabilite și deci a producțiilor 
prevăzute a se obține. Aceasta presupune ca 
fiecare mecanizator să lucreze pe bază de ordin 
scris, dat de specialistul agricol, în care să se 
prevadă modul de pregătire a terenului, canti
tatea de sămînță la hectar, adincimea de însă- 
mințare. Ținîndu-se seama de condițiile clima
tice din această primăvară, normele tehnice pri
vind limitele minime și maxime pentru o lu
crare sau alta vor trebui stabilite corect. Spe
cialiștii din agricultură au marea răspundere de 
a asigura aplicarea diferențiată, pe zone, a nor
melor tehnice la lucrările de bază, să urmă
rească pe teren respectarea lor întocmai, astfel 
incit să existe certitudinea realizării produc
țiilor prevăzute.

Una dintre cele mai importante sarcini care 
stau acum în fața organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, organelor agricole 
de specialitate este desfășurarea exemplară a 
însămînțărilor, a celorlalte lucrări din campania 
de primăvară. Spiritul nou de muncă, gradul 
superior de organizare, determinate de recentele 
măsuri de stimulare și cointeresare a producă
torilor agricoli, adoptate de conducerea parti
dului și statului, trebuie să se manifeste din 
primele zile ale executării lucrărilor agricole de 
primăvară.

TULCEA: A început semănatul culturilor 
din prima urgență

SATU MARE: Acțiuni energice pentru eliminarea 
excesului de umiditate de pe cimp
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Casa Finucăi Pop din comuna 
Așchileu Mare, județul Cluj, este 
împodobită cu atîtea țesături și 
cusături, care mai de care mai 
înflorite și mai atrăgătoare, in
cit a devenit o veritabilă expo
ziție. Pentru atitea frumuseți 
create, Finuca a fost distinsă cu 
numeroase diplome și medalii, 
cu titlul de laureată a Festiva
lului național „Clntarea Romă- 
niei".

Finuca este o țărancă și a de
prins arta țesutului și cusutului 
de la mama și de la bunica ei, 
pe care și-a perfecționat-o la 
școala populară de artă. Este și 
motivul pentru care in satul ei, 
mai exact în casa ei, școala ju
dețeană de artă populară a în
ființat o filială, iar ea, Finuca, 
a devenit profesoară. Zeci de 
fete din sat și din alte sate în
vecinate vin să învețe șl înva
ță cu sirg. Multe dintre „absol
ventele școlii Finuca" lucrează 
acum în cooperative ale mește
șugarilor, devenind, la rindu-le, 
creatoare de noi frumuseți.

I

I 
L_

Rubrică realizată de 
Petre POPA
si corespondenții „Scinteii

Primăvara a sosit cu adevărat în 
nordul Dobrogei. Zilele frumoase din 
această săptămina au făcut posibilă 
declanșarea însămînțărilor de primă
vară și în județul Tulcea. Primii care 
au inceput lucrările de însămințări 
au fost oamenii ogoarelor din 
consiliile agroindustriale Mahmudia, 
Ceamurlia de Jos și Isaccea. Vineri, 
5 martie, in aceste consilii unice, pe 
solele mai zvintate s-a lucrat la 
pregătirea terenurilor. Pină la căde
rea serii, la asociația legumicolă 
Ceamurlia și la cooperativa agricolă 
de producție Luncavița au fost se
mănate primele 5 hectare cu usturoi. 
A inceput, de asemenea, și plantarea 
cartofilor timpurii. Tot vineri, la sta
țiunea pentru cercetări și producerea 
cartofilor din Tulcea au fost plan
tate primele 2 hectare cu cartofi.

Semănatul culturilor din prima ur
gență se va extinde și în alte zone 
ale județului. Este vorba de coopera
tivele agricole din consiliul unic 
Mahmudia. „în două unități, azi în
cepem semănatul, ne spunea Con
stantin Suru, președintele consiliului 
unic Mahmudia. La cooperativa agri
colă Sarinasuf a început semănatul 
celor 100 hectare ce se vor cultiva 
cu mazăre de sămînță, iar la C.A.P. 
Murighiol am inceput plantatul celor 
200 hectare cu cartofi timpurii". în 
unitățile din acest consiliu unic am 
găsit toate tractoarele și mașinile

agricole în cîmp, gata să înceapă lu
crul. Au fost amenajate tabere în 
cimp cu tot ceea ce este necesar 
pentru desfășurarea operativă a în
sămînțărilor. Specialiștii urmăresc 
permanent starea de umiditate a so
iului. Astfel, la cele două unități 
unde s-a declanșat semănatul, vineri, 
pe solele mai zvintate se lucra cu 
toate forțele la pregătirea terenului. 
Pînă seara, patul germinativ a fost 
pregătit pe 50 hectare.

Exemplul unităților fruntașe care 
au declanșat semănatul trebuie urmat 
de toți agricultorii tulceni. Există un 
volum foarte mare de lucrări. In 
prima urgență trebuie semănate 280 
hectare cu ovăz, 1 870 hectare de 
mazăre pentru păstăi, 100 hectare se 
vor planta cu ceapă, iar 70 cu 
usturoi. De asemenea, șe vor semăna 
150 hectare cu rădăcinoase, iar car
tofii timpurii urmează a fi plantați 
pe 3 100 hectare. In același timp, se 
va declanșa semănatul celor 4 200 
hectare de lucernă și 400 hectare cu 
borceag. Condiții pentru efectuarea 
in timp optim a acestor lucrări sînt. 
Toate tractoarele și mașinile agricole 
necesare acestei campanii au fost 
reparate, acum ele 6e află în tabere 
la cîmp. Sămința, de asemenea, a 
fost asigurată și condiționată. (Ne- 
cuîaî Amlhulesei, corespondentul 
„Scinteii").

In vederea combaterii excesului 
de umiditate de pe semănături și 
arături de toamnă, in județul Satu 
Mare, încă in urmă cu 4 iuni, a fost 
elaborat, Ia indicația comitetului ju
dețean de partid, un amplu program 
de lucrări pentru perioada noiem
brie 1981— martie 1982, cum sint : 
decolmatări de canale secundare, 
deschiderea de rigole etc. După 
cum ne informează ing. Violeta Mu- 
reșan, director adjunct al direc
ției agricole, pînă acum, din su
prafața prevăzută în program, au 
fost scoase de sub influența exce
sului de umiditate peste 45 000 de 
hectare, în prezent continuindu-se 
acțiunea pe alte 60 000 hectare. Ți- 
nind seama că acum, odată cu dez
ghețul, apele băltesc pe anumite 
porțiuni de semănături, s-au reor
ganizat in toate unitățile agricole e- 
chipe formate din cooperatori și lu
crători din I.A.S. Paralel acționează 
și formațiile de utilaje de ta IELIF 
și IUTIFPEC grupate pe raza unor 
consilii unice — în prezent in con-

siliile Moftin, Odoreu, Livada, Ar- 
dud. Cu bune rezultate în comba
terea excesului de umiditate se in- 
scriu pînă acum consiliile Cărei, 
Ardud, Livada și Odoreu. Un bun 
exemplu îl oferă în acest sens coo
perativa agricolă de producție Mi- 
cula, unde, sub conducerea ingine
rului Ștefan Tempfli, își desfășoară 
activitatea, pe parcelele unde sînt 
ochiuri de apă, trei echipe de coo
peratori, fiecare avind in frunte 
cite un agent hidro din partea 
IELIF Satu Mare.

Nu peste tot însă se acționează cu 
suficientă operativitate. In această 
situație se află unele unități agri
cole din consiliile Negrești, Supur, 
Valea Vinului. în această zona, 
conducerile unităților, specialiștii, 
țăranii cooperatori trebuie să ac
ționeze cu mai multă hotărire și 
energie pentru ca în următoarele 
10—15 zile să înlăture băltirile, ex
cesul de umiditate de pe semănă
turi și arături. (Octav Grumeza, co
respondentul „Scinteii").

în județul Vrancea, acest minunat 
ținut de istorie și baladă, s-au ridi
cat in ultimii zece ani, datorită poli
ticii partidului nostru de dezvoltare 
a tuturor zonelor țării, numeroase 
întreprinderi noi. Printre acestea se 
numără și Fabrica de utilaje și pie
se de schimb pentru industria chi
mică din Focșani. Vîrsta întreprin
derii este de numai patru ani și ju
mătate. Mai precis, ea funcționează 
sub această denumire din septembrie 
1977, cînd o făbricuța a industriei 
locale a fost trecută din subordinea 
consiliului popular județean în ca
drul Centralei de utilaje și piese de 
schimb ce aparține de Ministerul 
Industriei Chimice.

Nu a fost însă numai o simplă 
schimbare de firmă. întreprinderea 
și-a dezvoltat mult capacitatea de 
producție, a cunoscut transformări 
esențiale sub aspectul structurii pro
ducției, al moder
nizării tehnolo
giilor. De la une
le bunuri de larg 
consum și pres
tări de servicii ce 
se realizau la 
fosta făbricuța 
situată în apro
pierea gării, în 
prezent aici se 
produc utilaje de înaltă tehnicitate 
destinate industriilor petrochimică, 
farmaceutică, alimentară.

în mod firesc, pentru a îndeplini 
în condiții corespunzătoare sarcinile 
calitative și cantitative superioare 
ce le are unitatea, numărul munci
torilor a crescut de peste 5 ori. iar 
al inginerilor de aproape 10 ori. Toți 
sint tineri, media de vîrstă în unita
te fiind sub 25 de ani. Personalul 
direct productiv s-a specializat în 
realizarea unor utilaje de înaltă teh
nicitate, cum sint : reactoare pentru 
industria chimică, schimbătoare ds 
căldură, omogenizatoare, transpor
toare elicoidale. brmcăre din alumi
niu cu o capacitate de la 130 la 400 
metri cubi, cîntărind peste 23 tone 
și măsurînd mai bine de 23 metri în 
lungime.

Ceea ce impresionează In mod 
deosebit aici este saltul pe tărîm 
tehnologic. Se utilizează procedee 
tehnologice înaintate, cum ar fi su
dura automată sub flux în oțel car
bon și oțel inoxidabil, sudură semi
automată în mediu de argon pentru 
piese și utilaje din aluminiu. Fabri
ca a fost înzestrată cu laboratoare 
de control nedistructiv (raze x și 
gamma), de încercări mecanice, chi
mice și de sudură. Suprafața unității 
este acum de 5 000 mp ; ea dispune 
de o turnătorie de fontă, iar la înce
putul acestui an a fost pusă in 
funcțiune o linie de turnare sub pre
siune, folosind ca materie primă alu
miniul. Și încă un fapt semnificativ: 
instalația proprie de oxigen a uzinei 
satisface atît consumul propriu, cît 
și întregul necesar de oxigen tehnic 
și medicinal pentru tot județul.

Dar colectivul fabricii de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria 
chimică din Focșani este cunoscut

însemnări de la Fabrica 
de utilaje și piese 

de schimb pentru industria 
chimică din Focșani

BOTOȘANI: Solarii care vor produce la toamnă?
întreprinderea pentru legume și 

fructe a județului Botoșani urmează 
să cultive in acest an in solarii o 
suprafață de 40 hectare cu cartofi 
extratimpurii. Inginerul Vasile Fili- 
poaia, directorul unității, ne-a spus 
că pentru reușita acțiunii tuberculii 
au și fost puși la preîncolțit, atit de 
către unitatea I.L.F. din comuna 
Bucecea, cît și la cooperativele agri
cole ce dispun de condiții favorabile. 
Cultivarea cartofilor în solarii este 
pusă însă sub semnul întrebării. De 
ce? Datorită faptului că nu s-au în
cheiat lucrările de amenajare a so- 
lariilor și irigații pe cele 12 hectare 
ce aparțin asociației economice de 
stat și cooperatiste pentru produce
rea legumelor din cadrul consiliului 
agroindustrial Botoșani. Deși terme
nul de execuție a fost depășit cu un 
an și ceva, se apreciază că lucrările 
se vor încheia abia spre sfirșitul lunii 
octombrie. Cine este vinovatul? Ingi
nerul Constantin Purice, directorul 
unității care execută lucrarea, moti-

vează : „Nu e vina noastră, el a 
I.L.F.-ului, care a deschis finanțarea 
lucrării abia prin luna noiembrie 
anul trecut. In consecință, nu am 
putut realiza pină acum decît insta
larea suporților metalici ai solariilor. 
Canalele pentru irigații n-au fost 
executate datorită solului moale. 
Astfel stind lucrurile, solariile nu vor 
putea fi cultivate decît începînd cu 
toamna următoare".

Conducerea I.L.F. respinge afirma
ția și demonstrează că dacă s-ar fi 
lucrat conform graficelor, cel puțin 
6 hectare de solarii puteau fi culti
vate cu cartofi extratimpurii In a- 
ceastă primăvară.

După cum reiese din rîndurlle de 
mai sus, nu se poate ști care dintre 
cei doi interlocutori spune adevărul. 
Pentru a-1 afla, dar mai cu seamă 
pentru urgentarea lucrărilor, cineva 
va trebui să-i pună față in fată. 
Fiindcă altfel cele 12 hectare de so
larii nu vor produce nimic în acest 
an. (Silvestri Ailenei, corespondentul 
„Scinteii").

TĂRII, CIT
(Urmare din pag. I)
producției în trimestrul II de la 
408 000 tone, la 610 000 tone, lignit.

Ne-am propus, de asemenea, ca 
pină in luna mai să reactivăm între
gul parc inactiv de utilaje auxiliare, 
să asigurăm prin autodotare și recu
perare circa 40 la sută din necesarul 
de piese de schimb. Toate aceste mă
suri stau la baza angajamentelor co
lectivelor de mineri din combinatul 
Motru de a recupera in acest an cel 
puțin 30 la sută din totalul compen
sațiilor acordate de către stat pen
tru majorarea retribuțiilor.

— Ce acțiuni se au in vedere, tn 
continuare, pentru a asigura baza ne
cesară sporirii neîncetate a producției 
de cărbune ?

— Structura planului prevede o 
creștere a producției de la un trimes
tru la altul și va trebui să soluțio
năm din timp, pentru fiecare etapă, o 
serie de probleme tehnice, organiza
torice, care să ne permită realizarea 
ritmică, integrală a sarcinilor pro
puse. Sintem mobilizați pentru a în
cheia primul trimestru cu o produc
ție suplimentară de circa 50 000 tone 
lignit, ceea ce constituie un bun cîș- 
tig. Cele mai multe unități, îndeosebi 
cele de la Motru, au asigurate con
diții pentru încadrarea în sarcinile 
prevăzute. înregistrăm însă rămineri 
în urmă la lucrările de deschidere și 
pregătiri la minele din Jilț, care tre
buie neapărat recuperate pe parcursul 
anului. In acest sens, am trecut la 
organizarea a 10 echipe pentru lu
crările respective, astfel Incit, de la

MAI MULT CĂRBUNE!
cinci abataje în prezent, să încheiem 
anul cu 12 abataje in funcțiune. în 
subteranul Văii Jilțurilor. Am luat, 
de asemenea, măsuri pentru norma
lizarea activității la cele două aba
taje dotate cu complexe de înălțime 
mare, existente la minele Roșluța și 
Mătăsari.

Sporul principal al producției tn 
acest an și în perspectivă este fun
damentat, mai ales, pe seama capa
cităților programate a fi puse în 
funcțiune in cariere. Numai la între
prinderea minieră — Cariere Lupoaia, 
spre exemplu, producția trebuie să 
crească, față de anul trecut, cu pes
te un milion tone lignit. Pentru 
aceasta am luat măsuri in vederea 
măririi indicilor intensivi și extensivi 
la excavatoarele Ol și 0 5, astfel 
încît să depășim volumul planificat 
de descopertă și să creăm o nouă li
nie de front. In scurt timp, aici vom 
trece la amplasarea unui excavator 
tip 470, care va funcționa cu prepon
derență in stratul de cărbune. La ca
riera Jilț-Sud ne încadrăm în progra
mul de dezvoltare, ceea ce ne dă ga
ranția îndeplinirii sarcinilor de plan 
și a unui bun debut în anul 1983.

— Hotăritoare pentru realizarea 
acestor obiective complexe este acti
vitatea din abataje, galerii și cariere, 
acolo unde se dă adevărata bătălie 
pentru tot mai mult cărbune. Cum 
apreciați aportul colectivelor munci
torești Ia înfăptuirea sarcinilor pro
puse ?

— Aș aminti, mal lntîl, o cifră : 
250 000 tone lignit Ea reprezintă ni
velul producției suplimentare pe care

c-au angajat să o obțină in 1982 mi
nerii din cadrul combinatului nostru. 
Constituie și aceasta o dovadă con
cludentă a abnegației și spiritului 
de responsabilitate cu care muncesc 
cei peste 15 000 de mineri pentru a da 
patriei tot mai mult cărbune energe
tic. Pot fi aduse ca argument, desi
gur, și frumoasele rezultate din pri
mele două luni ale anului. Cele mai 
convingătoare sînt însă faptele de 
eroism cotidian, de muncă plină de 
dăruire ale minerilor de la Horăști, 
Lupoaia, Motru-Vest, Dragotești, Ca
riera Jilț-Sud pentru întreținerea și 
exploatarea exemplară, cu înalte 
randamente productive, a utilajelor. 
O participare deosebită înscriu co- 
muniștiij activele de partid din uni
tățile miniere care, prin cuvintul și 
exemplul propriu, promovează un spi
rit înnoitor, de neîmpăcare cu neajun
surile, de acțiune fermă pentru în
deplinirea sarcinilor de plan și recu
perarea unei părți din restanțele 
anului trecut.

Recent, conducerea partidului a 
aprobat un program de măsuri pen
tru suplimentarea producției in acest 
an cu încă 650 000 tone lignit. Sint 
prevăzute și măsuri pentru dimen
sionarea corespunzătoare a forțelor 
tehnice și umane. Colectivele noas
tre de muncă au primit in spirit co
munist aceste sarcini, exprimîndu-și 
hotărlrea de a pune mai bine in va
loare potențialul de care dispunem, 
de a asigura sporirea neîncetată a 
producției de cărbune, așa cum ne 
îndeamnă, cu patos revoluționar, 
secretarul general al partidului.

în primul rind pentru rezultatele 
deosebite pe care le obține. El a in- 
depllnit sarcinile din cincinalul pre
cedent cu mult înainte de termen, 
iar în anul 1981 a înregistrat depă
șiri la toți indicatorii : producția fi
zică — peste 10 la sută, producția 
netă — peste 11 la sută, producția- 
marfă — 8 la sută, productivitatea 
muncii — 8 la sută, beneficii — 82 
la sută, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție au fost mai mici, față de 
prevederi, cu 6,4 la sută. Continuînd 
aceste bune rezultate, colectivul în
treprinderii și-a îndeplinit și depă
șit planul la toți indicatorii și in 
primele două luni din acest an.

Există vreun secret al acestor suc
cese ? Directorul întreprinderii, eco
nomistul Ion Doldor, ne răspunde 
scurt : „Nu cred că e vorba de un 
„secret", ci mai ales de răspunderea 
cu care întregul colectiv iși face da

toria". Directorul 
a adus in discuție 
numeroase argu
mente despre ro
lul deosebit al 
organizației de 
partid din fabrică, 
in care activea
ză un sfert din 
numărul oameni
lor muncii. Ea 

este puternic ancorată în problemele 
cu care se confruntă unitatea și sti
mulează puternic inițiativa și capa
citatea creatoare a muncitorilor șl 
cadrelor tehnice în soluționarea lor 
operativă și competentă. De aseme
nea. nu există problemă majoră cara 
să nu fie dezbătută în comun de 
consiliul oamenilor muncii și comi
tetul de partid. Iată citeva : sistema
tizarea și modernizarea fluxurilor 
tehnologice la secția cazangerie și 
la secția armături indusțrialeaț— a 
cărei producție a Început lit.-*,  '.situl 
anului trecut, fiind amplasată în 
spațiul unei foste unități de repara
ții de mobilă, aici urmînd să se rea
lizeze o producție cu o valoare de 
10 ori mai mare ; introducerea de 
noi produse șl procedee tehnologice: 
ridicarea nivelului de calificare al 
muncitorilor ; creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor (este 
locul să precizăm că unitatea nu a 
înregistrat nici un refuz de calitate).

Spuneam că întreprinderea este o 
unitate tînără, cu muncitori și ingi
neri tineri. Rămii plăcut impresionat 
văzind cu cită pasiune și inițiativă 
acționează tinerii, abia promovați 
în munci de răspundere, pentru mo
dernizarea producției și introducerea 
de noi tehnologii moderne, pentru 
buna organizare a producției. Ma
joritatea subinginerilor, a maiștrilor 
și inginerilor provin din rîndul mun
citorilor fruntași din întreprinderi 
sau din alte unități. Inginerul-șef, 
Victor Bertalan, are 32 de ani, șeful 
C.T.C., subinginerul Valeriu Candrea, 
are 28 de ani, sudorul-șef, subingi
nerul Melu Emil, are 30 de ani. Și 
ca ei sînt mulți alții.

Cit timp am fost în această tînără 
unitate, am simțit că mă aflu ca 
într-o familie. O familie muncito
rească, în care exigența colectivului 
se împletește cu autoexigență fie
cărui muncitor, specialist, în care fie
care om își știe bine locul și rolul în 
angrenajul producției și acționează cu 
dăruire și înalt spirit gospodăresc. 
Fie că este vorba de economisirea 
energiei sau a metalului, de refolo- 
sirea materialelor recuperabile, ori 
de îmbunătățirea organizării fluxu
rilor de producție, toate acest pro
bleme — ca și altele — tustută 
și se soluționează în colectiv. Prin- 
tr-o permanentă conlucrare, organi
zația de partid, consiliul oamenilor 
muncii au acționat și acționează 
pentru afirmarea tot mal puternică 
a autoconducerii muncitorești, pen
tru introducerea unui climat de or
dine și disciplină, de răspundere în 
realizarea sarcinilor de plan, eviden
țiind pe cei merituoși, dar și luînd 
măsuri ferme împotriva celor ce în
calcă regulile disciplinei în muncă.

Sint doar citeva fapte care dove
desc că oamenii muncii de aici au 
transformat modesta fabrică de odi
nioară intr-o uzină modernă pe care 
o consideră a lor. Și dind dovadă de 
conștiință profesională, de compe
tentă și pasiune pentru tot ceea ce 
este nou în domeniul lor de activi
tate, ei sint hotărîți să-i sporească 
și mai mult prestigiul, să-și aducă o 
contribuție și mai mare la dezvolta
rea avuției naționale.

Neculal ROȘCA

Fantomatica 
afacere

Pe ușa unui atelier de pompe funebre, 
din București, pășea, intr-o bună diminea
ță. un bărbat evident obosit. Venea de de
parte :

— ...Ați iscălit cumva, dumneavoastră, 
vreo comandă de sicrie către municipiul 
Satu Mare ?

Meseriașii au lăsat lucrul, privindu-1 dis
trați pe vizitator. Poate că ar fi și rîs, dar 
s-au stăpinit, in virtutea reflexelor profe
sionale și a specificului locului de muncă.

— Nu, vă rog. Nu am emis nici o notă 
de comandă...

Apăsat de răspuns ca de un verdict, mu
safirul s-a intors și a plecat. Figura lui 
exprima o deznădejde mai adincă decît a 
oricărui alt vizitator. Era lesne de ințe- 
les : ratase o iluzie care viza o jumătate de 
milion...

Istoricul ei începe in vara anului 1980. 
Personajul descris — timplarul I. Z. din 
Satu Mare — iși zugrăvea casa. Lucrarea i-a 
făcut-o nu oricine, ci Tacacl Petru, absol
vent al unei școli sanitare. Metamorfoza 
profesională a acestui agent sanitar care 
inlocuise seringa cu vermorelul exprima și 
permanenta lui predispoziție spre agitație, 
spre schimbare, spre convertire a ceva în 
altceva și, mai ales, ■ promisiunilor în 
bani. Aur, cizmullțe de damă, blănuri, ți
garete străine... toate momelile posibile

erau fluturate de T. P. prin fața amatori
lor de chilipiruri.

Captivat de atotputernicia acestui zugrav 
„cu relații", I. Z. s-a interesat, timid, dacă 
nu l-ar putea ajuta să treacă și el testul 
psihologic pentru examenul de șofer. Era 
mereu respins la acel test, drept consecin
ță a unui diagnostic tn totală discordanță 
cu volanul („etilism cronic" !). Bineînțeles 
că Tacaci a fost gata să aranjeze lucrurile 
— ar fi fost gata să-i promită permis de 
conducere lui Bachus însuși. Nu a pretins 
decît 500 de lei pentru „Intervenție". Soli
citantul a trecut imediat testul financiar, 
însă pe cel psihologic — niciodată.

Dar nu și-a pierdut încrederea in pro
tector. A apelat, cu aceeași credulitate, ia 
alte servicii. Tratase cu cooperativa „Arta 
populară" profilul unei activități artizana
le mai deosebite : să fabrice coșciuge. Nu
mai că — după cum va declara ulterior : 
„nu prea aveam comenzi, fiind sfirșit de 
an". Agentul sanitar-zugrav s-a oferit 
pe loc să se ocupe de desfacerea produ
selor, contra a 10 000 de lei și a unei da
migene cu palincă. Tacaci Petru s-a înfiin
țat la proaspătul atelier artizanal cu două 
„note de comandă" purtind antetul „I.A.C.", 
o ștampilă indescifrabilă (răsucită) și o ci
fră de plan captivantă : „450 de coșciuge 
a 1 500 de lei bucata egal 675 000 de lei".

Meșeriașul a predat, fericit, nota de co
mandă funcționarilor cooperativei. Atenți, 
aceștia au cerut acte cu o ștampilă mai pu
țin răsucită. Plingîndu-se protectorului său, 
I. Z. a inceput să urce golgota amînărilor 
de tot felul. Din cînd in cînd, îl însoțea la 
București unde, ca prin minune, protejatul 
se pomenea totdeauna rătăcit de protector. 
Exasperat, a încercat să lămurească pro

blema comenzilor singur. Primele investi
gații le-a făcut conspectînd cartea de tele
fon a Bucureștiului și a fostului județ Ilfov, 
actualul județ Giurgiu. In Prahova și 
Teleorman nu și-a mai extins cercetările, 
fiind clar : întreprinderea evocată de pro
tector nu exista. „Din nou am luat cartea 
de telefon a municipiului București și la 
«întreprinderea de prestări de servicii» am 
descoperit și pompele funebre. Am crezut 
atunci că inițialele de pe nota de comandă 
se referă la această unitate, din moment 
ce urma să lucrez și eu in aceeași branșă". 
A fost ultima speranță.

Dar branșa îi refuza serviciile pentru 
bunul motiv că nu avea nevoie de ele. 
Fusese doar o iluzie, conturată abil de un 
escroc. Personaj care se ivește mereu în 
calea amatorilor de chilipiruri.

Procesul... 
energiei solare I

Procesomania nu riscă să rămînă in 
urma noutăților vieții. Doar reclamagiii 
de rind se mai judecă pentru cite un bur
lan, un coteț, o chiuvetă ori — relativ mai 
nou — pentru un loc de parcare. Adevă- 
rații exploratori ai posibilităților de cear
tă și venin caută, fără odihnă, zăcăminte 
noi de ranchiună, filoane mai originale de 
șicană. Ei oferă asistenței din sălile tri
bunalelor surprize, descoperiri ingenioase, 
mostre noi de enervare și tracasare.

Asemenea „exploratori" prin subteranele 
micimii sufletești sint și unii coproprietari 
ai casei și curții din str. Virgil Pleșoianu 
nr. 84, sectorul 1. După ce s-au reclamat, 
reciproc, ba pentru poziția sirmei de rufe, 
ba pentru dreptul de a uda florile, pentru 
un apel la stația de „Salvare" sau pentru 
o chemare a stîrpitorilor de insecte (în- 
verșunîndu-se și pe „amplasarea a doi saci 
cu ciment intr-un loc total inadecvat"), ta
băra de la parter a descoperit o direcție 
insolită de atac împotriva taberei de la 
etaj : folosirea energiei solare !

Deci, s-a cerut să se desființeze „insta
lația făcută de d-lor pe acoperișul imobi
lului, despre care noi nu aveam (...) decît 
niște informații total sumare, date de apa
riția deasupra imobilului a unui butoiaș de 
plastic și a unor țevi (...) din cauză că, 
deși acoperișul imobilului este comun, noi 
n-am avut și nu avem nici tn momentul 
de față acces pe acoperiș...".

Instalația este executată după un model 
consacrat, popularizat prin presă, experi
mentat la „casele solare" din Eforie Nord 
și Constanta, Aflind de proces, chiar auto
rul proiectului a trimis piritului o scri
soare străbătută de optimismul caracteris
tic inventatorilor : „Toată lumea va avea 
captatori solari în viitor. In prezent, orice 
cetățean are dreptul (ba chiar este indem- 
nat și felicitat) să-și instaleze captator 
solar. Colocatarul iși va instala și el în cu- 
rind un captator solar ! Ii fac eu, dacă 
vrea. Captatorul economisește 2 700 kWh 
anual la boilerul electric". încurajat, pfrî- 
tul a adresat reclamantului, cu toată so
lemnitatea, în fața instanței, întrebarea :

— Față de imperativul actual al valorifi
cării posibilităților oferite de energia so

lară, ați fi de acord să obțineți ajutor 
pentru ca și dv. să realizați o asemenea 
instalație ?

Răspunsul reclamanților. a fost scurt și 
dirz :

- — Nu !
Din fericire, și răspunsul instanțelor ia 

această chemare in judecată abuzivă a fost 
tot „NU". Captatorul solar a fost lăsat la 
locul lui, unde nu deranjează pe nimeni. 
Pentru a se ajunge la acest răspuns, s-a 
consumat insă ceva energie degeaba. Cu 
singurul „merit" de a se fi descoperit o 
nouă pricină de șicană.

Din caietul 
grefierului

„Fiind dat in judecată de Vasiliu Vasile 
pentru motivul că nu-1 las să repare casa 
care dă cu spatele la mine.

Nu este adevărat și dezmint acest lucru, 
că este cu totul altfel.

Pe data de 16 iulie 1981, fiind de servi
ciu și eu și soția a sărit gardul în curtea 
mea și mi-a spart cca. 20 borcane de cca. 
800 gr și 15 sticle".

(Din întlmplnarea depusă de 
Ene Lazăr — str. Grota Lacu
rilor 46 — la Judecătoria secto
rului 3).

Sergiu ANDON
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SAȚUL DE AZ[ -aflat sub șemnuț împlinirilor socialiste 

rememorează lupta și munca din anii de început ui cooperativizării

Ce povestesc țărani care l-au cunoscut 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu atunci 

cind făceau primii pași pe „drumul 
înțelegerii", al noii vieți

„Știa și înțelegea mai bine 
ca oricine și nevoile 

și speranțele țăranilor"

„Am vorbit deschis, cinstit, țărănește 
și ne-am limpezit gîndurile"

Era cu cîțiva ani înainte de incheierea cooperativizării, cind comu
niștii care acționau la Coteana pentru cooperativizare semnalau că 
lucrurile merg foarte greu ; ce se clădea ziua se surpa peste noapte, 
mulți țărani semnau astăzi cererea pentru ca a doua zi să și-o retragă 
din cauză că cine știe ce „vorbă“ se auzise, cine știe ce indoială 
ciștigase teren, cine știe ce greșeală a cuiva semănase neîncredere. In
tr-un astfel de moment a venit in sat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pe atunci secretar al Comitetului Central al partidului. Vestea s-a 
răspindit imediat și, în fața primăriei, s-a adunat mulțimea de țărani ai 
comunei. In față — femeile. De pe treptele primăriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a vorbit atunci țăranilor. Numai că, din mulțime, o femeie 
cu o voce puternică și cu o vorbire repezită il tot întrerupea...

De aici Încolo o vom lăsa chiar pe ea să povestească. Mal facem 
doar mențiunea că „mama Anica" (Anica Hie) are acum 70 de ani, e 
încă viguroasă și vorbește cu nespusă plăcere despre cele ce s-au 
petrecut atunci, ca și după aceea :

f u, de ce să mint, n-am
vrut de la început să 
mă trec la colectiv. Nu 

că eram bogată. Eram săra
că, așa i-am spus și dum
nealui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atunci cind a 
venit aici la noi : „Tova
rășe, eu sînt săracă, cu trei 
copii, și cu munca pe la 
boieri n-a fost ușor să tră
iești, vă spui drept, nu 
mi-e frică, nu mi-e rușine". 
„Cum te cheamă, femeie ?“ 
zice el. „Anica, Anica mă 
cheamă !“. „Anico, de ce 
nu te liniștești ?“. „Nu pot 
să mă liniștesc, am un foc 
in sufletul meu...”. Eu la 
fată mă gindeam, că dum
nealui n-a știut despre ce 
e vorba, dar i-a spus poate 
cineva de aicea că aveam o 
fată bolnavă, care nu putea 
să-mi aducă nici o cobiliță 
de apă, grea viață, să știți, 
și pentru ea și pentru 
mine. „Tovarășe, i-am zis, 
am un foc in sufletul meu, 
dacă s-ar aprinde, toată 
lumea ar arde din picere...”. 
Și-am zis și am tot zis... 
Da’ el : „Femeie, femeie, 
nu te potolești ? Mai 
lasă-mă și pe mine să vor
besc !“. Am tăcut. A vorbit 
el. A zis... că am cătat și 
v-am adus tractoare și 
v-am adus cultivatoare să 
vă dea recoltă multă și să 
vă dezvoltați, ca să benefi- 
ciați și dumneavoastră... și 
v-am scăpat de boieri... Eu 
atuncea am zis : „Tovarășe, 
pe chestia boierilor n-am 
cuvinte să vă mulțumesc, 
pe chestia colectivului nu 

•preau să vă auz”. Spui re- 
stea, de ce să minț... 

Atita am vorbit. A țnai vor
bit tovarășul Ceaușescu, Și 
ce a spus, vă spui drept, 
m-a pus cumva pe gin- 
duri... După ce s-a termenat 
cu cererile, de le-au dat oa
menii, eu n-am avut cerere 
la mine că era bărbatu-meu 
la moară. Tovarășul Nicolae^ 
Ceaușescu a întrebat : „Da’ 
Anica unde este ?“. Eu nu 
eram, că plecasem acasă. 
Eu gindesc că a întrebat de 
mine fiindcă n-am zis de 
rău, am zis ce era. Că mai 
spusasem eu și de niște 
pomi pe care ni-i arunca 
de la primărie in curte, zor 
nevoie să-i plantăm, cum o 
fi și unde o fi... îmi adu- 
săse douășcinci de pomi și 
unde să-i pui, că tovarășul 
președinte al cooperativei, 
aici de față, știe, aveam opt 
ari, unde să mai pui și 
douășcinci de pomi... A

plecat. Și-a venit iar, a 
doua zi. A doua zi m-a 
cătat acasă doctorul Conea 
cu doi băieți tineri din co
mitetul central... Doctorul 
Conea fusăse coleg la 
școală cu fii-meu, că noi, 
pe băiat n-am avut putere 
să-l dăm mai departe la 
școală și l-am ținut la 
plug... Și-a venit doctorul 
Conea, cu cei doi din co
mitetul central și cu Pisă 
de la Ipotești și zice 
„Anico, Anico, ai vorbit cu 
tovarășul Ceaușescu...”. „Da, 
domne, am vorbit și mai 
vorbesc, că de aia a ieșit în 
fața noastră, că are lumea 
nemulțumiri datorită dum
neavoastră de la sfat...”. 
Zice : „Nu te treci la co
lectiv ?“. Fata îmi era așa 
bolnavă, nu putea nici să 
gifiie, pentru ea era grea 
iarna... Vă spui drept, cum 
a fost cazul, de ce să 
minț..t Miine, iar au venit. 
Și-a venit doctorul Conea 
mai de dimineață, știi, sin
gur, gindul meu parcă-l 
adusase că tomnai ne lim
pezisem și noi, asta era, 
cum se limpezește apa cind 
o pui la soare... Că ne-am 
gindit noi la toate... Și 
doctorul Conea a venit și-a 
spus : „Măi, nea Florică și 
țață Anico, vă socotesc ca 
pe părinții mei, să știți că 
omul acela care a venit aici 
și v-a vorbit are cuvint și 
cum a zis el așa o să fie... 
Treceți-vă la colectiv !“. 
Foarte frumos, bărbatu- 
meu a iscălit cererea, și eu 
și fata și băiatul, cu toții 
de acord. Am plecat să mă 
duc pină la o femeie, pină 
la Vasilca, că ea era cu
rioasă să știe...

Si după asta m-a che
mat din nou la primă
rie tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. „Ei, cum e 
Anico ?“. „Tovarășe, e bine, 
să mă scuzați, n-am cu
noscut școala lumii. Acuma 
e bine”. Și-am plecat. 
Și-am lucrat la C.A.P. ce 
n-a lucrat altcineva, maică, 
eu cite 500 de zile am 
făcut. Știi cit am luat in
tr-o zi la secere ? Pe cuvîn- 
tul meu de femeie bătrină, 
opt zile am luat într-o zi, 
ca o combaină am secerat. 
Uite, intreabă-l pe -Florea 
lu’ Toma că el era briga
dier, așa, brigadier erea... 
In sfirșit, in viață nu mi-a 
fost și nu-mi e rușine de 
muncă, cind oi muri să-mi

puie sapi, să-mi puie 
secere că nu mă satur de 
muncă...

Și-a mai trecut ce-a mai 
trecut și, intr-o dimineață, 
așa, mi întîlnesc cu căpi- 
tanu’ Trică, dacă-l cunoaș
teți, e locotenent-colonel 
acuma ; n-aveți idee de el ? 
Eu veneam că-mi interna
sem fata la spitalul Fun- 
deni din București. „Bună 
dimineața, țață Anico, de 
unde vii ?“. Tovarășe căpi
tan, mi-am internat fata la 
București. „Păi, uite, zice 
el, eu chiar de la București 
vin. Și dacă ai vreun necaz 
cu fata nu vrei să vii să i 
te adresezi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ? Că a 
mai întrebat de dumneata 
și de fată". „Ei, nu, de ce 
să-l deranjez și pe dum
nealui dacă am reușit să 
pătrunz și singură ? Vreo
dată, poate, de-o fi ne
voie...”. Ce-o fi spus Trică 
Pe acolo, pe la București, 
nu știu, da’ mie mi-a po
vestit pe urmă fata că la 
spital a dat telefon tova
rășul Ceaușescu și-a zis : 
„Aveți acolo o fată din co
muna Coteana, pe numele 
ei Floarea llie, faceți tot 
posibilul s-o salvați, cătați 
să fie bine fata 1“ Și-a fost 
bine, e operată făta mea 
de profesorul Dan Făgără- 
șanu, care erea ăl mai prima 
intre doctori, fie-i țărina 
ușoară. Și s-a făcut bine 
fata. Operație grea, la țava 
inimii, avea țava strimtă și 
nu putea să alimenteze 
corpul. Și tocmai cind s-a 
întors fata mea sănătoasă 
de la spital, a venit și 
dumnealui aicea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în șaiș- 
cinci, erea acuma secretar 
general. Venise la Slatina. 
Ce-o fi zis dumnealui aco
lo, că să vină aicea Anica 
lu’ Florică a lu’ Ene, că 
vreau să vorbesc cu ea...“. 
Și-a dat telefon. Eu mă 
dusăsem cu un copil al lu’ 
fiu-meu să-l culc. Da’ n-a 
vrut copilul să se culce. Și 
eream au copilul in brațe. 
Intre timpu’ ăsta mă po
menesc cu Margareta lu’ 
Țimpu de ține p-a lu’ Flo- 
ricel. Zice : „Fă, țață Ani
co, de două ceasuri de cind 
te cată la telefon tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că să te 
duci la Slatina, la tribună”. 
Da’ eu zic : „Maică, păca
tele mele, cum să mă duc 
eu înaintea lui îmbrăcată 
așa, ca la țară și cu un co
pil în brațe ?” „Du-te, fa

tă !“. A luat femeia copilul 
in brațe și l-a dus acasă 
tiriș-grăpiș, cum s-o fi 
dus, că avea copilul un an 
jumate. Și m-am dus aco
lo. Drept să vă spui, nu că 
mă laud, cind a venit to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a dat mina cu mine. Eu, 
repede, cu buchetul de 
flori : „Să trăiți, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă fe- 
licitez, uite, din partea mea 
un buchet de flori și suc
ces la tot ce doriți, în toa
tă viața dumneavoastră. 
N-avem cuvinte să vă mul
țumim, datorită timpului 
de azi, asfalt, lumină, eu, 
ca de la început n-am cu
noscut , școala lumii”. El ce 
mi-a spus mie atunci : „Să 
trăiești, Anico, pentru tine 
îmi va fi poarta deschisă 
oricînd vei avea nevoie !“.

/•am mulțumit din ini
mă și am dat să plec. 
Da’ el: „Mai stai, vino 

tncoa după mine, Anico !” 
zice. M-am dus. Am mers 
așa, ca de aici pină colo și 
era Duia lu’ Butucină cu 
nevastă-sa, cu piine și sa
re. A rupt tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o bucă
țică de pine, mi-a dat-o 
mie, a rupt și pentru el o 
bucățică, a intins el in sare, 
am întins și eu. Și-am ter
menat. Au venit pe urmă 
copiii, știi, cu buchete de 
flori, ca in televizor, și el 
ii pupa...

— Și acuma, mamă Ani
co ?

— Acuma, maică, tot așa, 
e bine.

— Copiii ?
— Bine, foarte bine. Fata 

s-a făcut bine, e căsători
tă, a plecat pe treisprezece 
ani de cind e căsătorită, 
are trei copii, a luat un 
băiat de aicea din sat, cu
minte, nici proasto nu i-a 
zis. Și ea il respectă. Bă
iatul meu cel mai mare, 
llie F. Ion il cheamă, pe 
ălălaltu’ llie F. Constantin. 
Ion acuma e muncitor la 
Slatina, are patru copii. 
Constantin, tot muncitor, 
tot la Slatina, doi copii 
are. Mi-am crescut și ne
poții, am nouă nepoți, sint 
bogată. Care pă clasa a un- 
șpea, care pă clasa a opta, 
care studentă, sint bogată 
în nepoți buni, să-mi tră
iască...

— Să trăiești și dumnea
ta, mamă Anico 1

Oamenii din Stoicăneștii din Olt 
stăpinesc secretul marilor produc
ții de cereale, stăpinesc secretul 
creșterii vitelor, cum puțini alții îl 
stăpinesc. făcind din această ocu
pație o meserie pe cit de preten
țioasă pe atît de pasionantă prin 
dragostea cu care i se dăruiesc, 
prin grija, priceperea și competen
ța cu care intervin în complexele 
probleme ale biologiei animale și 
vegetale. Dar ce au fost Stoicăneș
tii din Olt la cel de-al doilea în
ceput al lor ? Pentru că. putem 
vorbi, cu certitudine, despre un al 
doilea început al Stoicăneștilor. Cum 
arăta satul atunci, în anul 1949, 
cind s-au hotărît oamenii să-și 
unească forțele în cooperativă ? 
întrebarea i-am adresat-o pre
ședintelui C.A.P., Dumitru Tudose, 
Erou al Muncii Socialiste.

— Stoicăneștii ? Erau o comună 
neînsemnată, un cătun, nu o co
mună, inecat în noroaie. Cind ploua 
nu mai puteai ieși sau intra, doar 
cu sufletul se putea merge pină la 
Drăgănești Olt, sau călare, altfel nu.

— Ce vîrstă aveați atunci ?
— îmi făceam serviciul militar.

— Și cum ați primit vestea ? 
Ați aflat-o acolo ?

— Sigur ! Țineam legătura cu al 
mei. Eu sint cel mai mic dintre 
frați și stăteam cu părinții, după 
obiceiul țărănesc. Mai discutasem 
și înainte, gindisem noi cum să 
scăpăm de necazuri, atunci, cind 
lumea dorea din adincuri să se 
salte la alt început. Bătrînii mei 
nu voiau să se înscrie. Aveam so
ția acasă — mă căsătorisem pină 
în armată — și ea mi-a scris : 
„Uite, ia ființă cooperativa !“ Știam 
eu că e ascultătoare, că mă ascul
tă, totuși, ca să nu aibă vreo re
zervă, i-am scris o scrisoare nu
mai din două rînduri : „Să nu te 
găsesc acasă dacă nu te înscrii In 
cooperativă !“. Am găsit-o acasă 1 
Cei bătrîni însă au mai stat, dar 
n-au stat mult, cam vreo lună de 
zile. S-au mai certat cu ea, s-au 
mai supărat pe ea, că de ce mi-a 
scris. Pînă la urmă, au zis : „Dacă 
ăsta mic s-a înscris, băiatul cu 
care rămînem, știe el ceva 1“ Ăl 
bătrîn avea două vaci și-i părea 
rău de ele, erau vaci trăgătoare la 
jug. Așa ! Și s-a înscris.

— Cum de ați fost așa de ho
tărît ?

— N-aveam pămînt. Aveam de 
la tata un pogon și de la soacră- 
mea un pogon, dar și ăsta era pe 
trei frați. N-aveam cum să trăim. 
In anii imediat după Eliberare fuse
sem secretar U.T.C. în fosta plasă 
Văleni. Mă dusesem, totuși, împins 
de nevoi, la un moșier — că aici 
au fost mulți moșieri — să-mi dea 
și mie loc in dijmă. „Oho — a zis 
ăla — păi, tu ești comunist, mă, voi 
sînteți periculoși ! Nimic, nici să te 
apropii! Nu!" M-am hotărît atunci. 
Eram tînăr, trebuia să ne hotărîm, 
altminteri nu se putea trăi. N-a- 
veam cum, cu pămintul... Pînă la 
capăt, atunci — am zis — nu în
cape nici o discuție !

— Deci, nu ați fost la inau
gurare....

— Păi cum ? Am fost. Eram în
tr-o permisie.

— Ce nă amintiți, ceva mai 
deosebit, de atunci ?

— Totul ! Nimic nu se poate uita, 
Sînt multe amintiri de atunci, cind 
unii se hotărau să intre, apoi ve
neau să-și ia cererile înapoi. Era 
un drum nou, necunoscut pentru 
ei, se temeau, dar ar fi și vrut, se

îndoiau și apoi se hotărau... Nu te 
desparți cu una cu două de trecut, 
nu-ți arunci, așa. dintr-odată, trecu
tul pe ceva pe care nu-1 cunoști, 
nu îndrăznești, așa, să calci apăsat 
pe un pămint nou. unde nu știi 
ce te așteaptă — bine sau mai 
puțin bine. Așa ! îmi aduc amin
te, deci, cind cu începuturile, că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a bă
tut mult drumurile astea, la noi, 
că a fost și la inaugurare. Era a- 
tunci și deputat de Olt și activist 
în conducerea partidului. In cali
tatea asta a venit, și ca fiu de ță
ran și ca muncitor comunist, pu- 
nind deci umărul zdravăn să ne 
săltăm din nevoi, să pășim pe un 
drum nou. Ii cunoștea bine pe oa
meni, discuta cu fiecare în parte, 
cu răbdare, găsind drumul spre su
fletul fiecăruia. Și era drum greu, 
întortocheat, ca sufletul lor necă
jit. Nu era ușor să ajungi la inima 
lor. Dar el ajungea, pentru că era

să ajungem, cum să îndrăznim, 
cum să gindim altfel agricultura și 
viața.

— Cind ați fost ales președin
te, cum s-au petrecut lucrurile ?

— Păi, cum ? Acum, pe 9 februa
rie, m-au ales din nou oamenii. în 
adunarea generală. După vot, o șefă 
de fermă s-a ridicat și a amintit că, 
în urmă cu 27 de ani, exact la 9 
februarie — vedeți ce coincidență 
— am fost ales președinte pentru 
prima oară. M-a emoționat treaba 
asta.

— Și cum a fost ? Povesti- 
ți-ne !

— Eu nu am știut, a fost pe 
neașteptate. Venisem cu primul 
secretar de la comitetul raional — 
erau raioane atunci. Eu eram șeful 
secției agricole la raion. S-a ridi
cat un țăran în adunare și a zis : 
,JEu mai rămin în cooperativă, eu, 
cel puțin, și cred că și alții mai 
rămin în C.A.P., dacă tovarășul

Convorbire într-o cooperativă agricolă care, 
ca atîtea altele din România, probează, 
prin producțiile realizate, prin dezvoltarea 
economică și socială a comunei, justețea 
drumului deschis de către partid țărănimii

de-al lor și le știa, chiar mai bine 
ca ei, nevoile și speranțele. Acuma, 
necazuri au fost destule și, ca ori
unde, ca la orice început. Da, to
varășul Nicolae Ceaușescu a venit 
de multe ori aici și, dacă astăzi 
cooperativa arată cum arată, în tă
ria ei se află și gindul și hotărârea 
și fapta dînsului. îmi amintesc că, 
atunci, în toate discuțiile cu oame
nii, spunea : „Voi să hotăriți și să 
fiți uniți. Numai astfel izbîndiți, vă 
schimbați viața din temelii !“ Idei
le acestea reveneau mereu și me
reu. gi, în perioada aceea, a venit 
de multe ori și pe jos, de la Dră
gănești Olt încoace. Venea pe jos 
că nu era cu ce. I-am adus aminte 
dînsului, cînd a fost în vizită, în 
1980. la noi, acolo, la complexul de 
păsări. Pînă ă semnat Sekou ToUre, 
președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, în cartea de 
onoare i-am adus aminte. „Tovară
șe Nicolae Ceaușescu, vă aduceți 
aminte că ați venit o dată cu o că
ruță cu doi cai care abia mergeau 
prin nămolul mare ?“ Dînsul și-a 
adus aminte și a rîs. Și-a adus a- 
minte de fîntîna aia, care a fost 
dată și la' televizor. Fusese prima 
investiție pe care o pornise coope
rativa, că nu era apă pentru ani
male. O fîntînă adîncă de 46 de 
metri și avea apă puțină. Este și 
acuma, ca piesă de muzeu, In ca
drul complexului. Acum, recent, cu 
un prilej, m-a întrebat : „Ce mai 
face Botoroagâ ?“. „Botoarcă, tova
rășe secretar general !“. „Da, Bo
toarcă, ce mai face ?“. Și i-am spus 
de băieții lui (vă rog pe dumnea
voastră, reporterii, să stați de vorbă 
cu băieții aceștia. O să aflați o in- 
timplare interesantă). Nimic nu a 
uitat, și nu uită, pentru că în tot 
ce s-a petrecut a pus suflet și ini
mă mare. A venit de multe ori, 
de-a lungul timpului, a discutat cu 
noi cum să ne organizăm coopera
tiva, cum să ne organizăm pe noi 
înșine, de unde să începem, unde

Tudose vine președinte". Vă spun, 
era pe neașteptate ! Primul secre
tar nu prea era de acord. „Ce zici, 
măi Tudose ?“ „Eu n-am ce să zic, 
tovarășe prim-secretar, eu sînt 
membru cooperator, sînt de-al sa
tului !“ „Păi, o să-ți convină ? Că 
la raion ești cu leafă, aici cu zile 
muncă !“ „îmi convine, nu-mi con
vine, situația asta este !“ Și am ră
mas președinte la C.A.P. Era o 
problemă de încredere pe care mi-o 
puneau oamenii. Problema încre
derii, asta era principalul. Să pui 
umărul, să nu dai înapoi, să în
frunți greutățile, să construiești. Șl 
oamenii se construiau și se recon- 
struiau în luptă cu greutățile — că 
nu a fost ușor șl încă este greu — 
dar dacă te uiți în urmă și vezi 
cîte am izbîndit atunci afli puteri 
noi de luptă. Asta e învățătura pe 
care o avusesem de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul care și-a 
găsit timp de nenumărate ori și 
pentru cooperativa noastră șl pen
tru toată agricultura românească, in 
toți anii aceia și în cei care au ur
mat, și mai ales acum. Prin 1961 
eram la o ședință, la fosta regiune 
Argeș, și am propus, după ce ob
servasem și mă gindisem eu cum 
să facem să avem la un loc toată 
conducerea comunei, să concentrăm 
aparatul administrativ intr-un sin
gur loc — și consiliul popular și 
sediul C.A.P. și tot, să acționăm 
mai eficient. Părerea mea ! To
varășul Nicolae Ceaușescu — că 
era și dînsul acolo — m-a ascultat 
atent, s-a gindit o clipă și-apoi a 
spus : „Măi Tudose. treaba asta 
vom studia-o, dar, mai întîi, cum
părați animale, cumpărați vaci, 
creșteți animale, s-aveți destule și 
să aveți zootehnie dezvoltată, bine?" 
Mai tîrziu a venit la noi. a dat 
ocol sediului C.A.P., nou de-acum, 
și a zis așa, ca o mustrare : „Mâi. 
voi tot ați construit palatul ăla la 
care vă gîndeați !“ Acum, vedeți și 
dv„ chiar palat nu e ! „Da, tovară

șe secretar general, zic, dar am 
cumpărat și am crescut și vaci 
destule". M-a privit așa, dintr-o 
parte și ne-am dus să vedem va
cile. Și, cred eu, a rămas mulțumit.

— Tovarășe președinte, dacă 
v-ar întreba cineva ce este un 
țăran, ce i-ați răspunde ?

— Alecsandri, parcă, spunea că 
e talpa țării, la vremea aceea. Ală
turi de muncitor este astăzi și talpa 
și capul țării. Dar este și omul care 
produce pîinea întregii națiuni. 
Mare răspundere ! Subliniază me
reu lucrul acesta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și toate măsurile luate 
de partid în ultimul timp pentru 
dezvoltarea și mai puternică a 
zootehniei, pentru producții și mai 
mari de cereale vorbesc despre răs
punderea asta. Cei 20 de ani care 
se împlinesc de la încheierea coo
perativizării sînt martori buni ai 
răspunderii cu care s-a muncit. 
Păi, cum ? Aveam în 1949, in 
C.A.P., 24 de bovine ; avem astăzi 
1907. O vacă dădea atunci 90 de 
litri de lapte ; astăzi, o vacă fura
jată ne dă 3 141 de litri de lapte. 
La grîu, scoteam cam 1 700 de kg 
la hectar ; scoatem astăzi peste
5 100 la hectar. Și la porumb, sco
team la hectar cam 1 600 kg ; în 
ani normali scoatem astăzi peste
6 400 de kg, la neirigat. E greu, e 
cu neputință să compari cu ce a 
fost. Stoicăneștenii au fost foarte 
săraci, erau in jur vreo 16 moșieri. 
Care mai de care din moșierii ăștia 
a fost mai hrăpăreț și mai rău. 
Unii din ei spuneau, că și ei aveau 
vorba lor : „Dacă-l găsești pe țăran 
cu două oale la foc, pe una să i-o 
trîntești la pămînt, să nu pofteas
că la două feluri de mîncare". Așa 
era, se știa, se zicea. Ce compara
ție să faci ? Oamenii au poftit însă, 
i-au alungat pe moșieri, s-au unit 
în cooperativă, au crescut-o cu su
doarea lor, cu sacrificii, au învățat 
mecanizarea, chimizarea. Vedeți, in 
C.A.P., la cîmp, mai lucrează 340 
de brațe, restul sint muncitori in 
sectoarele noastre industriale, unde 
prelucrează produsele noastre agri
cole. Sînt mecanizatori, zootehniști, 
strungari, sudori, electricieni, bo
binatori, frigotehniști, constructori. 
Ei sînt oamenii care fac conservele 
de legume și fructe, ei sînt mun
citorii fabricii de nutrețuri combi
nate, ai complexului de păsări, ai 
celui de produse din porumb, ai 
mezelăriei, ai cărămidăriei. Sînt a- 
proape o mie de cooperatori. 
Ne-am planificat pentru 1982 o 
producție de 133 de milioane lei. 
Din 133 de milioane, 32 de milioane 
vor proveni din zootehnie, și vom 
reuși, socotesc eu, și mai mult ; 
60 de milioane vor reprezenta pro
ducția din activitățile industriale. 
Păi, știți ce înseamnă toate aces
tea ?

— Ce înseamnă ?
— înseamnă revoluție socialistă 

In agricultură. Atunci, la începu
turi, cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu energia lui nesecată, 
venea aici și îi îndemna pe oameni 
să-și unească forțele în cooperati
vă, marea sa forță de convingere 
izvora din marea sa răspundere de 
comunist care știa că așa e bine, 
și așa trebuie procedat ! Și oame
nii l-au ascultat, și tot ce am reali
zat și tot ce vom realiza, acum, in 
plină nouă revoluție agrară, sînt 
dovezile concrete ale răspunderii, 
ale marii răspunderi a comuniștilor 
pentru făurirea orînduirii comunis
te pe pămintul românesc.

„Atunci s-a discutat intr-un bordei 
despre viitorul satului românesc..."

Vasile Botoarcă este se
cretar al organizației de 
partid dintr-un sector de 
prelucrare industrială a 
porumbului, la C.A.P. Stoi- 
cănești. Din păcate, nu 
l-am intîlnit, pentru că 
era la cursurile serale li
ceale de la Slatina, împre
ună cu alți vreo 20 de coo
peratori. Dar i-am văzut 
casa și i-am fotografiat-o.

Mihai Botoarcă este 
strungar la secția S.M.A. - 
ului de pe lingă C.A.P. 
Stoicănești. Pe el l-am in
tîlnit, am stat de vorbă 
pe îndelete, in casa lui, la 
masa lui. Ce au comun a- 
cești doi oameni, ce-i 
unește pe Vasile și pe Mi
hai? în primul rind, ceva 
esențial : sint frați. Mai 
este însă un fapt care-i 
leagă intr-un mod mai 
aparte, un fapt petrecut 
în copilăria lor, cu peste 30 
de ani în urmă, într-o sea
ră cind, ca de obicei, 
mama lor îi culca pe o ju
mătate de cergă așternută 
direct pe pămint în bor
deiul părintesc (încă su
praviețuiau la Stoicănești 
ultimele 4—5 bordeie), aco- 
perindu-i cu cealaltă ju

mătate. Tocmai le potrivea 
căpătiiele umplute cu foi 
de porumb, ca să doarmă 
mai bine, cind, la ușă, le-a 
bătut un musafir neobiș
nuit. Ce se întimplase ?

Erau atunci, în 1949, zi
lele și nopțile de frămîn- 
tare ale țăranului, care-și 
scruta cu ascuțime viața, 
traiul lui de fiecare zi, 
cîntârind cu grijă argu
mentele care il îndemnau 
să intre în cooperativa a- 
gricolă de producție, să-și 
unească forțele cu ceilalți 
ca el, în speranța altei 
vieți, mai bune. E foarte 
greu să conturezi în cîteva 
fraze tot zbuciumul sufle
tesc de care erau cuprinși 
oamenii, tot viforul de în
trebări și răspunsuri care 
le cutreiera mintea, Florea 
Botoarcă, părintele celor 
doi copii care ațipiseră, se 
hotărîse cu cîteva zile mai 
înainte, semnase cererea 
de intrare in C.A.P., își 
dusese și cei doi boi la co
lectiv. Și totuși, după toa
tă treaba asta, gîndurile 
nu i se liniștiseră. Prea 
era nou și necunoscut 
drumul pe care făcuse pri
mul pas. Așa că a început

din nou sfatul cu femeia 
Iui. Se mai socotise, se 
mai amestecase printre 
oameni, l-a mai ascultat 
pe unul, pe altul... Și s-a 
intilnit tot cu oanrteni ca 
el, cuprinși tot de temeri 
ca el, sau chiar cu cei 
dintre care nu se hotărî- 
seră. Și nu a mai putut 
rezista : în chiar ziua 
aceea și-a tras înapoi pa
sul făcut, și-a luat boii de 
la colectiv și i-a adus 
acasă. Cu asta însă nu a 
scăpat de ginduri.

Seara, cum am spus, 
le-a bătut la ușă un oas
pete pe care nu-1 cunoș
teau, un bărbat tlnăr, înso
țit de secretarul organiza
ției de partid din comună 
și de băiatul lui Tudose, 
Dumitru. I-au primit, cam 
stingheriți, In bordeiul lor, 
le-au făcut loc să șadă, 
dar femeia, mai aprigă, nu 
le-a lăsat răgaz să spună 
ce vor. „Boii nu-i ducem 
înapoi — s-a repezit ea. 
Sîntem necăjiți, uitați, 
stăm în pămînt, avem nu
mai cerga asta pentru 
copii, cum o să ne 
descurcăm, ce-o să facem,

avem băieții ăștia, vor 
veni și alți copii...".

Lampa fumega în cui. 
Botoarcă tăcea, cu priviri
le în pămînt, copiii, treziți 
din ațipeala lor, se uitau 
curioși la noii veniți... 
Bărbatul acela tînăr ascul
ta și el, răbdător, cu frun
tea plecată ușor asupra 
mesei. „Vor mai veni și 
alți copii"... — a repetat 
femeia și atunci oaspetele 
a ridicat fruntea și a zis: 
„Tocmai de aia, că vor 
veni și alții, că sint și a- 
ceștia doi, că stați în bor
dei, în pămînt. Trebuie să 
ieșiți de-aici. Nimeni nu 
vă dă nimic, voi trebuie să 
ieșiți de-aici, să vă hotă- 
rîți ; prin forța voastră, 
prin munca voastră uni
tă cu a celorlalți, în coo
perativă"...

Așa vin spre noi acum 
gîndurile de atunci, din 
seara aceea. Ele se legau 
unul de altul, se împleteau 
unul cu altul, răscolind tot 
trecutul acelor țărani, a- 
ducîndu-1 ca la o judeca
tă, fără ocolișuri, amin
tind că, în suișul către altă 
viață, mai bună, alungarea 
moșierilor, a acelora care

Casa nouă a lui Mihai Botoarcă și... noua casă a lui Vasile Botoarcă, de pe locul fostului bordei părintesc

în 1907 îi împușcaseră pe 
țărani, fusese numai în
ceputul, acum trebuia 
mers mal departe, trebuia 
silit pămintul să dea mai 
mult, mai bine și asta nu 
se putea, nu era altă cale 
decît cea a unirii brațelor 
și a minților în cooperati
vă. Florea Botoarcă nu 
mai privea în pămînt, as
culta răspunsuri limpezi 
la toate frămintările lui, 
răspunsuri cum nu mai 
primise pînă atunci de la 
nimeni. Și femeia lui, de 
unde la început era oțărîtă, 
asculta acum, cu mina la 
gură, țărănește, cu un li
căr viu, de primă speran
ță, in ochi. Se ridica In 
fața lor o pleoapă de zare, 
tot mai limpede. Din toate 
gîndurile, care-și băteau 
aripa in clipa aceea sub 
acoperișul bordeiului, nu 
se iveau cărări ușoare

pentru viitor, totuși erau 
cărări drepte, chiar dacă 
se arătau a fi pieptișe. 
Oamenii aceștia însă nu 
pe drumuri ușoare călca- 
seră toată viața. Dimpotri
vă. Dîrzenie aveau în toată 
ființa lor.

Femeia se ridică cu grijă 
să nu tulbure sfatul acela. 
Căută intr-un cotlon și 
aduse pe masă o sticlă cu 
vin. Probabil singura sti
clă cu vin pitită cine știe 
de cînd și cine știe pentru 
ce eveniment. Și, cu un 
pahar, a dat din sticla 
aceea cu vin -la toți cei de 
față, turnind, de fiecare 
dată, cu grijă și delicatețe 
pline de o bucurie stăpi- 
nită, pe care numai un ță
ran ar fi putut-o desluși.

Stăm în casa și la masa 
lui Mlhai Botoarcă, strun
garul de la S.M.A. în ju
rul nostru aleargă, hîrjo-

nindu-se, cei doi băieți ge
meni ai lui, de care este 
foarte mîndru. Soția, dis
cretă, aproape nevăzută, e 
totuși în preajma noastră.

— Dumneata, Mihai Bo
toarcă, îți mai amintești de 
bordeiul acela ? Iți mai 
amintești de seara aceea ?

— Nu, nu-mi amintesc 
de seara aceea, poate am 
adormit, eram totuși copil, 
de cîțiva ani, dar vre
mea aceea mi-a lăsat 
o amintire șl pe mină și 
pe suflet. Vedeți semnul 
acesta alb de pe dosul 
mîinii mele ? Asta ! E de 
atunci. Nenea Vasile, fra
tele meu, imi ia citeodată 
mina și zice : „Aici te-ai 
opărit cu terciul pe care-1 
mincam atunci în bordei. 
Semnul ăsta rămine toată 
viața, ca să știi de unde 
am pornit".

— Și bordeiul ?

— Nu-I știu ! După doi 
ani de muncă in cooperati
vă ne-am făcut casă, ca 
oamenii. Dar nici casa aia 
nu mai este. Acum, pe lo
cul bordeiului este casa 
fratelui meu, a treia de-aici.

— Și dumneata ți-ai 
făcut casă.

— Păi, se putea ? Sînt 
strungar la S.M.A. Vedeți, 
eu zic că totul a început 
atunci, în seara aceea cînd 
a bătut la ușa noastră to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Toată viața noastră stă 
parcă sub semnul acelei 
intîlniri care ne-a schimbat' 
destinul. Al nostru, al în
tregului sat. Aici, unde ță
ranii s-au răsculat în 1907, 
ca în toată țara, și au că
zut mușcînd pămintul sub

glonțul moșieresc și s-au 
ridicat iară, în frunte cu 
comuniștii, izbindind de
plin.

— Te-ai însurat, ai patru 
copiii dintre care doi băieți 
gemeni...

— Doi flăcăi zdraveni. 
Mă laud cu ei.

— Și soția ? Unde v-ați 
întilnit, cum v-ați cunos
cut, cum v-ați luat ?

— Asta-i altă poveste. 
S-o judecați dv. Ne-am cu
noscut cînd îmi făceam ar
mata. E fată de țăran, din 
Flămînzii Botoșanilor. Ve
deți cum le-a potrivit 
viața ?.„

Nu, nu mal e nevoie să 
scoatem noi la lumină sem
nificațiile. Se impun sin
gure, prin forța lucrurilor.

Pagină realizată de Mihai CARANF1L, 
Dionisie Ș1NCAN, Emilian ROUĂ
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OMAGIUL ARTEI-FEMEII MUNCITOARE

ILEANA BALOTA Tapiserie

Viorel COZMA

Femeie cutezînd în pas cu țara 
Cu care-n ani mereu te-ai contopit.
Ești gînd care scrutează viitorul
Și tainele luminii le dezlegi 
Femeie dăruită muncii sacre
Și cunoscută astăzi lumii-ntregi.

Alături de alesul națiunii
Ți-s anii rod de împliniri solare 
Și fiecare inimă a țării
Iți dăruiește astăzi cîte-o floare.
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închinare
Din casă în casă, din floare în floare,
Viață răsare, viață mai moare,
Dar ce e durabil în inimă oare ?

Și cale începe și cale se-ncheie, 
Dar tot ce-i durată e numai femeie 
Doar ea e menită de-a pururi să steie.

Bunică, iubită și mamă și fiică, 
Ea este regina ce-n veci nu abdică, 
Oricît de firavă-i și blîndă și mică.

E șarpele casei și stea între astre, 
Mereu între trudă, nesomnuri și glastre, 
Tămadă, în veci, ostenelilor noastre.

Bărbații pămîntului toți se înclină 
Spre tine, ființă curat feminină, 
In tot ce-i păgîn tu ești partea divină.

De gen feminin sînt atîtea pe lume 
Idei, simțăminte și lucruri și nume 
Au fost hărăzite într-astfel, anume.

Un vechi feminin se numește natura, 
Organul rostirii la noi este gură 
Și milă e inima care se-ndură.

Și e mîngîiere în fiece mînă.
Și-o oaie mioară la fiece stînă, 
Și-o veche baladă și-o doină se-ngină.

Destinul se cheamă mai limpede soartă 
Venim din țarină, intrăm pe o poartă
Și muzica este o parte din artă.

Iubirea, la noi, tot acolo se pune, 
Miracolul însuși își spune minune, 
De gen feminin sînt cuvintele bune.

In ziua aceasta, de dulce și bine, 
Noi, asprii bărbați, ai tandreții puține, 
Adînc ne-nclinăm către voi, feminine.

Cinstim primăvara, în voi înviindă. 
Și nu-i mărțișor putincios să cuprindă 
Această chemare și-această colindă.

La Editura politică, 
reunite in volum, au 
fost publicate nu de 
mult interviurile lua
te de Carol Roman 
unor personalități fe
minine, cu precădere 
activiste ale mișcări
lor naționale și inter
naționale de femei — 
sub titlul „101 inter
viuri cu femei de pe 
Terra". Lucrarea se 
constituie într-o măr
turie a preocupărilor 
femeilor din întreaga 
lume privind accele
rarea procesului de 
emancipare a lor, so
luționarea în interesul 
popoarelor a unor 
probleme majore ale 
lumii contemporane. 
Simpla menționare a 
unora din titlurile 
capitolelor în care este 
structurată lucrarea — 
„O revoluție in menta
lități", „Tendințe la 
mijlocul Deceniului 
Internațional al Fe
meii", „Dezvoltarea, 
temeiul libertăților fe
meii", „Pacea — cer
titudinea viitorului" — 
oferă o imagine con
cludentă a diversității 
problematicii abordate, 
a numeroaselor as
pecte de care depind 
o emancipare reală a 
femeii în zilele noas
tre, înfăptuirea ega
lității depline în drep- 

. turi cu bărbatul.

Personalitățile inter
vievate au cuvinte de 
înaltă apreciere față 
de preocupările parti
dului și statului nos
tru pe linia creării 
condițiilor de afirmare 
a femeii în toate sec
toarele vieții economi- 
co-sociale, astfel incit 
ea să ocupe locul ce i

cietății. Roadele aces
tei orientări le putem 
identifica în dinamica 
sensibil accentuată a 
integrării femeii în ac
tivitatea politică și 
economico-socială, cit 
și in drepturile largi 
de care ea se bucură in 
societatea noastră, în 
multiplele măsuri care

ale demnității umane.
Vorbind despre reali

zările deosebite obți
nute in România in 
planul afirmării egale 
a femeii, oaspeții țării 
noastre Ie asociază în 
mod legitim de viziu
nea științifică, de per
spectivă, a partidului, 
a tovarășului Nicolae

stătător — numeroase 
femei exprimă prețu
irea față de activitatea 
multilaterală a tovară
șei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, persona
litate marcantă a vie
ții politice și ști
ințifice. Imbinind în 
mod armonios munca

Pledoarii pentru un nou statut 
al femeii în societatea contemporană
se cuvine în societate, 
potrivit cu contribuția 
adusă la realizarea 
bunurilor materiale și 
spirituale, la progresul 
general. Textele și a- 
precierile inserate în 
volum ilustrează lim
pede că preocuparea 
pentru afirmarea ega
lă a femeii, pentru va
lorificarea cît mai din 
plin a aptitudinilor ei 
în întreaga operă de 
construcție socialistă 
reprezintă o parte in
tegrantă a strategiei 
de dezvoltare econo
mico-socială, de atra
gere a tuturor cetățe
nilor la conducerea so-

au fost adoptate pen
tru îmbunătățirea con
dițiilor ei de muncă 
și viață, pentru pro
movarea în foruri de 
conducere, la toate ni
velurile și în toate do
meniile vieții sociale. 
Noul statut pe care l-a 
dobîndit femeia în 
societatea noastră con
stituie o ilustrare vie 
a consecvenței cu care 
partidul și statul nos
tru au acționat și ac
ționează pentru trans
punerea în viață a 
principiilor egalității 
intre oameni, fără deo
sebire de sex, a nor
melor fundamentale

Ceaușescu In acest do
meniu, care pornește 
de la posibilitatea îm
binării multiplelor ro
luri pe care le are fe
meia ca om al muncii, 
cetățean, mamă și so
ție, și are în vedere 
răspunderile deosebite 
ce ii revin atît pe plan 
politic și social, cit și 
familial.

Fie prin declarații 
directe, fie prin inter
mediul unor articole 
publicate în presa din 
țările respective — 
unele reproduse în vo
lum și grupate îp mod 
inspirat de autor în- 
tr-un capitol de sine

științifică, de cercetare 
cu cea pe tărîm politi
co-social, aducind o 
contribuție activă, în 
înaltele funcții de răs
pundere cu care este 
învestită, la asigurarea 
minunatelor condiții de 
afirmare multilaterală 
a femeii, la tradu
cerea în viață a între
gii politici a partidu
lui, tovarășa Elena 
Ceaușescu reprezintă 
un minunat exemplu 
de slujire devotată a 
aspirațiilor fundamen
tale ale poporulu1 nos
tru, o întruchipare a 
celor mai nobile, mai

femininelor

Colinda cu mamă, colinda cu țară,
Cuvinte ce-n veci s-au născut să nu moară 
Colinda de iarnă, colinda de vară.

Colinda uitare, colinda idee. 
Colinda lumină, colinda scinteie, 
Colinda iubire, colinda femeie.

La fel e și pîine, la fel e și casă,
Spre dulci feminine stă floarea să iasă, 
in ploaie e iarba mușcată de coasă.

Cădere, suire și mare și zare,
Și dicționarul aproape că doare 
Cîntînd femininele lui tutelare.

Și e îndrăzneală, mereu, peste teamă
Colindă acum feminine de seamă : 
Sărut mina, Țară! Sărut mina, Mamăl

Adrian PAUNESCU
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trainice virtuți ale fe
meii române.

Faptul că personali
tățile intervievate au 
preocupări diferite, 
provin din zone geo
grafice deosebite, pre
cum și priceperea au
torului în a surprinde, 
prin întrebările adre
sate, tocmai probleme
le 'specifice care se ri
dică în aceste zone, in 
a orienta discuția spre 
aspecte particulare mai 
deosebite cu care este 
confruntat procesul de 
emancipare a femeii 
fac lectura instructivă, 
atractivă, captivantă. 
Volumul, in ansamblul 
său, ilustrează contri
buția activă a femeilor 
la desfășurarea vieții 
social-politice a plane
tei noastre, degajă 
concluzia majoră că 
aspirațiile femeilor se 
integrează și sprijină 
înfăptuirea marilor as
pirații ale lumii pro
gresiste contemporane 
— reducerea decalaje
lor, realizarea noii or
dini economice și po
litice internaționale, 
respectarea dreptului 
fundamental al omului 
la pace, asigurarea po
sibilității de a trăi în 
liniște și colaborară cu 
semenii săi.
Paul DOBRESCU

HORIA CUCERZAN Maternitate

( responsabilitatea artei angajate ^
(Urmare din pag. I)
nicie în tainele cunoașterii. E- 
xemple de extraordinară tenacitate 
în munca de însușire a cunoștințe
lor există atîtea la marii clasici ai 
artei românești și universale. Ta
lentul nu se poate împlini decît 
prin muncă stăruitoare.

— Dintre episoadele dramaticei și 
măreței noastre istorii, răscoalele 
din 1907, Lupeni 1929 au constituit 
temele unei grele și importante pro
blematici a artei monumentale din 
variata dv. creație. Ce ne puteți 
spune despre exigențele artei 
monumentale ?

— Cind am executat aceste lu
crări am pornit de la gindul și 
totodată convingerea că un monu
ment public căruia trebuie să-i con
fer nobila misiune educativă și pa
triotică de a consemna pentru pre
zent și Viitor măreția unui moment 
de luptă și jertfă trebuie să fie în
zestrat cu toate însușirile artistice 
emoționale și evocatoare, cu acea 
putere de convingere, directă, ca
pabilă să emită și să vorbească 
convingător și emoționant. Nu di
mensiunea fizică a monumentului 
copleșește uimirea privitorului, ci 
dimensiunile concepției, ale spiri
tualității artistice cu care înălțăm 
monumentul.

— Opera de artă ne oferă numai 
sublima fericire de a contempla ?

— Să nu căutăm a tulbura acest 
moment prin vorbe și tot felul de 
explicații, care foarte rareori au o 
corespondență intimă cu opera con
templată. Este penibil cind, în fața

lucrării sale, autorul trebuie să ex
plice privitorului ceea ce a voit să 
spună. Sînt două feluri de lucrări: 
comunicative și mute. Primele vor-

ION IRIMESCU Troița (detaliu)

besc și se explică singure, iar pen
tru celelalte orice cuvînt și stră
dania noastră de a da explicații sînt 
de prisos.

— Vorbiți-ne despre originalitate 
in artă...

— Se observă din ce în ce mai 
evidentă dorința de a crea o 
operă cu totul originală. Tot ceea 
ce s-a produs în artă pînă în pre
zent a consumat, în mare .parte, 
șansa de a mai găsi încă un'drum 
cu totul inovator și originate 
ginalitatea căutată cu orice preț, 
sfidînd legile eterne ale artei, este 
supusă capriciului tiranic al modei, 
încorporînd în nobila idee a artei 
tot felul de aventuri.

Eu cred că artistul plastic nu 
trebuie să rămînă indiferent față de 
năzuințele și destinul omului, căruia 
artistul dintotdeauna i-a căutat 
noblețea și patima nestinsă a desă- 
vîrșirii. Această aspirație este per
manentă ca și adevărul; nesofisti
cată în teorii savante, greu de pri
ceput și cu atît mai mult de însușit.

— încotro credeți că se îndreaptă 
arta sfirșitului de secol și mileniu ?

— îmi pun mereu astfel de în
trebări... Răspunsul, de bună seamă, 
se va găsi mereu după o rătăcire 
în prezentul artei — căci arta este 
o permanență a omului, in care e- 
xistența va fi din ce in ce mai 
copleșită sau ușurată de efortul 
spiritului de a descifra și înțelege 
încă ceva din tainele naturii și ale 
omului. Captiv în acest vacarm 
sufocant de fierărie și viteze, omul 
va simți nevoia mai mult ca oricînd 
să se desprindă și să-și apere 
sufletul de rănile unor rătăciri care 
i-ar întuneca ființa — unica fru
musețe fără pereche de pe Pămînt, 
frumusețe ce-1 va face în continua
re pe om să iubească viața.

(Urmare din pag. I)
rea Adunare Națională, femeile re
prezintă 33 la sută dintre deputați, 
participi nd la elaborarea și adopta
rea legilor țării. Nu există comitet 
județean, municipal, orășenesc sau 
comunal de partid în care, printre 
secretari, să nu se afle cel puțin o 
femeie. Un procent important dintre 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază sint femei, ca și ai comitetelor 
de partid. în consiliile populare — 
organele locale ale puterii de stat 
— 35 la sută din deputați sînt femei, 
astfel îneît se poate spune că ele 
participă, cu inițiativa și cu faptă, 
la conducerea treburilor în județe, 
orașe și comune. Un loc de seamă 
le revine și in conducerea organi
zațiilor de masă și obștești : 214 fac 
parte din Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, peste 2 500 dețin funcția de 
președinte ale comitetelor sindicate
lor, peste 215 000 de tinere sint alese 
In organele de conducere ale orga
nizațiilor U.T.C.

Ca urmare firească a condițiilor 
economice și sociale create, a acce
sului lor la toate formele de pregă
tire profesională, un mare număr de 
femei participă nemijlocit la proce
sul de producție a bunurilor materia
le, ca parteneri egali în muncă și în 
drepturi cu bărbații. Este bine cu
noscut faptul că nu există ramură 
industrială in care să nu lucreze și 
femei atît în sectoare feminine prin 
tradiție, cît și In altele, în care pre

zența lor este de dată recentă. Pon
derea femeilor ce muncesc în unită
țile industriale a crescut cu circa 
zece procente intr-un deceniu, ajun- 
gind la 40 la sută în prezent. Fe- 
meia-strungar, femeia-sudor, fe- 
meia-chimist, femeia-electronist nu 
mai constituie de mult o noutate. A 
Început să intre în obișnuitul coti
dian și ipostaza mai nouă : femeia- 
maistru, șef de secție și chiar di
rector. înalta pregătire profesională, 
experiența în muncă, respectul cu
cerit prin reale calități organizatori
ce și moral-politice au făcut posi
bilă, așa cum am arătat, promovarea 
femeii în funcții de cea mai înaltă 
răspundere.

Bineînțeles, departe de orice auto- 
mulțumire, este necesar de înțeles 
bine că amploarea și nivelul ca
litativ al sarcinilor actualului cinci
nal impun creșterea acestui aport. 
Alături de ceilalți oameni ai muncii 
din industrie, femeile au datoria să 
participe cu și mai mare eficiență, 
cu hărnicia și perseverența ce le sint 
proprii, la cît mai buna gospodărire 
a materiilor prime și materialelor, la 
economisirea energiei și combusti
bilului, la descoperirea unor noi mo
dalități de recuperare a materialelor 
refolosibile. Este bine, este necesar 
ca spiritul de ordine, care se afirmă 
în gospodăria oricărei femei vredni
ce șl pricepute, să se facă mai mult 
simțit la locurile de muncă, astfel 
ca pretutindeni să fie întronat un 
climat de ordine și disciplină, de 
cumpătare și chibzuință. Totodată, 

se cuvine ca femeile, beneficiare îm
preună cu familiile lor a compen
sațiilor ce s-au acordat în urma co
relării prețurilor de producție cu cele 
de vînzare la produsele agroalimen- 
tare, să se afle in fruntea acțiuni
lor de creștere a productivității 
muncii, de realizare a unor producții 
suplimentare, pentru a se recupera 
cit mai curind sumele acordate.

După cum se știe, un număr im

MM - 0 IMPORTANTĂ FORȚĂ A PROGRESULUI
portant de femei muncesc tn cer
cetarea științifică și în proiectare, a- 
ducind și pe această cale o contri
buție notabilă la progresul economiei 
naționale, la aplicarea in viață a cu
ceririlor tehnico-științiflce, la afir
marea unei noi calități în toate do
meniile. Faptul că în fruntea știin
ței românești se află o femeie, to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, constituie un motiv de le
gitimă mîndrie pentru întreaga 
noastră națiune socialistă, un exem
plu viu de ceea ce se poate realiza 
prin muncă neobosită, prin perseve
rență în căutarea neîntreruptă a 
noului.

în agricultură, ramură de bază în 

economia noastră, aportul femeilor 
este unanim recunoscut. Femeile 
constituie cea mai mare parte a for
ței de muncă de la sate — formații 
întregi de muncă — brigăzi sau e- 
chipe — sînt alcătuite din femei, in
cit se poate spune, fără teama de a 
greși, că de hărnicia miinilor de fe
meie depind, în bună măsură, 
soarta recoltelor, plămădirea pîinii. 
Sute de mii de țărănci cooperatoa

re muncesc In legumicultura șl zoo
tehnie ; în satele de munte, necoo- 
perativizate, tot femeilor le revine, 
în mare parte, creșterea animalelor 
pe lingă gospodărie, cultivarea pă
mîntului din curți și grădini. Iată 
de ce in acest sector atît de impor
tant al economiei, pe care-I repre
zintă agricultura, rolul femeilor spo
rește considerabil. Ele sînt chemate 
să participe la înfăptuirea noii re
voluții agrare, în vederea valorifică
rii reale a tuturor mijloacelor ma
teriale și umane existente, incit pă- 
mîntul să dea roade tot mai bogate, 
iar creșterea animalelor eă devină 
o ocupație de bază în lumea satului, 
în mod deosebit obiectivele autoa- 
provizionării — această acțiune de 

lnteres major economic și social — 
solicită din partea femeilor o intensă 
participare. Cu spiritul lor activ și 
întreprinzător, cu ochiul exersat și 
atent de gospodine, femeile sînt în 
măsură să identifice noi și noi posi
bilități de punere în valoare a resur
selor locale, inclusiv din propria 
curte, în interesul lor propriu, ca și 
al întregii societăți.

Există și alte domenii ale vieții 

sociale In care prezența femeii s-a 
impus nu numai prin număr pre
cumpănitor, ci printr-o adevărată 
vocație, specificul feminin aflîn- 
du-se, cum se spune, în elementul 
său : ocrotirea sănătății, învățămîn- 
tul, cultura și arta etc.

în această zi, să ne amintim deo
potrivă de femeia mamă, din gura 
căreia copilul învață primele cuvin
te, care-i insuflă sentimentul dra
gostei de țară, al datoriei de a con
tribui prin muncă la înflorirea pa
triei. Să nu uităm marea răs
pundere ce ne revine în creșterea și 
educarea tinerei generații în spiritul 
devotamentului nețărmurit față de 
partid, față de conducătorul său 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

față de tovarășa Elena Ceaușescu — 
luminos exemplu de soție și mamă.

Este necesar să se amplifice mereu 
participarea femeilor la munca pa
triotică, alături de toți cetățenii, 
pentru realizarea nenumăratelor o- 
biective edilitare de larg interes ce
tățenesc, un cadru deosebit de pro
pice fiind întrecerea patriotică din
tre județele și localitățile țării, din
tre comitetele județene ale femeilor. 
Alături de consiliile populare și îm
preună cu celelalte organisme ob
ștești cu care conlucrează în cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, comitetele și comisiile de 
femei pot să aibă în continuare un 
rol de mare importanță în dezvolta
rea și înflorirea localităților.

Ținînd seama tocmai de aceste po
sibilități specifice, întreg ansamblul 
mijloacelor muncii politico-educative 
se cere a fi subordonat sarcinilor pe 
care mișcarea de femei le are de în
deplinit în toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale. Fiecare femeie 
trebuie să înțeleagă că marile obiec
tive pe care le jalonează cincinalul 
In care ne aflăm nu pot deveni fapte 
fără contribuția fiecăreia dintre noi, 
că este nevoie de inteligența și pri
ceperea tuturor, de eforturi comu
ne, coordonate și eficiente.

Ziua de 8 Martie este și Ziua soli
darității internaționale a femeilor de 
pretutindeni. Este ziua în care fe
meile își afirmă răspicat dorința? lor 
de pace, pacea fiind primul și cel 
mai important deziderat al femeilor 
din întreaga lume. Ca mame și soții, 

femeile doresc pacea pentru a-șl 
crește copiii la adăpost de primej
diile războiului, fără teama distruge
rii căminelor. După cum pacea în
seamnă putința de a concentra ener
giile umanității către progresul și 
prosperitatea tuturor țărilor, a tutu
ror popoarelor. De aceea, femeile 
din țara noastră își afirmă încă o 
dată sprijinul lor deplin, adeziunea 
unanimă la politica neabătută de 
pace a partidului și statului nostru, 
la strălucitele inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mîn- 
dre că asemenea acțiuni s-au născut 
în România, țară a cărei politică sta
tornică de înțelegere între popoare 
este larg cunoscută și unanim apre
ciată. Alegerea tovarășei Elena 
Ceaușescu în calitate de președinte 
al Comitetului național român „Oa
menii de știință și pacea" este ex
presia prețuirii de care se bucură 
activitatea sa pe tărîm științific, a 
recunoașterii contribuției importante 
aduse la întărirea conlucrării dintre 
cei ce slujesc știința pretutindeni în 
lume, în interesul dezarmării și con
solidării păcii.

Pe deplin conștiente de marea răs
pundere ce le revine în calitate de 
cetățeni ai acestei țări, de oameni 
ai muncii, femeile își exprimă o dată 
mai mult, in această zi, hotărîrea 
fermă de a munci cu toată dăruirea, 
cu tot devotamentul pentru traduce
rea în viață a politicii înțelepte a 
partidului nostru de făurire a socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul României, de progres și pace.
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Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere — a 75-a aniversare — imi 

este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate șl pace poporului 
grec prieten.

îmi exprim convingerea, șl de această dată, că relațiile tradiționale de 
prietenie și cooperare fructuoasă dintre țările noastre se vor amplifica in 
continuare, in avantajul reciproc al popoarelor român și elen, al cauzei 
securității, destinderii, păcii, independenței naționale și colaborării in 
Balcani, in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor.

26 FEBRUARIE 1982
EDITURA POLITICA

Primire la primul ministru al guvernului

siria i „Ziua revoluției"

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, sîmbătă 
dimineața, pe tovarășul Toncio Cia- 
kărov, ministrul construcțiilor de 
mașini și electronicii al R.P. Bulga
ria, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
în timpul'întîlnirilor și convorbirilor 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, în cadrul intrevederii a 
fost examinat stadiul actual al dez
voltării relațiilor de colaborare și 
cooperare româno-bulgare, ambele 
părți subliniind satisfacția pentru 
nivelul sporit și în continuă creștere 
al livrărilor reciproce de mărfuri, în

Cronica
Sîmbătă, la Ministerul Afacerilor 

Externe a fpst semnat Programul de 
aplicare a /.cordului de colaborare 
cultura* *1-'' și științifică intre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Un
gare.

• Galeria Orizont : Expoziția de 
pictură și sculptură „Omagiu femeii"
• Galeria Galateea : Alexandru Olian, 
grafică.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): Expoziție de acuarelă ; (etaj) ; Ale
xandrina Ghețle, desen.
• Galeria Simeza : Carolina lacob, 
pictură.
• Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tel): Doina Dănescu Gheorghiu, Sergiu 
Boiangiu — expoziția „Moda ’83".
• Galeria Eforie : Grafică de carte. 
« Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România ; Marius Bunescu, 
pictură. Expoziție de pictură si artă 
decorativă flamando-olandeză din co
lecțiile românești ; Hans Hermann, 
grafică; Camil Ressu, pictură.
• Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de artă decorativă.

Programul stabilește, pe o perioa
dă de cinci ani, acțiuni și modalități 
de extindere și diversificare a cola
borării în domeniile științei, învăță- 
mintului, culturii, presei și radiote- 
leviziunii, menite să contribuie la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea conlucrării dintre cele două 
țări și popoare.

ȘTIRI SPORTIVE
ATLETISM. La Palatul Sporturilor 

din Milano a început cea de-a XIII-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit, competi
ție ce reunește circa 300 de sportivi 
și sportive din 23 de țări. în proba 
de 3 000 m plat, Maricica Puică a 
obținut medalia de argint (8’54” 
26/100), iar la săritura in lungime, 
Vali Ionescu a cucerit medalia de 
bronz, situindu-se pe locul 3 (cu 
6,52 m).

FOTBAL. Campionatul diviziei A 
la fotbal continuă astăzi cu meciurile 
celei de-a 19-a etape. In Capitală : 
Sportul studențesc — Politehnica 
Timișoara (stadionul Politehnica) ; 
Steaua — S. C. Bacău (stadionul 
Steaua).

Jocurile din țară : C.S. Tîrgoviște
— Universitatea Craiova ; F.C. Argeș
— Corvinul ; F.C. Constanța — Pro
gresul Vulcan ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Chimia Rm. Vîlcea ; 
A.S.A. — Dinamo ; U.T.A. — F.C. 

special de mașini și utilaje indus
triale. Au fost abordate, de aseme
nea, probleme privind posibilitățile 
pe care le oferă economiile naționale 
ale celor două țări pentru lărgirea 
cooperării și colaborării bilaterale 
pe tărim economic și tehnico-știin- 
țific, cu precădere în domeniul 
construcțiilor de mașini, pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
de mărfuri.

La întrevedere au participat Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini.

A fost prezent Todor Stoicev To
dorov. ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

zilei
Documentul a fost semnat de 

Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și San
dor Rajnai, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

Au fost de față Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului, delegațiile participante la tra
tative, precum și membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Olt și Jiul — F.C.M. Brașov. Parti
dele vor începe la ora 15,30.

TENIS. La Santiago de Chile, în 
meciul de tenis pentru „Cupa Davis" 
dintră echipele Chile șl României, 
după prima zi scorul este egal : 1—1. 
în cea de-a doua partidă, Pedro Re- 
boleddo l-a învins cu 6—4, 6—2, 6—0 
pe Florin Segărceanu. După cum s-a 
mai anunțat, in primul joc Iile 
Năstăse ciștigase cu 1—6, 9—7. 6—4, 
6—8, 6—2 întîlnirea cu Belus Prajoux.

• Ieri, in „Turneul celor 5 na
țiuni" la rugby. Scoția — Franța
16— 7 (3—7), Anglia — Tara Galilor
17— 7 (14—7).

Campionatul mondial de handbal. 
La Dortmund s-a disputat aseară 
partida pentru desemnarea ocupan
telor locurilor 5—6, între selecționa
tele României și R. D. Germane. 
Victoria a revenit handbaliștilor 
români cu scorul de 24—21. în me
ciul pentru locurile 3—4 : Polonia — 
Danemarca 23—22.

încheierea Conferinței pe țară a mișcării sportive
Telegramă adresată

Sîmbătă la amiază s-au încheiat 
la București lucrările Conferinței pe 
țară a mișcării sportive.

La lucrări au participat tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și reprezentanți al 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești.

în prima parte a lucrărilor a fost 
prezentată o sinteză a dezbaterilor 
care au avut loc în cadrul conferin
țelor federațiilor sportive. S-a subli
niat că,’ in lumina indicațiilor cu
prinse în Mesajul adresat conferinței 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, federațiile au 
abordat cu responsabilitate proble
mele majore ale fiecărei ramuri de 
sport, evidențiindu-se posibilitățile 
largi existente pentru dezvoltarea 
mișcării sportive în țara noastră. 
Dezbaterea planurilor proprii de ac
țiune, a orientărilor și obiectivelor 
stabilite pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice și alte mari competiții in
ternaționale a evidențiat cele mai 
eficiente măsuri pentru deplina uti
lizare a resurselor umane, materia
le și organizatorice de care dispune 
fiecare disciplină sportivă, în scopul 
creșterii calității procesului de in
struire și educație la cluburi și lo
turi naționale. A fost reliefată, în 
același timp, necesitatea intensifică
rii preocupărilor unităților sportive, 
ale sindicatelor, organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri, ale conducerilor in
stituțiilor de învățămînt de toate 
gradele pentru perfecționarea orga
nizării și desfășurării activității 
sportive de masă în cadrul „Dacia- 
dei".

La reluarea discuțiilor In plen, 
vorbitorii au exprimat, ca și în prima 
zi a lucrărilor, cele mai profunde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul perma-

MORENI : Schimb 

de experiență pe tema : 
„Cerințe actuale în dome
niul materialelor, echipa
mentelor, sculelor și apara
telor folosite în geologie 
și în industria petrolului"

Ieri, 6 martie, Ia Moreni, a avut 
loc un schimb de experiență pe 
tema : „Cerințe actuale în domeniul 
materialelor, echipamentelor, sculelor 
și aparatelor folosite în industria 
petrolului", organizat de Ministerul 
Petrolului, cu sprijinul Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale și 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R, Au participat cadre de con
ducere, specialiști, cercetători și ac
tiviști de partid din metalurgie, con
strucții de mașini, chimie, industria 
ușoară, unități prestatoare de servi
cii, din trusturile și schelele de fo
raj și extracție.

Programul schimbului de experien
ță a cuprins prezentarea unei ample 
expoziții de instalații, scule, piese de 
schimb, aparate, echipamente de 
protecție și material documentar și 
dezbateri referitoare la căile de îm
bunătățire a parametrilor tehnici și 
calitativi ai acestora. Concluziile 
schimbului de experiență vor sta la 
baza unui program de măsuri privind 
modernizarea și perfecționarea acti
vității în domeniul forajului și ex
tracției petrolului. (Gheorghe Manea)

C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
nent acordat mișcării sportive, pen
tru prețioasele indicații și orientări 
care au direcționat întreaga activita
te sportivă de masă și de performan
ță din țara noastră. Analiza exigen
tă și responsabilă a stadiului actual 
al mișcării sportive, a realizărilor și 
neajunsurilor manifestate a permis 
stabilirea unor măsuri corespunză
toare, capabile să determine îmbu
nătățirea în ansamblu a activității 
sportului de masă și de performan
ță. în acest context au fost eviden
țiate sarcinile sporite ce revin Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport în perioada următoare, 
necesitatea de a-și îndeplini în con
diții mai bune atribuțiile în asigura
rea înfăptuirii politicii partidului si 
statului nostru în domeniul culturii 
fizice și sportului. De asemenea, au 
fost relevate răspunderile federații
lor sportive pe linia lărgirii puter
nice a bazei de masă a tuturor dis- 
ciplinelor, a îmbunătățirii continue 
a pregătirii sportivilor, a climatului 
de muncă și disciplină în întreaga 
mișcare sportivă din țara noastră.

Vorbitorii au relevat cerința ca 
sindicatele, conducerile unităților 
economice șl asociațiilor sportive din 
întreprinderi și instituții să asigure 
legarea mai strînsă a educației fizi
ce și sportului de necesitățile pro
ducției, să stimuleze și să extindă 
practicarea formelor adecvate de 
gimnastică In producție, activitățile 
sportive și turistice de masă, în ve
derea menținerii sănătății, refacerii 
capacității de muncă, prelungirii du
ratei vieții active și creșterii pro
ductivității muncii.

Referindu-se la măsurile preconi
zate pentru activitatea de viitor, cei 
care au luat cuvîntul au menționat 
că ele țin seama de schimbările pe
trecute în mișcarea noastră sportivă, 
de orientările și sarcinile trasate pe 
baza documentelor de partid și de 
stat, a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, precum și de pro
punerile din conferințele organiza
țiilor sportive locale.

S-a subliniat că sportul, o compo
nentă a civilizației contemporane, nu 

Vibrantul mesaj, cuprinzînd Idei, indicații și orientări de o excepțio
nală însemnătate teoretică și practică, pe care l-ați adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, constituie pentru noi, toți slujitorii sportului, 
o puternică și mobilizatoare chemare pentru ea, împreună cu întregul 
popor, să acționăm cu mai multă hotărîre, cu mai multă fermitate și 
deplină angajare pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor celui de-al 
doilea an al cincinalului, etapă istorică nouă, în care și activitatea de 
educație fizică și sport se înscrie cu sarcini deosebit de importante.

In telegramă se subliniază faptul că, sub conducerea permanentă a 
partidului, activitatea de educație fizică și sport a înregistrat realizări 
remarcabile, intre care succesele obținute în cadrul marii competiții 
naționale „Daciada". In același timp se arată că, in raport cu exigențele 
actuale, cu sarcinile încredințate de partid mișcării sportive, activitatea 
desfășurată in domeniul sportului nu s-a ridicat Ia un nivel corespunză
tor. Sîntem hotăriți — se spune in telegramă — să muncim cu mai multă 
răspundere, pasiune și dăruire pentru valorificarea deplină a condițiilor 
existente, a potențialului uman, tehnic și material de care dispune astăzi 
sportul românesc. Ne angajăm cu fermitate să eliminăm grabnic lipsurile 
și neajunsurile încă existente in acțiunea de cuprindere a întregului 
tineret, a maselor largi de oameni ai muncii Ia practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului. Avem datoria de onoare să transformăm 
„Daciada" într-o largă și puternică mișcare de masă — obiectiv funda
mental al mișcării noastre sportive — permanent generatoare de talente 
autentice, care să ducă Ia creșterea nivelului performanțelor în toate 
sporturile.

Vom realiza îndeplinirea acestor obiective prin îmbunătățirea 
substanțială a stilului de muncă la toate eșaloanele, incepind cu Consi
liul Național pentru Educație Fizică și Sport și toți factorii responsabili, 
in aplicarea politicii partidului și statului nostru în domeniul educației 
fizice și sportului.

Vom dezvolta neabătut spiritul de răspundere și vom întări necon
tenit climatul de muncă, ordine, disciplină, etică șl corectitudine in 
întreaga mișcare sportivă.

Animați de cele mai calde sentimente de dragoste și recunoștință 
pentru grija pe care o purtați destinului liber, prosper și luminos al 
patriei noastre, al tuturor cetățenilor ei, se spune in încheierea telegra
mei, toți sportivii țării, întregul activ al mișcării sportive vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de devotamentul lor 
înflăcărat față de partid, față de dumneavoastră personal, conducătorul 
ințelept și stimat ai întregului nostru popor, părintele drag al tineretului 
României socialiste.

se poate dezvolta decit în condiții 
de pace și, de aceea, sportivii pa
triei noastre, urmînd politica inter
națională a partidului și statului, își 
exprimă, alături de întregul popor 
român, voința de pace, hotărîrea 
de a trăi intr-un climat de prietenie 
și colaborare.

Participanții au aprobat apoi Pro
gramul de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pînă în anul 
1985, precum și Rezoluția Conferinței 
pe țară a mișcării sportive.

Trecîndu-se la ultimul punct al or
dinii de zi, delegații au ales noul 
Consiliu National pentru Educație 
Fizică și Sport, alcătuit din 207 
tovarăși.

A fost ales apoi Comitetul Exe
cutiv al C.N.E.F.S., din care fac parte 
23 tovarăși : general-locotenent Ma
rin Dragnea, președinte al Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, general-locotenent Nicolae 
Stan, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
Tudor Mohora, Aurel Duca, Lia 
Manoliu și Petre Constantin, vice
președinți, Nicolae Dragason și Sep- 
timiu-Florlan Todea, secretari, Flo
rin Balaiș, loan Bușe, Nadia Co- 
măneci, Nicolae Gîrbă, Kosa Geza- 
Laurențiu, loan Kunst-Ghermănescu, 
Mircea Lucescu, Constanța Niculescu, 
Ana Pascu, Anca-Mihaela Peneș, 
Ion Rinderu. Maria Petrescu-Simio- 
nescu, Nicolae Stancu, Gheorghe 
Vlădică, general-maior Victor Voi- 
chiță, membri.

Din Biroul Comitetului Executiv 
fac parte ; general-locotenent Marin 
Dragnea, general-locotenent Nicolae 
Stan, Lia Manoliu, Septimiu-Florian 
Todea, Nicolae Dragason, Tudor 
Mohora și loan Kunst-Ghermănescu.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de tovarășul Ion Coman.

în încheierea conferinței, partici
panții au adoptat, lntr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, o telegramă 
adresată COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele :

Poporul sirian marchează mîine 
„Ziua Revoluției", evocînd unul 
dintre cele mai importante momen
te ale istoriei sale contemporane ; 
acum 19 ani, la 8 martie 1963, for
țele populare, sub conducerea Par
tidului Baas Arab Socialist, au pre
luat puterea în țară, punind capăt 
unei lungi perioade de instabilitate 
și deschizînd o nouă etapă în lupta 
?>entru progres economic și social, 
n mai puțin de două decenii, ca 

rod al unor eforturi deosebite, 
Siria a obținut remarcabile reali
zări pe linia valorificării resurse
lor materiale și umane, care i-au 
schimbat radical înfățișarea. Aceste 
transformări structurale au luat o 
deosebită amploare mai ales după 
mișcarea de redresare din noiem
brie 1970, inițiată de președintele 
Hafez Al-Assad, care a imprimat un 
puternic dinamism întregii activi
tăți economice. Numeroase locali
tăți au renăscut la o viață nouă. 
Numai în ultimii ani au intrat in 
funcțiune peste o sută de noi o- 
biective industriale, dintre care 
unele sînt printre cele mai mari 
din Orientul Mijlociu. Au fost date, 
de asemenea, în folosință impor
tante resurse de petrol și fosfați, 
au fost electrificate sute de noi 
sate, s-au extins considerabil su
prafețele Irigate. O remarcabilă 
realizare a acestei perioade o con
stituie construirea marelui baraj 
de pe Eufrat, care va permite iri
garea a 640 000 hectare de terenuri 
aride.

Ca o expresie a dorinței poporu
lui sirian de a intensifica și mai 
mult procesul de transformare și 
modernizare a țării, planul de dez
voltare economică pe perioada 
1981—1985 prevede investiții în va
loare de 102,5 miliarde lire siriene, 
din care 80.7 miliarde revin secto
rului public. Se preconizează in
trarea in funcțiune a noi obiective 
industriale și stimularea substan
țială a agriculturii, căreia îi vor fi 
alocate fonduri de trei ori mat 
mari decit în cincinalul precedent.

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Admiterea în învățămîntul supe
rior tehnic și agricol. (Consultații)

8,4-0 Omul și sănătatea
9,00 De strajă patriei
9>,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viata satului
11,45 Lumea copiilor13,00 Telex
13,05 Album duminical
18.10 Călătorii spre viitor19,00 Telejurnal
191.25 Laudă vouă, femei ale acestui pă- 

mînt însorit
20»,35 Film artistic : „Libera, dragostea 

mea". Premieră TV. Producție a studiourilor italiene22,00 Telejurnal
22.25 Melodii îndrăgite

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz
13,50 O fereastră spre București14.10 Album coral
14.25 Marea cu apă dulce.
14.35 Anunțuri și muzică
14,,45 Teatru TV
15.35 Desene animate
16,00 Serata muzicală TV

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6. 

9 și 10 martie. In tară : Vremea va fi 
răcoroasă, rece noaptea și dimineața. 
In jumătatea de nord a tării. Cerul va 
fi variabil, ou Innorări accentuate în 
jumătatea de sud. unde vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie, la- 
povlță și ninsoare. In celelalte regiuni, 
ninsori izolate. Vîntul va prezenta In
tensificări predominînd din sectorul 
estic in sudul Moldovei, Dobrogea. Bă

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, al tuturor popoarelor care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu viu interes realizările 
obținute de poporul sirian pe calea 
consolidării independenței și făuri
rii unei vieți noi. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de tradițională prie
tenie, întemeiate pe stimă și res
pect reciproc. Un rol determinant 
în evoluția mereu ascendentă a ra
porturilor româno-siriene l-au 
avut întîlnirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, care au dat prin acordurile 
și înțelegerile realizate un puternic 
impuls conlucrării bilaterale, am
plificării și diversificării ei. Cu 
deosebită satisfacție sînt urmărite 
în cele, două țări rezultatele rodni
ce ale cooperării în producție. Așa 
cum se știe, în ultimul deceniu, 
România a participat la construirea 
unor obiective-cheie pe pămintul 
sirian, ca de exemplu marea rafi
nărie de la Banias, uzina de triplu- 
superfosfați de la Homs, fabrica de 
ciment de la Sheik Said, amenajă
rile funciare din valea Eufratului, 
care joacă un rol de frunte în va
lorificarea resurselor naturale ale 
acestei țări prietene.

Pe plan internațional România se 
pronunță consecvent, după cum se 
știe, pentru o soluție politică globa
lă, trainică și _ justă a situației din 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, la afir
marea drepturilor naționale ale po
porului palestinian, inclusiv dreptul 
la constituirea unui stat propriu, la 
garantarea securității și integrității 
tuturor statelor din zonă.

La aniversarea „Zilei Revoluției" 
există toate motivele de a afirma 
că întărirea prieteniei și extinderea 
colaborării româno-siriene cores
pund pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, constituind, 
totodată, o contribuție de seamă la 
cauza păcii și înțelegerii în lume.

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
10.55 De la Mureș ptn-la Criș
20.10 Deșteptarea.
21,00 Arii din opere
21.20 Clubul tineretului
22,00 Telejurnal
22.25 Muzică de jaz de pretutindeni

LUNI, 8 MARTIE
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune In limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Omagiul tării, femeilor tării
20.50 Spectacol festiv dedicat Zilei In

ternationale a femeii
21.35 Boman foileton : „Ținutul Beu

lah". (Ultimul episod)
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15,30 Tineri interpreți
16.15 66 de ani de la făurirea U.T.C. Por

tretul unei generații (HI)16.35 Film artistic : „Dragostea Începe 
vineri". Producție a Casei de fil
me cinci

17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Bijuterii muzicale
20,40 Moștenire pentru viitor
21.10 La început de săptămînă
22.15 Telejurnal 

răgan șl Cîmpia Dunării, spulberlnd 
pe alocuri zăpada. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 8 și plus 2 
grade, izolat mai coborite, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 grade. 
In vestul și centrul țării, local, se va 
produce ceată. In București : Vremea 
va fl în general închisă. Vor cădea 
precipitații., mai ales sub formă de la- 
povltă și ninsoare. Vlntul va sufla mo
derat cu intensificări de scurtă durată 
din sectorul nord-estlc. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre minus 3 
și plus 2 grade, iar cele maxime intre 
3 și 7 grade. (Cornelia Pop, meteoro
log de serviciu).

teatre
■ Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Coana Chirlța — 10. Cavoul 
de familie — 15, Filumena Martura- 
no — 20, (la sala mică a Palatului): 
Gimnastică sentimentală — 15.30: 19, 
(sala Atelier) : Elegie — 10. Idolul și Ion Anapoda — 15, Așteptindu-1 pe 
Godot — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic pentru elevi. Dirijor : Au
rel Niculescu. Solist : Mircea Călin 
— 11-• Opera Română (13 18 57) : Precau
tion! inutile — 11, Tosca — 19.
• Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Leonard — 10.301. Contesa Maritza —
10.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Voluptatea onoare! — 10, O zi de o- 
dihnă — 15, Mormlntul călărețului 
avar — 19,30, (sala Grădina Icoanei*  
12 44 16) : Infidelitate conjugală — 10, 
Poezia muzicii tinere — 15; 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11, Maestrul și Margareta 
— 18.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 11. Pe cine numim... 
eu ? — 17; 20.• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de tilde*  — 15, N-ara timp —
19.30.• Teatrul „Nottara" (5® 3103. sala
Magheru) : Scoica de lemn — 10.
C.lncl romane de amor — 15, Mizerie 
și noblețe — 19.30, (sala Studio) : 
Sentimente șl naftalină — 10,30: 15,
Omul care face minuni — 20.
• Teatrul Glulești (sala Majestic 
14 72 34) : Totul in grădină — 10. Nu 
ne nastem totl la aceeași virstă —
19.30. (sala Glulești 18 04 85) Șapte martori — 10. Jean, fiul lui Ion — 16.
• Teatrul satirlc-muzicaj „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30, (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită... — 
11; 19,30.• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Somnoroasa aventură — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Așa se cintă pe Ia noi — 
16; 19.

• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Varietăți — 16; 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Trei grăsani — 10,30, Snoave cu măști
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-Ali — 10; 12.
• Circul București (11 01 20) î Fan
tastic circ — 10; 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Tango (amînat din 21 II)
— 10,30, Iertarea — 19,30.

cinema
• Semnul șarpelui : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.15, GLORIA (47 46 75)
— fl; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Liniștea din adîncuri : GRIVITA 
(17 08 58) — 8: 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Grăbește-te Intet: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 1.1; 13; 
15; 17; 19; 21.• Duelul : VIITORUL (11 48 03) —
15,30: 17,30; 19i,30.• Destine romantice : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Maria Mlrabela : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Apărarea siciliană — 8; 10; 12; 14;
16, Dragostea mea călătoare — 18;
20 ; CENTRAL (14 12 24).
• Incident la graniță : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 8: 10;
12; 14; 16; 18; 20, FAVORIT (45 31 70)
— 8: 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Europenii: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.• Caseta Măriei de Medici : VICTO
RIA (16 28 79) — 9.30; 11,30; 13.30: 16; 
18; 20.e Program de desene animate — 9; 
10,30; 12; 13,30: 15: 16.30. Cum a de
venit Unku prietena lui Ede — .18; 
19.30 : DOINA (16 35 38).
• Vifornița : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 8; 10: 12,15; 14.30; 17; 19.30.
• Iubește, iubește, dar nu-ți pierde
capul: LIRA (317171) — 15,30; 18;
20.

• Un șerif extraterestru — 15,30;
17,45, Legenda Iui Ciun Hian — 19,15: 
DRUMUL SĂRII (3128 13).• Dorește-mi un timp nefavorabil : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20.
• Concediu pe malul mării : POPU
LAR (31 15 17) — 15.30; 17,30; 19,30,
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FLA
CĂRA (20 33 40) — 13,30; 16; 19.
• Hello Dolly î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.• Operațiunea Crossbow : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Superpolițistul : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18;
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMU
RA (85 77 12) — 8; 10; 12; 14 ; 16; 18; 20.
• Yankeii : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Despărțirea : DACIA (50 35 94) —
9; 12; 16; 19.
• Becket: EFORIE (13 04 83) — 9;
12; 16; 19.
• Piedone tn Egipt : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cobra se Întoarce : GIULESTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. PACEA (60 30 85) — 15,30; 17.30;
l»,30.
• Oglinda spartă : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

expoziții

(Urmare din pag. I)
— sesiunile Adunării Societății Na
țiunilor, cunoștea, desigur, carențele 
de structură și activitate ale forului 
internațional de ta Geneva, dar, in 
ciuda acestor neajunsuri, el conside
ra, cu deplină dreptate, că Societatea 
Națiunilor oferea un cadru organi
zat pentru dialogul care este indis
pensabil colaborării. în conferința 
ținută la Cambridge, „Progresul ideii 
de pace" (19 noiembrie 1931), răs- 
punzînd criticilor despre „vorbăria 
inutilă de la Geneva", el replica cu 
fermitate : „să nu uite domnii rea
liști că, atita vreme cit popoarele își 
vorbesc unele altora, ele nu recurg 
la arme ! Dacă n-ar fi decit aceasta 
și tot e un ciștig".

Colaborarea in cadrul Societății 
Națiunilor contribuia, după opinia 
întemeiată a lui Nicolae Titulescu, la 
crearea unui climat de respect pen
tru fiecare participant la acest „con
cert" internațional, ceea ce îngreuna, 
dacă nu făcea imposibil, orice aten
tat la existența și independența sta
telor. în 1937, cînd acțiunile statelor 
fasciste și revizioniste deveniseră o 
primejdie de moarte pentru pacea, 
securitatea și colaborarea națiunilor, 
Nicolae Titulescu declara, cu prilejul 
primirii titlului de doctor honoris 
causa al Universității Komensky din 
Bratislava : „Dar cită vreme există 
Societatea Națiunilor, nedreptatea 
suferită de un stat este o nedreptate 
care poate fi proclamată in fața în
tregii lumi pentru a provoca reacțiu- 
nile care impun reparațiile necesare. 
Fără Societatea Națiunilor, toate sta
tele zise -secundare- (țările mici — 
n.n.) ar intra in niște cutii căptușite 
cu vată și strigătele pe care le-ar 
scoate ele ca victime nu ar fi auzite 
de nimeni".

Nicolae Titulescu a acordat o în
semnătate deosebită cooperării inter
naționale in domeniul cultural și 
științific. în concepția lui, această 
cooperare trebuia să îmbrace multi
ple forme și să îndeplinească mai 

multe funcțiuni. Mai întîi, schimbul 
de valori culturale era destinat să 
contribuie la cunoașterea reciprocă 
și, deci, la apropierea intre națiuni 
care se împărtășeau dintr-un tezaur 
comun de știință, cultură și artă. în 
al doilea rînd, călăuziți numai de 
conștiința lor — „cind poruncește 
conștiința, oamenii onești procedea
ză întotdeauna în același sens", a- 
firma N. Titulescu — învățații erau 
chemați să contribuie, prin cercetă
rile lor, la elaborarea deciziilor poli
tice. într-o lume în care relațiile 
interstatale erau determinate de fac-

Un ilustru promotor 
al înțelegerii intre popoare

torl atît de complecși șl de variați, 
politica trebuia să apeleze cu nece
sitate la aportul științei. Dialogul în
tre omul politic și cel de știință îi 
apărea lui Nicolae Titulescu ca fiind 
de bun augur pentru pacea și cola
borarea internațională : „Pe calea 
grea ce omenirea e chemată s-o 
parcurgă se întrezărește deja un 
punct luminos : constanța de la răz
boi încoace a oamenilor de știință 
in rezolvarea problemelor ce se im
pun omului politic".

Promotor energic al tuturor forme
lor de colaborare internațională, Ni
colae Titulescu a subliniat cu vi
goare că ele nu se puteau limita la 
nivelul cancelariilor diplomatice și 
al instituțiilor specializate. Pe mul
tiplele planuri ale raporturilor, eco
nomice, politice și culturale, statele 
trebuiau să acționeze ca reprezen
tante ale popoarelor. Numai larga 
adeziune populară putea să confere 
trăinicie acestor raporturi și să le a

sigure succesul. „Sprijinul maselor" 
era un factor a cărui pondere a fost 
corect evaluată de Nicolae Titulescu.

Vasta rețea de relații între statele 
și popoarele lumii nu trebuia — a- 
răta omul politic român — să estom
peze caracterele specifice ale fiecă
rui participant la acest amplu și in
tens schimb de bunuri materiale șl 
valori culturale, pentru că, așa cum 
releva el, „suveranitatea și senti
mentul național nu pot și nu trebuie 
să fie abolite". Numai state indepen
dente, numai popoare pătrunse de 
sentimentul patriotic și al demnității 

naționale puteau — și pot — asigu
ra o cooperare fecundă pentru în
treaga comunitate internațională și 
pentru fiecare membru al ei în parte.

Ideile lui Nicolae Titulescu pri
vind colaborarea internațională au 
apărut și s-au dezvoltat pe făgașul 
fixat de milenara istorie a poporului 
român, popor care a fost preocupat 
întotdeauna de apărarea vetrei sale 
străbune și de statornicirea unor re
lații de bună înțelegere cu celelalte 
popoare. Pe același făgaș, în noile 
condiții istorice, Partidul Comunist 
Român, secretarul său general au 
elaborat o politică de promovare a 
colaborării internaționale, care ur
mărește același nobil țel al asigură
rii păcii. Sub îndrumarea exponen
tului celui mai strălucit al acestei po
litici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
diplomația românească a Întreprins 
numeroase demersuri în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al altor 

foruri și reuniuni internaționale, în 
vederea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
constituie un cadru stabil șl organi
zat pentru statornicirea unor relații 
de autentică și multiplă conlucrare 
intre națiuni și state libere și inde
pendente, eliberate de amenințarea 
războaielor și foamei.

România socialistă a întreprins, de 
asemenea, numeroase demersuri 
pentru a stimula și dezvolta contac
tele între oamenii de știință, pentru 
a mobiliza potențialul. științei mon
diale in combaterea bolilor și subali- 
mentației, în valorificarea cuceririlor 
științifice nu în scopul creării de noi 
arme de nimicire în masă, ci al pros
perității materiale și spirituale a 
umanității. în sfîrșit, țara noastră a 
acționat pentru adoptarea pe plan 
internațional a unor măsuri care să 
contribuie ia educația tinerelor ge
nerații in spiritul păcii, stimei și co
laborării internaționale. Atîtea din 
ideile și acțiunile lui Nicolae Titu
lescu au găsit, așadar, continuarea 
pe o treaptă calitativ nouă în activi
tatea diplomației românești contem
porane, care, sub îndrumarea perso
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a conferit un prestigiu fără prece
dent țării noastre. România se pro
nunță ferm pentru dezvoltarea tutu
ror formelor de cooperare internațio
nală, pentru participarea tuturor sta
telor la rezolvarea unor probleme 
vitale precum dezarmarea, subdez
voltarea și înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale. „La solu
ționarea tuturor acestor probleme 
complexe — spunea zilele trecute 
secretarul general al partidului — 
este necesar să participe activ toate 
statele, fără deosebire de mărime, de 
orindnire socială. Desigur, un roi 
deosebit trebuie să-1 aibă, în acest 
sens, țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările nealiniate, 
care trebuie să participe activ Ia so
luționarea tuturor problemelor, la a- 
sigurarea păcii și independenței na
ționale".

• FLUVIU SUBTE- 
RAN I" nordul Kazahstanu- 
lui a fost descoperit un fluviu 
subteran cu lungimea de mai 
multe sute de kilometri. El ia 
naștere în munții Altai, din re
zervele de apă create prin in
filtrațiile provenite din ploi sau 
din topirea ghețarilor. Hidro
logii au stabilit că în numeroase 
locuri din stepa kazahă, prin 
forarea de sonde, fluviul sub
teran poate oferi cantități mari 
de apă utilizabilă pentru iriga
ții, pentru crearea de lacuri ar
tificiale și eleștee. în prezent, 
fîntînile arteziene din zona flu
viului servesc la irigarea unei 
suprafețe de 5 000 de hectare.

• PRIMUL MUZEU 
BOTANIC DIN CUBA. 
La Santa Clara, capitala pro
vinciei Villa Clara, a fost inau
gurat primul muzeu botanic din 
Cuba. Ocupind o suprafață de 
12 hectare, muzeul adăpostește 
cele mai reprezentative specii 
de arbori de pe continentul la- 
tino-american, precum și un 
număr impresionant de plante 
specifice acestei zone a lumii, 
în afară de faptul că reprezintă 
un punct de atracție pentru vi
zitatorii de toate vîrstele, mu
zeul este și un adevărat labo
rator pentru studenții Facul
tății de științe agricole din 
Villa Clara.

• DIAGNOSTIC PRE
COCE. Depistarea canceru
lui cu mult înaintea apariției 
simptomelor caracteristice este 
obiectivul studiilor unui grup 
de cercetători norvegieni, care 
sub patronajul Asociației na
ționale împotriva canceru
lui, experimentează folosirea 
analizei singelui în diagnos
ticarea precoce a maladiei. Pînă 
în prezent analiza a peste 64.000 
de probe sanguine arată că in 
anumite forme de cancer se 
produc alterări caracteristice 
ale singelui încă din stadiile 
timpurii ale bolii și că acestea 
ar putea furniza indicații sem
nificative despre un cancer in
cipient cu mult Înainte de a a- 
junga intr-un stadiu ireversibil.

• POPULAȚIA LUMII 
DE-A LUNGUL MILE
NIILOR. Ritmul de creștere 
a populației globului îi preocu
pă pe demografi, ca și pe alți 
specialiști interesați in cunoaș
terea implicațiilor pe care le are 
fenomenul pentru evoluția vii
toare a planetei. După cum 
relatează „Ziarul Poporului" 
(R. P. Chineză), s-a stabilit 
că, în urmă cu 8 000 de 
ani, In epoca de piatră, pe 
Pămint trăiau circa 1,5 milioane 
oameni ; la Începutul erei noas

tre, numărul locuitorilor plane
tei ajunsese la 250 milioane, 
pentru ca, la sfîrșitul secolului 
al XVII-lea, cifra să se dubleze 
— fiind de 500 milioane. Apoi, 
in următorii 150 de ani, mai 
precis in 1848, omenirea numă
ra un miliard de persoane. As
tăzi, pe Terra trăiesc peste 4,4 
miliarde locuitori, ceea ce do
vedește o creștere de 3,5 ori in 
200 și ceva de ani. Potrivit ex- 
perților O.N.U., la sfirșitul. aces
tui secol, populația lumii se va 
cifra la 6,5 miliarde locuitori, 
dacă se menține actualul ritm 
de creștere.

• SECRETUL MO
NUMENTELOR INCAȘE. 
Antropologul peruan Francisco 
Aliaga afirmă că ar fi descope
rit secretul construcțiilor inca
șilor. După el, incașii nu cio
pleau marile blocuri de piatră 
din care au înălțat vestitele lor 
monumente, ci dizolvau piatra 
cu ajutorul unei soluții obținu
te din amestecul unor ierburi, 
apoi o frămîntau, dindu-i forma 
și dimensiunea dorită. Antro
pologul susține că ar deține un 
procedeu — probabil cel incaș 
— bazat pe un amestec de ier
buri peruane cu ajutorul căruia 
ar putea... dizolva (7!) rocile 
cele mai dure. Aliaga spune că 
ideea de a căuta acest solvent 
i-a fost sugerată de faptul că 
incașii nu posedau decit unelte

de bronz, cu care n-ar fi putut 
ciopli pietrele monumentelor lor.

• MICROORGANIS
ME COMESTIBILE. Pe 
lingă intrebuințările clasice la 
prepararea plinii, vinului sau 
berii, microorganismele sînt tot 
mai utilizate în ultimu ani pen
tru producerea de albumină fu
rajeră. Recent s-a trecut și Ia 
obținerea unor produse din mi
croorganisme destinate hranei 
omului. Astfel, o firmă ameri
cană a trecut la producerea și 
desfacerea pe piață a torutinei, 
o formă uscată a drojdiei „Can
dida Utilis", cultivată pe alcool 
etilic sintetic. Jumătate din 
masa acestei drojdii este o al
bumină de. bună calitate, care 
se poate adăuga la prepararea

unei largi game de produse 
alimentare.

• ENIGMA UNUI 
NOR ENORM. state” <**•  
te vor trimite avioane la foarte 
mare altitudine pentru a încer
ca să clarifice misterul unui nor 
enorm aflat de cîteva săptămini 
în orbita Pămîntului, la 18 kilo
metri distanță, a anunțat 
N.A.S.A. Potrivit cercetătorilor 
americani, acest nor este prea 
masiv ca să fi fost provocat de 
o explozie nucleară. S-ar putea 
ca el să provină de la o erupție 
vulcanică și se emite ipoteza că 
praful și particulele care-1 com
pun ar fi provenit de la erup
țiile vulcanice recente din Zair 
și Noua Guinee.



Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

„Este timpul sâ fie oprită 
cursa înarmărilor nucleare"

SAN FRANCISCO. — In Statele 
Unite, mișcarea pentru pace și îm
potriva înarmărilor a căpătat un 
caracter national — scrie ziarul 
„Los Angeles Times", referindu-se 
la acțiunile de amploare organiza
te, în ultima vreme, in diferite 
state americane, in favoarea con
solidării păcii, desființării arsena
lelor nucleare și interzicerii arme
lor de exterminare în masă.

„Este timpul să fie oprită cursa 
înarmărilor nucleare. Următoarea 
generație de rachete nucleare va 
duce la o escaladare periculoasă 
a cursei înarmărilor și va submina 
considerabil, in loc să consolideze, 
securitatea națională a S.U.A." — 
a declarat R. Forsberg, unul dintre 
conducătorii organizației din Cali
fornia a mișcării pentru apărarea 
păcii.

împotriva amplasării 
de arme de distrugere 
în masă pe teritoriul 

Angliei
LONDRA. — Un grup de deputați 

ai Parlamentului britanic din par
tea Partidului Laburist au prezen
tat Camerei Comunelor spre exa
minare un proiect de lege care 
prevede interzicerea amplasării de 
armament nuclear, chimic și bio
logic străin pe teritoriul țării. Au
torii documentului subliniază că 
lichidarea tuturor stocurilor de ar
mament străin de exterminare in 
masă ar spori gradul de securitate 
al locuitorilor țării, ar contribui in 
măsură considerabilă la consolida
rea păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Miting la Dublin
DUBLIN. — Sub auspiciile orga

nizației „Campania pentru dezarma
re nucleară", la Dublin a avut loc 
o mare adunare a reprezentanților

Evenimentele
SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 

Lupte intense se dau, în prezent, 
intre forțele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) și Armata Salvadoriană, 
în partea de est a țării. îndeosebi 
in departamentul La Union — rela
tează postul de radio „Vencere- 
mos“, al F.M.L.N. Totodată, s-a pre
cizat că în rindul forțelor armate 
salvadoriene se manifestă disen
siuni puternice, ceea ce sporește 
pericolul declanșării unei noi lovituri 
de stat militare in Salvador.

Jorge Shafick Handal, secretar 
general al P.C. din Salvador, membru 
al Direcțiunii Revoluționare Unifi
cate a Frontului Farabundo Marți de 
Eliberare Națională (F.M.L.N.). a 
declarat, într-un interviu acordat 
unui ziarist salvadorian, în una din 
zonele pe care le controlează deta
șamentele F.M.L.N., că o intervenție 

CONDIȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALULUI 
SUB SEMNUL DISCRIMINĂRII Șl INECHITĂȚILOR

opiniei publice, in cadrul căreia 
participanții s-au pronunțat in fa
voarea activizării luptei pentru 
declararea întregului teritoriu al 
Irlandei zonă liberă de arme nu
cleare. In rezoluția adoptată se 
subliniază necesitatea imperioasă 
pentru Irlanda de a se opune cate
goric atragerii ei in blocul N.A.T.O. 
Menținerea tradiționalei poziții de 
neutralitate corespunde intereselor 
naționale — se relevă în document.

Femeile — o forță activă 
în lupta împotriva 

pericolului de război
BERLIN. — Cu prilejul Zilei de 

8 martie, Federația Democrată 
Internațională a Femeilor a adre
sat un salut tuturor femeilor din 
lume care luptă pentru egalitate în 
drepturi, independență națională, 
destindere și pace trainică.

In apel se subliniază că in acest 
an sărbătorirea Zilei de 8 martie 
se desfășoară sub semnul luptei 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru negocieri m vederea soluționă
rii pe cale politică a problemelor 
internaționale litigioase.

ROMA. — La Roma se desfășoa
ră lucrările reuniunii internaționa
le „Strategia femeilor în lupta 
pentru pace și dezarmare" inițiată 
de Comitetul de coordonare al fe
meilor pentru pace, pentru dezar
mare. constituit în capitala Italiei. 
La dezbateri participă reprezentan
te ale unor organizații internațio
nale de femei, mișcărilor de luptă 
pentru pace și împotriva inarmă- 
rilor din Europa, America Latină, 
S.U.A.

Reuniunea examinează o serie de 
măsuri menite să ducă la consoli
darea rîndurilor organizațiilor de
mocratice ale femeilor din diferite 
state ale lumii in lupta pentru 
pace, pentru preîntimpinarea unui 
război nuclear, interzicerea ampla
sării de noi arme nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune in 
Europa centrală, pentru distruge
rea arsenalelor nucleare existente.

din Salvador
în această țară ar reprezenta o 
primejdie nu numai pentru pacea și 
securitatea Americii Centrale, dar și 
pentru pacea ȘÎ securitatea întregii 
lumi.

El a apreciat ca false afirmațiile 
potrivit cărora organizațiile revolu
ționare din Salvador ar reprezenta 
un factor de instabilitate în America 
Centrală. Noi. a spus el. nu amenin
țăm pe nimeni, în afară de regimul 
actual, iar lupta împotriva lui este 
un drept inalienabil al poporului 
Salvadorian.

Jorge Shafick Handal a reafirmat 
dorința organizațiilor politice de 
opoziție din Salvador de reglemen
tare a problemelor pe calea nego
cierilor politice, pentru a pune capăt 
suferințelor poporului salvadorian 
și pentru a lichida acest focar de 
încordare din America Centrală.

CONVORBIRI ROMÂNO-MEXICANE ORIENTUL MIJLOCIU Lucrările reuniunii de experți ai „Grupului celor 77"

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres) — Ministrul relațiilor externe 
al Statelor Unite Mexicane, Jorge 
Castaneda, a primit pe adjunctul mi
nistrului român al afacerilor externe, 
Maria, Groza, care efectuează o vizită 
in această țară.

Jorge Castaneda a relevat evofuția 
pozitivă a relațiilor româno-mexica- 
ne in principalele domenii de interes 
comun, evidențiind semnificația deo
sebită a vizitei în Mexic a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, între
prinsă în 1975, care a creat cadrul 
politic și juridic favorabil dezvoltă
rii ulterioare a acestor relații. în 
aceeași zi adjunctul ministrului ro
mân al afacerilor externe a avut 
convorbiri succesive cu Alfonso de 
Rosenzweig Diaz, Jorge Eduardo Na- 
varrete și Maria Emilia Tellez,

PRAGA

Sesiunea Comisiei mixte româno-cehoslovace 
de colaborare tehnico - științifică

PRAGA 6 (Agerpres) — La Praga 
s-au desfășurat lucrările sesiunii a 
26-a a Comisiei mixte româno-ce
hoslovace de colaborare tehnico-ști- 
ințifică.

A fost examinat stadiul realizării 
obiectivelor de colaborare și coope
rare tehnico-științifică prevăzute in 
programul pe perioada 1981—1985, 
convenindu-se noi domenii și obiec
tive de colaborare, în ciclu integrat 
de cercetare-proiectare-producție, 
precum și măsuri concrete pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo

Agențiile de presa
- pe scurt

COMUNICAT SOVIETO—BUL
GAR. Comunicatul privind convor
birile dintre miniștrii afacerilor 
externe ai U.R.S.S., Andrei Gro- 
miko, și R.P. Bulgaria, Petâr Mla- 
denov. care a întreprins o vizită in 
Uniunea Sovietică, exprimă îngri
jorarea părților față de creșterea 
încordării situației internaționale — 
relatează agenția T.A.S.S. Cele 
două părți și-au afirmat hotărîrea 
de a spori eforturile pentru slă
birea pericolului unui război, pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
întărirea încrederii și a colaborării 
între state. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări.

ÎNTREVEDERE ANGOLEZO—A- 
MERICANA. La Paris au avut loc 
convorbiri între ministrul angolez 
al afacerilor externe. Paulo Jorge, 
și Chester Crocker, asistent al 
secretarului de stat a.1 S.U.A. pen
tru problemele Africii, consacrate 
examinării modalităților de nor
malizare a relațiilor dintre cele 
două țări — a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ambasadei ameri
cane, citat de agențiile Associated 

adjuncți ai ministrului mexican a! 
relațiilor externe.

în cadrul convorbirilor s-a procedat 
la analizarea stadiului actual, pre
cum și a perspectivelor dezvoltării și 
adîncirii colaborării bilaterale in do
meniile economic, politic, cultural și 
tehnico-științific. Totodată, s-a efec
tuat un amplu schimb de vederi, cu 
privire la aspectele majore ale vieții 
internaționale, ambele părți dînd o 
înaltă apreciere conlucrării celor 
două țări în organismele internațio
nale în direcția asigurării păcii, de
zarmării, democratizării relațiilor in
ternaționale și edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, a fost prezent ambasado
rul țării noastre in Mexic, Constantin 
Băbălău.

rării în domeniul cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice. S-au iden
tificat noi posibilități de cooperare 
în domeniul electronicii și electro
tehnicii, al construcțiilor de mașini 
și industriei chimice.

La încheierea lucrărilor președin
ții celor două părți in comisie, Ion 
Teoreănu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, și Zdenek Smely, adjunct al 
ministrului pentru problemele dez
voltării tehnice și investiții, au 
semnat un protocol.

Press și U.P.I. A fost abordată, de 
asemenea, situația din Africa Aus
trală și, in acest context, problema 
accesului la independență al Na
mibiei. Aceste convorbiri fac parte 
din dialogul dintre S.U.A. și Angola 
și vor mai avea loc întîlniri de 
acest gen, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

VIZITA ÎN LAOS. La Vientiane. 
Refeedin Ahmed, trimis special al 
secretarului general al O.N.U., a 
avut convorbiri la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D.P. Laos, 
fiind discutate probleme legate de 
situația» actuală din Asia de sud- 
est și de promovarea păcii și 
stabilității în regiune — informează 
agenția V.N.A.

SATELIT DE TELECOMUNICA
ȚII GIGANT. Satelitul de teleco
municații „Intelsat V-D“, lansat 
joi de N.A.S.A., la Cape Canaveral, 
s-a plasat pe o orbită eliptică, 
Urmind să fie direcțtonat pe orbita 
geostaționară deasupra Oceanului 
Indian, printr-o serie de manevre 
ce vor fi executate duminică. Al 
patrulea din seria de 15 sateliți

• Acțiuni in vederea soluțio
nării conilictului irako-ira- 
nian • Incidente la Beirut 

și in Cisiordania
RIAD 6 (Agerpres). — Comitetul 

de bune oficii însărcinat cu rezolva
rea conflictului dintre Irak și Iran a 
ținut prima reuniune la Jeddah 
(Arabia Saudită), sub conducerea 
președintelui Guineei, Ahmed Sekou 
Toure. într-o cuvintare rostită în 
cadrul comitetului, Sekou Toure a 
cerut Irakului și Iranului să coope
reze cu comitetul, pentru realizarea 
obiectivelor trasate de cea de-a IlI-a 
Conferință la nivel înalt a Organi
zației Conferinței Islamice, de la 
Taef.

Sper că aceste reuniuni vor ajun
ge la rezultate concludente și se va 
putea pune capăt luptelor dintre 
Irak și Iran — a declarat Sekou 
Toure.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Trei 
persoane au fost ucise, iar alte șase 
rănite, sîmbătă dimineață, potrivit 
primelor indicații, ca urmare a ex
ploziei unui automobil încărcat cu 
T.N.T., aflat la periferia sectorului 
de vest al Beirutului.

★
TEL AVIV 6 (Agerpres). — O pa

trulă militară israeliană a rănit sîm
bătă, cu focuri de armă, doi adoles
cenți palestinieni în orașul Naplus, 
din Cisiordania, în timpul unei ma
nifestații organizate împotriva în
chiderii Universității palestiniene 
Bir Zeit, informează agențiile France 
Presse și Reuter.

După cum s-a mai anunțat, închi
derea universității a fost ordonată 
de forțele militare israeliene de ocu
pație in luna februarie anul acesta.

gigant de două tone, „Intelsat V-D“ 
poate transmite simultan 12 000 de 
convorbiri telefonice, programe ra- | 
dio sau de televiziune, respectiv 
aproximativ două treimi din t.eleco- I 
municațiile intre Europa, Orientul 
Apropiat și Extremul Orient. Sa
telitul va intra in funcțiune la . 
1 mai.

PENTRU ELIBERAREA LUI 
KIM DAE JUNG. Comitetul Cen
tral al Partidului Social-Democrat 
din Coreea a adresat o scrisoare 
Internaționalei Socialiste și parti- I 
delor socialiste și social-democrate 
din diferite țări, chemindu-le să 
acționeze pentru punerea în liber- , 
tate a personalității democrate 
sud-coreene Kim Dae Jung, con- I 
damnat în 1980, în cursul unei 
înscenări judiciare. Kim Dae Jung 
— se spune în scrisoare — trebuie 
eliberat fără întirziere, lupta pen
tru salvarea acestei personalități i 
fiind legată de democratizarea so
cietății sud-coreene și de reunifi- I 
carea independentă și pașnică a 
Coreei.

SESIUNEA CONSILIULUI NOR
DIC. La Helsinki s-a încheiat a 
XXX-a sesiune, jubiliară, a Consi
liului Nordic, organ consultativ al 
parlamentelor și guvernelor Dane- . 
mareei, Islandei. Norvegiei. Fin
landei și Suediei. Participants au ' 
discutat o serie de probleme legate 
de extinderea colaborării dintre 
țările lor și de crearea unei zone | 
denuclearizate în nordul Europei.

Măsuri în sprijinul țărilor
BAGDAD 6 (Agerpres). — La 

Bagdad au luat sfîrșit lucrările reu
niunii de experți ai „Grupului celor 
77“ consacrată examinării posibilită
ții de constituire a unui mecanism 
internațional care să sprijine țările 
in curs de dezvoltare pentru a face 
față dificultăților financiare rezul
tate din inflația importată din țările 
dezvoltate și din creșterea prețului 
petrolului.

Reuniunea de la Bagdad este pri
ma din șirul acțiunilor convenite la 
Conferința ministerială a „Grupului 
celor 77“ de la Caracas, din mai 1981, 
in vederea întăririi solidarității și 
cooperării dintre țările în curs de 
dezvoltare.

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Dificultăți economice în creștere
• Peste 26 milioane de șomeri in țările membre ale O.E.C.D.
• Critici la adresa nivelului inalt al dobinzilor băncilor americane
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Primul ministru al Franței, Pierre 
Mauroy, și-a încheiat vizita oficială 
de două zile efectuată la Bruxelles, 
unde a conferit cu oficialități bel
giene și cu membri ai Comisiei 
C.E.E., cărora Ie-a expus marile li
nii ale noii politici franceze, în spe
cial față de agravarea șomajului și 
a ratelor înalte ale dobînzilor bănci
lor americane, a consecințelor iden
tice ale acestora asupra tuturor ță
rilor Pieței comune.

Comisia C.E.E., a relevat premierul 
francez într-o conferință de presă, 
trebuie să întreprindă noi inițiative 
vizînd combaterea șomajului, mai 
ales în rîndul tinerilor de 16—18 ani. 
După opinia exprimată de Pierre 
Mauroy, este necesar ca tuturor tine
rilor de această vîrstă să li se asi
gure locuri de muncă sau, cel pu
țin, să li se asigure o calificare.

★
PARIS 6 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor muncii și cu problemele so
ciale din țările membre ale Organi
zației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.), consacrată 
examinării modalităților de reducere 
a șomajului, aflat la un nivel apre
ciat „critic", peste 26 milioane de 
persoane fiind în căutare de lucru. 
Datorită deosebirilor pronunțate de 
opinii între participant!, nu s-a 
putut realiza un acord privind o po
litică concertată în această proble
mă, comunicatul final al reuniunii 
subliniind numai necesitatea reduce
rii șomajului și a combaterii infla
ției.

Sporiri de prețuri in diferite țări
BONN. — Potrivit unor date pre

liminare, nivelul creșterii prețuri
lor cu amănuntul in R.F. Germania 
a fost, in februarie a.c., echivalent 
cu 5,3 la sută, față de perioada co
respunzătoare a anului trecut — a 
anunțat Direcția de statistică din 
Bonn.

BRUXELLES. - Preturile la 
produsele petroliere au crescut in 
țările membre ale C.E.E. cu 87 la 
sută in ultimii doi ani, relevă bu
letinul de presă al Comisiei Pieței 
comune, citat de agenția A.N.S.A.

în curs de dezvoltare
Documentul adoptat de reuniune 

prevede crearea unui fond, constituit 
pe baza contribuțiilor țărilor dezvol
tate și ale țărilor exportatoare de 
petrol, de care sâ beneficieze, sub 
diferite forme, țările in curs de dez
voltare. Documentul urmează să fie 
prezentat la viitoarea reuniune mi
nisterială a „Grupului celor 77", de la 
Manila, din august 1982, pentru a fi 
discutat și adoptat.

La lucrările reuniunii, din partea 
țării noastre a participat o delegație 
de experți, condusă de Mihai Dia- 
mandopol, ambasadorul României la 
Bagdad.

Unul din elementele cele mai sem
nificative ale comunicatului, relevat 
de agenția Reuter, este că miniștrii 
participant și-au exprimat îngrijo
rarea față de faptul că nivelul ridi
cat al dobînzilor bancare creează ob
stacole mari în calea redresării eco
nomice și, în consecință, a posibili
tăților de utilizare a forței de mun
că disponibile.

★
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Statele Unite se vor afla în situația 
să înregistreze anul acesta un defi
cit comercial record, 35 miliarde do
lari, a declarat ministrului comerțu
lui al S.U.A., Malcolm Baldrige. Ar 
fi — a menționat el — al șaptelea an 
consecutiv in care Statele Unite în
cheie negativ balanța lor comercială.

Pe de altă parte, sta sțlpu publi
cate la Washington arattUca -mărul 
șomerilor a crescut în S.U.A.,1 în fe
bruarie, cu 280 000, ajungînd la 9,6 
milioane, cu 1,8 milioane mai mulți 
decît în iulie 1981, reprezentind 8,8 
la sută din totalul forței de muncă.

★
BRUXELLES 6 (Agerpres). — E- 

lementul cheie al economiilor țări
lor membre ale C.E.E. — industria 
siderurgică — evoluează încă sub 
semnul recesiunii, relevă un raport 
al Comisiei C.E.E. dat publicității la 
Bruxelles. La ora actuală, întreprin
derile siderurgice din C.E.E. lucrea
ză cu numai 62 la sută din capacită
țile de producție și nu se întrevăd 
nici un fel de indicii privind o re
dresare a situației pînă la finele a- 
cestui an.

BERNA. — Prețurile cu amă
nuntul au crescut în Elveția cu 5,3 
la sută in perioada februarie 1981— 
februarie 1982, relevă statisticile 
oficiale date publicității la Berna, 
citate de agenția Associated Press.

OSLO. — Prețurile la bunurile 
de consum au crescut în Norvegia, 
in ianuarie, cu 3 la sută față de 
luna precedentă, relevă statisticile 
publicate la Oslo. Se menționează 
că aceasta este cea mai mare creș
tere lunară înregistrată in Norve
gia in ultimii 30 de ani.

Reprezentind peste jumătate din populația lumii, femeile constituie o 
uriașă forță a contemporaneității, capabilă să aducă o contribuție mereu 
mai’importantă la soluționarea problemelor cu care este confruntată ome
nirea. Sub deviza „EGALITATE, DEZVOLTARE, PACE" - deziderate majore 
ale femeilor de pe toate continentele - Națiunile Unite au proclamat, in 
urmă cu șase ani, Deceniul internațional al femeii, in sprijinul mobilizării 
și intensificării eforturilor pentru realizarea aspirațiilor fundamentale ale 
femeilor de pretutindeni,

fn ultimii ani a crescut considerabil participarea femeilor la progre
sul economico-social - ele reprezentind în momentul de față o treime din 
forța de muncă mondială. Cu toate acestea, în țările capitaliste femeile 
continuă să fie supuse la tot felul de discriminări, multora li se refuză 
elementarul drept la muncă ; intr-o serie de profesii, accesul femeilor este 
îngrădit de diverse obstacole, inclusiv cele ridicate în calea calificării lor 
profesionale. Chiar și atunci cînd, drept rezultat al luptei lor, bl forțelor 
sociale înaintate, s-au obținut anumite progrese în recunoașterea drep
tului la salariu egal pentru muncă egală, în numeroase state capitaliste 
normele respective nu se respectă sau se aplică ciuntit.

In lupta pentru apărarea vieții și liniștii pe Pămînt

Ultimele la angajări -
Calificată, pe bună dreptate, în 

documentele O.N.U. ca „incompati
bilă cu demnitatea umană“, discri
minarea față de femeie in societa
tea capitalistă imbracă forme din 
cele mai grave, mai ales în con
dițiile actualei crize economice.

Studiul intitulat „DIVERSIFICA
REA LOCURILOR DE MUNCA 
PENTRU FEMEI — CONDIȚIE 
INDISPENSABILA PENTRU O 
REALĂ EGALITATE A ȘANSE
LOR", publicat de Biroul Interna
țional al Muncii (B.I.T.) arăta, în
tre altele, că in prezent, in țările 
industrializate occidentale, femeile 
se izbesc de cele mai rafinate me
tode de îngrădire a drepturilor lor, 
fiind considerate fie ca mînă de lu
cru de „categoria a doua", fie ca 
„incapabile să efectueze anumite 
munci". Studiul menționat arată că 
ele sînt, in general, orientate spre 
profesiuni marginale, așa incit să 
fie ultimele la angajări și primele 
la concedieri. Discriminarea profe
sională acționează pretutindeni în 
lumea capitalistă, ceea ce face să 
existe o „dublă piață a muncii" — 
care oferă bărbaților și femeilor 
locuri de muncă diferite. Astfel se 
explică faptul subliniat de studiul 
B.I.T. că locurile de muncă „pentru 
femei" sint primele desființate. 
După cum declara o tînără munci
toare vest-germană revistei „Der 
Spiegel", „cînd ești femeie, ai cer
titudinea că te vor concedia prima". 
Consecința 7 |n timp ce, în rîn
dul bărbaților, șomajul a cres
cut în R.F. Germania cu 322 
la sută, în rîndul femeilor a 
cunoscut o majorare cu 449 
la sută ; în Marea Britanie 
șomajul feminin a crescut cu 
347 la sută, fiind de aproape 
patru ori mai mare decît șo
majul în rîndul bărbaților.

primele la concedieri
La rîndul său, revista „Stern", 

referindu-se la situația de pe piața 
muncii din Europa occidentală, 
scrie : „Șomajul în rîndul tinerilor 
crește, cele mai afectate fiind 
fetele. Realitatea este cu mult mai 
sumbră decît o arată cifrele ofi
ciale, pentru care drept șomer 
trece doar acela care se Înregis
trează la ofieiul brațelor de muncă. 
Cine se adresează centrelor de 
orientare profesională nu figu
rează în statistici — șî din numă
rul acestora 60 Ia sută sînt femei".

Indiferent de țările sau zonele geografice unde se 
tiflă, de convingerile lor politice, femeile lumii, ocro
titoare ale vieții, se întilnesc pe aceleași coordonate 
ale apărării vieții, afirmării voinței de pace și liniște 
pe Pămînt. Ele sînt inițiatoare sau participante mereu 
mai active la marile mișcări îndreptate împotriva inu

manei curse a înarmărilor, prin înfăptuirea dezarmării, 
pentru a feri viața omenească de azi și de mîine de 
primejdia războaielor pustiitoare. Imaginile de mai sus 
înfățișează aspecte de la impresionantul marș al păcii, 
Copenhaga - Paris, care a reunit zeci de mii de 
participante din mai multe țări vest-europene.

Statisticile acuză
• IN S.U.A., salariul mediu al fe

meilor reprezintă doar 57 la sută 
din cel al bărbaților ; peste trei pă
trimi din numărul femeilor lucrează 
în sfere care presupun un minim de 
calificare și în care remunerația 
este mică, în timp ce în profesiu
nile de înaltă calificare, ponderea 
femeilor reprezintă : doar 2 la 
din 
din 
din

• 51 la sută din femeile anga
jate în R.F. GERMANIA nu au nici 
un fel de pregătire profesională ; 
în plus, din cele 500 de profesii 
înregistrate oficial, femeilor le sînt 
accesibile doar 16.

numărul inginerilor, 10 la 
cel al medicilor și 10 la 

cel al oamenilor de știință.

sută 
sută 
sută

• In ANGLIA, doar 12 la sută 
din tinerele fete au posibilitatea să 
învețe o meserie.

• O „Carte Albă" publicată de 
Ministerul Muncii din JAPONIA re
levă că salariul mediu al femeilor
reprezintă numai jumătate din cel
al bărbaților, aceasta datorîndu-se 
faptului că ele sînt considerate
„inapte pentru munci de răspun
dere" : ca atare, doar 0,4 la sută 
din funcțiile de conducere și de răs
pundere din întreprinderile nipone 
sînt ocupate de femei.

• O STATISTICA A NAȚIUNILOR 
UNITE arată că, pe plan mondial, 
deși femeile reprezintă o treime din 
forța de muncă înregistrată oficial, 
ele realizează două treimi din tota
lul orelor de muncă și primesc 
mai zece la sută din venituri.

nu-

• In întreaga lume femeile 
țin, cu titlu de proprietate, i 
puțin de unu la sută din bunuri.

de
nial

• Din 800 de milioane de anal- 
fabeți, ciți există în întreaga lume, 
500 de milioane sint femei.

Ce înseamnă să fii soție de imigrant...
In condițiile agravării crizei eco

nomice din țările occidentale, ale 
cărei consecințe se repercutează în 
primul rînd asupra imigranților, 
soarta soțiilor acestora devine tot 
mai grea.

Iată un caz dramatic relatat de 
ziarul „UNSERE ZEIT".

Mamă a șase copii, Emis 
har, soția unui muncitor de 
turcă, s-a adresat opiniei 
vest-germane cu rugămintea de a 
interveni pe lingă autorități pentru 
a renunța la decizia de expulzare

Giilba- 
origine 
publice

a: soțului ei. Aflat, din 1970, în 
R.F.G. soțul acestei femei dispera
te a lucrat cu sîrguință în diferite 
locuri, ultima oară la o întreprin
dere a firmei Krupp din Bochum. 
Cînd n-a mai fost nevoie de el 
a fost expulzat. S-a oprit în Belgia, 
unde a întîmpinat aceleași dificul
tăți : n-a găsit decît munci ocazio
nale, prost plătite, care nu-i ajung 
nici pentru întreținerea sa, fără să 
mai fie vorba de a-și ajuta fami
lia venită în R.F.G. tocmai din 
Anatolia.

Frustrarea de dreptul de a deveni mamă
Dorința legitimă a femeilor de a 

deveni mame este adeseori contra
carată de pericolul ce planează asu
pra lor de a fi concediate de către 
patroni atunci cind se constată că 
ele poartă o sarcină, 
scrie ziarul japonez 
bun"

„Adesea — 
„Asahi Shin- 

se intîmplă ca femeile 
să-și piardă imediat locul de muncă 
atunci cind se căsătoresc sau aș
teaptă un copil. Desigur, acest lucru

nu este prevăzut In regulamentul 
întreprinderii respective sau in con
tractul de angajare, dar aceasta este 
realitatea". Cu cițiva ani in urmă, 
concernul chimic „American Cyana- 
mid“ a anunțat pe angajatele filia
lei sale din Willow Island că nu vor 
mai putea lucra in întreprindere 
decit cele '.are aduc un certificat 
medical de sterilitate sau care nu 
mai pot avea copii din cauza virstei 
înaintate.
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La început... n-a fost cuvîntul
Demult, lucrurile erau foarte clare în privința războiului: oștenii 

plecau la luptă, încrucișau săbiile și se loveau cu buzduganele; unii 
rămîneau, alții se întorceau, unii erau învingători, ceilalți - învinși.

Timpul și pasiunea omului pentru complicare și sofisticare au eli
minat asemenea categorii simpliste. Războaiele au devenit de o di
versitate enormă — calde, călduțe sau reci, războaie locale sau mondiale, 
clasice sau neoclasice, atomice sau chimice, 
al undelor, nemaivorbind de cele comerciale, 
vinului sau guliilor.

Aflăm acum de existența unui nou tip de 
telor". Un război despre care unii nici n-au 
dar pe care N.A.T.O. l-a și pierdut.

Aprecierea nu ne aparține, ci este concluzia 
nizate de „Wehrkunde Gesellschaft” — o societate 
germană specializată în studii strategice, reunită 
la Munchen. Cu participarea unor personalități occidentale marcante 
- ministrul american de război Caspar Weinberger, omologul său vest- 
german Hans Apel, comandantul-șef al forțelor N.A.T.O. din Europa 
și secretarul general al organizației, generalul Bernard Rogers, și, 
respectiv, Joseph Luns, negociatorul american la convorbirile de la 
Geneva, Paul Nitze, reprezentantul S.U.A. la reuniunea de la Madrid, 
Max Kampelman și alții, și alții — diplomați, militari, ambasadori.

Acest areopag de somități a conchis: „N.A.T.O. a pierdut războiul 
cuvintelor cu opinia publică occidentală".

De ce? Pentru că „N.A.T.O. folosește o terminologie inabilă". 
Pentru că a pus in circulație cuvinte ca „teatrul de luptă european", 
„arme de teatru", „eurorachete", „război nuclear euro-limitat" etc. 
Și se pare că perspectiva atomizării Europei n-a stîrnit deloc euforie 
și entuziasm - ca să folosim eufemisme - în opinia publică.

Poate că - pentru depășirea dezastrului verbalo-etimologico- 
lingvittico-semantic - vom afla de acum înainte cum N.A.T.O. preconi
zează amplasarea în țările membre de colivii subterane din care să-și 
ia zborul porumbei cu rază medie de acțiune. Sau că sporirea bu
getelor militare urmărește achiziționarea unor escadrile de fluturași per
fecționați, să nu-și pîrlească aripioarele la felinare noaptea.

Că în scopul înfrumusețării peisajelor lacustre se vor lansa la apă 
noi flotile de lebede, preferabil blindate, ca să nu le gîdile peștișorii 
la piciorușe. Ori că trecerea la producția de arme chimice este în
dreptată împotriva dăunătorilor din agricultură, că doar pentru dotarea 
clinicilor de geriatrie se pune la punct bomba cu hormoni și că numai 
pentru progresul sportului se intensifică crearea noilor rachete - de 
tenis și de ping-pong. Așa cum n-ar fi exclus să auzim că pentru 
salvarea din Waterloo-ul cuvintelor în statele majore ale N.A.T.O. vor 
fi cooptați filologi și lingviști.

S-ar putea însă ca sursa înfringerii să fie alta — adică la început 
să nu fi fost cuvîntul. E drept că un ilustru precursor al alianței nord- 
atlantice spunea că rolul cuvîntului este să ascundă gîndul. Dar 
chiar dacă cuvintele ar camufla perfect gîndurile, mult mai greu de 
ascuns sînt faptele.

...La teatrul european, eșecul cuvintelor a început de la prolog — 
prin vizionarea faptelor. Iar pentru asemenea fapte nimeni nu se poate 
aștepta să cudă din rîndul euro-spectatorilor felicitări sau cuvinte de 
laudă, ca să folosim termeni blajini - eufemismele nu fac parte din 
panoplia războiului cuvintelor...

războiul psihologic sau 
ca războaiele heringilor,

război: „războiul cuvin- 
știut că se desfășoară,

dezbaterilor orga- 
particulară vest- 

recent, în sesiune,

N. CORBU

î

*

ț

I
ț
I

I

j j •J
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Setnțeii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul 

export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


