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Pentru dezvoltarea bazei de materii
prime și energetice, in acest cincinal,
prin muncă bine organizată și disciplină

ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
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PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ!

La I.A.S. însurăței, județul Brăi
la, se lucrează intens ia pregă- 

terenului și plantarea 
cartofilor.

Foto : D. Constantîneseu

ti' .

In acest an, potrivit prevederilor planului, In indus
tria minieră trebuie să se extragă 44 milioane tone de 
cărbune net. Materie primă și, totodată, resursă 
energetică valoroasă, cărbunele este așteptat, deopo
trivă, în centralele electrice și in cocsAii, sectoare im
portante pentru dezvoltarea întregii economii. Tocmai 
ținind seama de însemnătatea cu totul deosebită pe 
care o are realizarea planului la producția de cărbune, 
ziarul nostru și-a propus să înfățișeze sistematic ini- '

tiativele, acțiunile deosebite ale colectivelor de mineri, 
care pot fi generalizate, și problemele cu care se con
fruntă unitățile din industria minieră în eforturile lor 
pentru realizarea planului. Continuăm astăzi (două 
anchete au fost publicate recent din bazinele miniere 
ale Văii Jiului și Motrului) cu relatarea preocupărilor 
colectivului întreprinderii miniere din Cîmpuiung. In
terlocutor : tovarășul ing. Florea Stoenescu, directorul 
întreprinderii.

ÎNSĂMÎNTĂRILE
pe un front cît mai larg, eu maximă grijă pentru calitatea

— Pentru început, tovarășe director, 
vă rugăm să prezentați realizările ob
ținute de colectivul de mineri de la 
începutul anului și pină in prezent.

— Activitatea dc producție a În
treprinderii se desfășoară in sectoare 
subterane, cum sint cele de la Slănic, 
Berevoiești, Godeni, Cotești. Pescă- 
reasa,, Poenari, Jugur și Boteni, cît 
și în cariff.ț' e suprafață Aninoasa.

de 10 martie. Totodată, pe două luni, 
productivitatea valorică suplimentară 
a fost de 385 lei pe angajat, iar 
cheltuielile materiale au fost mai 
mici cu 2,9 lei la mia de lei produc- 
ție-marfă. Aș dori să menționez că 
minerii din cariera Aninoasa se si
tuează și acum primii pe întreprin
dere. Ei au înregistrat pină în pre
zent o depășire a planului de 20 000

De asemenea., s-a 
pus în exploata
re pilierul de_siib 
albia riului 
gului, din 
extragem o 
ducție de 
un milion 
cărbune. în 
pe întregul 
minerii noștri au ............ ............
prevăzut să li
vreze țării 1 550 000 tone cărbu
ne. Față de plan, ei s-au anga
jat să realizeze în plus 100 000 
tone cărbune. Planul este bine funda- 
mehtat și considerăm că va fi înde
plinit și depășit. Ne bazăm pe 
forța puternică și experiența va
loroasă ale minerilor noștri, pe do
tarea pe care o avem la dispoziție, 
constînd din complexe mecanizate 
de mare randament, excavatoare și 
combine de inaintare, autobasculan
te. Acesta este suportul uman și ma
teriali principal ce ne dă garanția că 
ne vom onora sarcinile și angaja
mentele asumate.

Rezultatele din perioada ce a tre
cut' din acest an sint bune. Pe două 
luni am înregistrat o depășire a pla
nului de 15 0 47 tone cărbune net, la 
care se adaugă cantitatea de 3 474 
tone scoasă la suprafață pină în ziua

— Cu mult sub plan se află minerii 
din Poenari (cu I 484 tone) și Jugur 
(cu peste 4 000 tone). în ambele sec
toare, alături de brigăzi fruntașe sînt 
și altele cu restanțe. Ce dovedește a- • 
ceasta ? Nu toate formațiile de mi
neri și-au mobilizat puternic forțe
le. resursele de 
tru recuperarea

lucrărilor și asigurarea densității optime!

Tir- 
care 
pro- 

peste 
tone 

total, 
an,

tone de lignit. La baza succeselor lor 
stau mai buna organizare a. muncii 
și a producției, întărirea ordinii și 
disciplinei, folosirea cu randament 
sporit a principalelor utilaje de bază: 
excavatoare, buldozere, autobascu
lante de mare capacitate. Dintre 
fruntașii aflați Ia panoul întrecerii 
aș evidenția pe buldozeristul Ion 
David și excavatoristul Vasile Con- 
tanu. Sporul de producție în acest 
an se va obține și prin dezvoltarea 
capacităților de extracție din minele 
vechi. De pe acum, in sectoarele 
Slănic planul a fost depășit cu 2 568 
tone, Berevoiești — cu 1 500 tone și 
Cotești — cu 8 786 tone.

— Totuși. din datele pe care te aveți 
la înde mină rezultă că unele unități 
nu. și-au îndeplinit planul pe două 
luni. Cum se acționează pentru recu
perarea restanțelor in aceste unități 1

care dispun. Pen- 
restanțelor, con
siliul oamenilor 
muncii a trimis 
aici două brigăzi 
de întreținere ex

perimentate, care 
să adopte cele 
mai potrivite mă
suri tehnice pen
tru a se face față 
presiunilor exce
sive de apă. Cu 
sprijinul organi- 

și de sindicat amzațiilor de partid 
întreprins și o serie de măsuri politi
ce și organizatorice, care să ducă la 
întărirea ordinii și disciplinei Ia locu
rile de muncă. Toate acestea ne vor 
ajuta ca în luna martie să repuperăm 
restanțele, in așa măsură ca planul 
pe; trimestrul I să fie depășit, pe an
samblul întreprinderii, cu 21 000 tone 
cărbune.

— Sint măsuri bune, eficiente. V-am 
ruga, totuși, să precizați citeva din 
direcțiile principale care permit în
treprinderii să se înscrie, pe tot par
cursul anului cu sarcinile și angaja
mentele îndeplinite.

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii1

(Continuare în pag. a III-a)

Am intrat în cea de-a doua decadă a lunii martie și acum 
principalul obiectiv al oamenilor muncii din agricultură, al or
ganelor și organizațiilor de partid, al consiliilor populare și 
organelor de specialitate îl constituie intensificarea însămînță- 
rilor. In multe unități din județele Dolj, Teleorman, Ialomița, 
Tulcea, Brăila, Buzău, Timiș, Mehedinți, precum și din Sectorul 
agricol Ilfov se lucrează susținut la pregătirea terenului și la 
semănat. ,

in această săptămînă trebuie să fie semănate în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste peste 330 000 de hectare. 
Timpul este favorabil pentru lucrările din cimp. De aceea, ce
rința practică este ca oriunde tractoarele și mașinile agricole 
pot intra in brazdă, și îndeosebi in județele din sudul țării, să 
se muncească cu toate forțele și mijloacele, pe un front larg și 
in ritm intens, astfel ca fiecare zi din această sâptămină să 
marcheze însămințarea unor suprafețe cit mai mari.

Nicăieri să nu se amine pe miine ceea ce se poate însă- 
mînța azi I Activiștii de partid, cadrele din unitățile agricole, 
consiliile agroindustriale și direcțiile agricole județene, toți 
specialiștii trebuie să se afle permanent pe ogoare, in mijlocul 
mecanizatorilor și cooperatorilor, identificind terenurile ce pot 
fi însămințate imediat, organizînd și conducînd întreaga acti
vitate, asigurînd o înaltă calitate a lucrărilor, respectarea ri
guroasă a normelor tehnice privind densitatea plantelor la 
hectar.

TIMIȘ: Pe terenurile zvîntate
s-a trecut imediat Ia semănat

TimișAgricultorii din județul 
s-au pregătit temeinic pentru ca, 
odată cu îmbunătățirea vremii, să 
treacă cu toate forțele la semăna
tul culturilor din epoca I. care vor 
ocupa o suprafață de peste 82 000 
hectare. Tractoarele și mașinile a- 
gricole, reparate din vreme și în
cercate prin probe repetate, au fost 
constituite pe formații de lucru și 
repartizate pe ferme. în cadrul 
stațiunilor pentru mecanizarea a- 
griculturii din județ au fost orga
nizate 1 358 agregate complexe de 
utilaje pentru pregătirea terenului 
și 853 agregate pentru semănat.

De ieri, in mai multe zone ale 
județului, pe terenurile mai zvîn
tate au început însămînțărUe. Ast
fel, la fermele legumicole din lo
calitățile Peciu Nou, Vizejdea și 
Jimbolia ale I.P.I.L.F. „Fructus". 
precum și la ferma din Giroc a

Asociației de sere și solarii Timi
șoara au fost semănate 60 hectare 
cu mazăre păstăi. Tot ieri, la'co
operativa agricolă Liebling a în
ceput însămințarea radăcinoaselor, 
iar ia cooperativa agricolă Topolo- 
vățu Mare trifoiul în cultură as
cunsă a fost semănat pe 260 hec
tare.

Concomitent, in alte unități agri- 
■ cole se pregătește patul germinativ, 
pentru a se putea trece la semăna
tul celorlalte culturi din prima e- 
pocă. Mecanizatorii, țăranii coope
ratori. toți lucrătorii ogoarelor ti- 
mișene, dornici să pună bazele 
unei recolte cit mai bune în acest 
an, sini, hotărîți să execute la timp 
și Ia un 
lucrările 
vară.

înalt nivel calitativ toate 
din campania de primă-

Cezar IOANA
corespondentul „Scirtteii

r

Siluete arhitecturale modeme pe artera reînnoită Ștefan cel Mare Foto : 8. Cristian

SLOBOZIA : Fabrica

de argon în funcțiune
Pe platforma Combinatului de 

îngrășăminte chimice Slobozia a 
intrat în funcțiune și a început 
să producă fabrica de argon. Ea 
are o capacitate anuală de 
1 200 000 metri cubi, iar puritatea 
argonului produs este de 99.999 
la sută. Materia primă folosită la 
realizarea argonului o constituie 
gazele reziduale de la sistemul 
de sinteză amoniac, care in acest 
fel vor fi recuperate și nu se vor 
mai dispersa in atmosferă.

Prin intrarea in producție a 
noii fabrici, industria construc
toare de mașini, unul dintre 
principalii consumatori, va rea
liza importante reduceri la im
port. (Mihai Vișoiu).

TULCEA Ritmul de lucru
într-o continuă creștere

Cu toate că, in prima 
acestei săptămîni, timpul 
Dobrogei nu s-a prea încălzit, me
canizatorii și cooperatorii din jude
țul Tulcea au continuat activitatea 
în cîmp. în fiecare unitate agricolă

parte a 
în nordul

s-a urmărit ca, îndată ce a apărut 
soarele, iar vintul a zvintat pămîn- 
tu), să fie reluate lucrările de pre
gătire a terenului și de semănat.

(Continuare in pag. a Hl-a)

Patriotismul unui adevărat
„soldat a! păcii“

Azi va informam despre

MODERNIZAREA UNEI MARI ARTERE BDCUREȘTENE
Segment important în sistemul 

inelar central al circulației bucu- 
reștene. Șoseaua Ștefan cel Mare 
își desăvîrșește profilul edilitar- 
urbanistic. Pină mai ieri îngustă și 
denivelată, această șosea a dobîndit 
treptat atribute de arteră modernă 
și o arhitectură demne de rolul pe 
care îl are in viața municipiului. 
Odată cu corectarea traseului de 
trafic și echiparea tehnico-ediii- 
tară, partea carosabilă a fost lăr
gită de la două la trei fire de circu
lație pe sens, plus linia de tramvai 
amplasată pe axul șoselei, pe o 
structură solidă din beton armat 
Montarea liniei se execută după o 
tehnică nouă, fără întreruperea cir
culației. In șanțul șinelor, fixate cu 
ajutorul macaralelor, se aplică pu
tere (benzi) de cauciuc în scopul 
amortizării zgomotului, al deplasă
rii line a vagoanelor de tramvai.

în ceea ce privește cadrul con
struit, Șoseaua Ștefan cel Mare are 
specificul său. Latura de nord 
este practic ocupată cu numeroase 
dotări de importanță orășenească — 
complexul de spitale de la Colen- 
tina, complexul sportiv Dinamo, 
Circul de stat. De aceea, urbaniștii 
și-au concentrat eforturile asupra 
laturii de sud, care, pînă la apariția 
constructorilor, era mobilată cu 
clădiri joase, de slabă, calitate, ră
mase fără intervenții edilitare toc
mai datorită perspectivei moderni
zării. Pentru evitarea monotoniei 
determinate de utilizarea elemente
lor de construcție tipizate s-a recurs 
la fronturi de clădiri variate ca vo
lumetric și mod de tratare a fața
delor. în intersecțiile cu străzile Li- 
zeanu, Galați, Tunari, Polonă și Do
robanți s-a impus o arhitectură 
deosebită, in care munca de creația 
a arhitecților și proiectanților din 
secția a Vl-a a Institutului „Pro- 
iect“-București s-a dovedit inspira

tă. Fiecare colț este tratat astfel 
incit asigură acea unitate stilistică 
ce conferă armonie întregului an
samblu. Acolo unde partea de tra
fic a fost terminată, iar construc
țiile o încadrează, Șoseaua Ștefan 
cel Mare se impune prin plastica 
arhitecturală, prin personalitate. Ea 
a dobîndit, in același timp, și o 
funcție comercială, parterele din 
majoritatea blocurilor fiind rezer
vate unităților de desfacere a măr
furilor, de alimentație publică și 
prestatoare de servicii. Pentru 
completarea rețelei comerciale, 
pe lingă unitățile în funcțiune, în 
blocurile aflate în diferite stadii de 
construcție s-au rezervat vaste 
spații unde vor fi deschise maga
zine cu articole electrice șl elec- 
trocasnice, produse chimice, o coo
perativă pentru confecționarea tri
cotajelor, un restaurant lacto-ve- 
getarian, un magazin de sport-tu- 
rism, un altul cu articole tehnico- 
sanitare și de fierărie, o uni
tate de reparații Radio-Tv, un ma
gazin de prezentare a aparatelor 
electronice, un anticariat și multe 
altele.

La finele anului, Grupul de șan
tiere nr. 2, căruia i-a revenit mi
siunea mobilării șoselei, va trebui 
să încheie complet lucrările de con
strucție de pe această arteră, unde 
mai sînt de executat circa 1 100 de 
apartamente și spațiile comerciale 
aferente.

Așa cum constatăm de fiecare 
dată cînd drumurile ne poartă 
prin marile cartiere ale Capitalei, 
cei ce dau o Înfățișare nouă orașu
lui tind să aducă rezolvări con
structive menite să satisfacă exi
gențele, aspirația noastră spre 
bunăstare si frumos.

Gabriela BONDOCJ

Alergînd după o iluzie...
Numele : Mihai Muntea- 

nu. Vîrsta : curind împli
nește 22 de ani. Domici
liul : București, Aleea Slă- 
tioara nr. 1. Pînă în 1979, 
muncitor la „Automecani- 
ca" (de pe Șoseaua Olte
niței). calificat la locul de 
muncă.

După această dată...
— Aveam 19 ani și o 

idee fixă : „Să cunosc lu
mea 1“ Drept pentru care 
am solicitat să plec.

— Motivind ?
Exact cu ideea fixă 

de care aminteam.
— Familia n-a încercat 

să vă arate că poate e bine 
să mai chibzuiți ?

— Nu eram în relațiile 
cele mal grozave cu fami
lia.

— Dar oamenii cu care 
lucrați Ia „Automecani- 
ca" ?

— „Fii mă, serios, cum 
să pieci ?" îmi spuneau. 
Ori mă luau peste picior. 
Pe 22 martie, 1979, cînd am 
luat avionul spre Italia, o 
persoană care s-a ocupat 
de formele mele mi-a 
spus : „La revedere". L-am 
întrebat : „De unde știți 
că voi reveni ?“ „Vorbim 
noi la întoarcere".

— Prima escală...
— în Italia. Acolo m-a 

luat în primire o organiza
ție a... bisericilor din lume 
— Worlds Churches Orga
nisation — protectoarea ce
lor în situația mea.

— Cum v-a protejat ?
— Punîndu-mi ferm niș

te condiții : n-am voie 
să mă stabilesc în Europa. 
Deci, nici în Italia. N-am 
drept de muncă. (Am cu
noscut o fată din R.F.G.

De aici, altă condiție : 
n-am voie să mă căsăto
resc cu ea). Etc...

— Cît ați stat în Italia T
— Vreo patru luni de 

zile.
— Timp destul să cu

noașteți lumea de acolo. 
Doar pentru asta ați venit, 
nu î

— Așa, pe dinafară, am 
cunoscut cite ceva. Adică,

m-am despărțit de 
de dormit.

— In America, unde 
v-ați stabilit ?

— în New York. Au de
cis pentru mine protectorii 
mei.

— Oricum, nu-i de ici, de 
colo să ai un sprijin într-o 
țară străină. Chiar, cum 
v-au ajutat de data asta 1

— „Organizația" în cau-

sacul mai puțin decit un munci
tor american care făcea 
exact ce făceam și eu. Ori
cum, abia îmi scoteam 
masa zilnică.

— Erați tot cu sacul de 
dormit după dumnea-

Aventura absurdă a unui tînăr care 
a descoperit la fața locului realita
tea dură a „societății de consum44

strada. Pentru rest, Iți tre
buie bani. Și dacă nu 
muncești, de unde ? Iar' ca 
sa muncești, trebuie să ți 
se asigure acest drept. Or, 
v-arh spus, nu beneficiare 
de acest privilegiu. Dealt
fel erau destui și dintre cei 
de acolo care nu aveau 
unde munci.

— Și atunci cum v-ați 
descurcat ?

— Am fost tot timpul 
nedespărțit de... sacul meu 
de dormit Nu de puține 
ori înoptam pe unde apu
cam. Nevoia ’ m-a învățat 
multe 1

— „Turismul" ăsta, ca 
să-l zicem așa, merge o 
vacanță, cel mult...

— La mine a mers 
vrind-nevrind circa doi 
ani. Și tn America, unde 
am ajuns apoi. tot nu

ză mi-a găsit un garant. 
Un preot de origine româ
nă. Se zice că pentru fie
care emigrant, pe care.il 
garanta, primea 10 000 de 
dolari. Pentru cheltuieli cu 
aranjarea lui.

— Viață pe picior ma
re !...

— Am Impresia că nu 
m-ați înțeles. Din acești 
10 000 eu am primit... 35 de 
dolari la aeroport și alti 
100 mai apoi. Plus indica
ția : „descurcă-te cum
poți, avem alții pe cap, in 
situații mai grele".

— Cum v-ați descurcat I
— Am umblat destul 

pînă am încăput pe mina 
unuia In căutare de forță 
de muncă ieftină. Am lu
crat in New Jersey două 
luni, la acoperișuri.

— Cum erați plătit ?
— De două și de trei ori

voastră, ?
— V-am spus că-1 pur

tam cu mine peste tot.
— Vi se părea drept ca, 

la muncă egală, să luați de 
două, de trei ori mai puțin 
decit unui „de-al casei" ?

— Nu. Dar cînd am des
chis gura, cel care m-a an
gajat mi-a spus : „Nu-ți 
convine ? Perfect. Afară !“ 
Se împlineau tocmai două 
luni de muncă la acoperi
șuri...

— Ce-ați făcut în conti
nuare ?

— O lună de zile am bă-
tut pe la toate ușile pen
tru a afla de lucru. E de
zolant să vezi că nu ai 
nici o șansă, că nu ți se 
deschide nici o perspec
tivă.

— Măcar de data asta 
v-a scos din încurcătură 
„organizația" ?

~ Cind mă mai găseam 
cu ginerele preotului ga
rant — știți, el se ocupa de, 
toată afacerea, preotul era 
atit de bătrin încit cred că 
nici nu știa pe ce lume 6e 
află — acesta mi-o lua 
înainte : „îmi pare rău. nu 
te pot ajuta cu nimic". 
Pînă la urmă mi-a intins o 
mînă unul care lucra la un 
restaurant. Am muncit a- 
colo ca debarasor. Cre
deam că mâ voi așeza și

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

L-am ascultat, prin 1931, la o 
singură lecție de deschidere a cursu
lui de drept internațional. Și nu l-am 
mai uitat niciodată. Deși veneam de 
la un curs al lui Nicolae Iorga. Era 
către sfirșitul misiunii lui diploma
tice la Londra, misiune care dura, 
cu o întrerupere, din 1922 si cînd se 
pregătea, in condițiile crizei genera
le și ale ațîțărilor la război, porni
te din oficine fasciste, să urce pe 
treapta cea mai înaltă a politicii in
ternaționale a vremii, cea de pre
ședinte al Ligii Națiunilor. Acolo a 
strălucit ca diplomat fără prihană, ca 
orator neîntrecut, ch orn și ca pa
triot român, ca neobosit slujitor al 
idealului de pace în lume, pace în
temeiată pe respec
tul tratatelor, pe 
recunoașterea neal
terată întru nimic a 
independentei și su
veranității popoare
lor, pe logica și 
dreptatea istoriei.

Iar acum, cînd îi 
aniversăm centena
rul nașterii și-i re
capitulăm, oricît de sumar, faptele, 
mă conving că el, Nicolae Titulescu, 
rezumă și întruchipează istoria româ
nă internă și externă între 1916 și 
1936, in datele ei esențiale și cele mai 
vrednice de consemnat în veșnicie. 
Am avut diplomați care au corespuns 
epocilor în care au- trăit : voievozi 
ca Mircea, Ștefan, Mihai ori Brînco- 
veanu sau dregători ca spătarul Mi- 
lescu, David Corbea Ceaușul ori 
figuri ilustre din veacul nouăspreze
ce, ca V. Alecsandri, Costacbe Ne
gri, Ion Ghica ori Mihail Kogălni- 
ceanu și, apoi. Take Ionescu. Desi
gur, nici unul dintre ei n-au fost nu
mai diplomați. Titulescu se distinge 
intre ei prin complexitatea persona
lității. a însușirilor cu care era în
zestrat : o memorie uluitoare, o in
teligență ascuțită, pătrunzătoare și 
subtilă, o gindire profundă și ana
litică, o intuiție a oamenilor, prie
teni sau adversari, o dibăcie in a 
pune și a ataca problemele cele mai 
spinoase și cele mai gingașe de po
litică, drept sau diplomație, un spi
rit fin, o înțelegere limpede și nuan
țată a faptelor și evenimentelor, un 
cuget românesc pătruns de gravita
tea faptelor in istorie și, mai ales, 
însuflețit de cea mai profundă dra
goste de tară, a cărei demnitate, 
dreptate, independență, libertate le-a 
apărat pînă in ultima clipă a vieții.

Hrănită din tradiție, din istorie, din 
cultură, din cele mai sincere sim
țăminte. dragostea de patrie l-a 
călăuzit pe Titulescu și l-a lumjpat, 
ca un far, în tot dificilul și glo
riosul lui drum, de la tratatul de la 
Trianon pină la Geneva, unde, de la 
tribuna Ligii Națiunilor, definea a- 
gresorul și fulgera, cu verb de foc, 
fascismul și revizionismul războinic. 
S-a autocaracterizat : ...„Sînt soldat 
ol țării mele in tranșeele păcii și 
care n-a cunoscut încă demobiliza

rea... Am văzut toate țările ta ele 
acasă sau la muncă spre a ajunge la 
concluzia că nimic nu poate prețui 
mai mult ca glia strămoșească".

Ca diplomat a intrat in istoria ro
mânească și universală, apărind in
teresele naționale, dreptatea Româ
niei, a poporului el, conjugate strins, 
organic, cu interesele tuturor po
poarelor .și țărilor doritoare de pace. 
Iată-1 jucînd un rol de frunte în pe
rioada. 1918—1920, perioada grea de 
consolidare și recunoaștere a unirii 
tuturor românilor, sub ocrotirea a- 
celorași hotare. A fost membru al 
Consiliului Național Român de la Pa
ris. împreună cu Take Ionescu, Oc
tavian Goga, Traian Vuia, Const. 

Miile și alții, care 
s-au străduit din răs
puteri, pe lingă re
prezentanții Antan
tei victorioase, de 
multe ori foarte pu
țin binevoitori, să 
demonstreze legiti
mitatea unirii și 
dreptatea poporului 
român. necesitatea

lui imperioasă și vitală de a avea o 
țară in marginile graiului românesc. 
După eroica luptă a soldaților în 
tranșee, după avintul revoluționar al 
transilvănenilor și hotărirea de unire, 
proclamată Ia 1 decembrie 1918 la 
Alba Iulia, prin voința și cu efortul 
tuturor românilor, a urmat bătălia, a- 
cerba bătălie diplomatică pentru re
cunoașterea faptelor, a dreptății cau
zei și înscrierea lor in tratate de 
pace. O bătălie grea cu perfidia și 
influența, cu invidia și cupiditatea, 
cu rutina și necinstea, cu lăcomia 
și chiar trădarea, care, toate, asocia
te și conjugate, întindeau mii de 
capcane in calea justiției, adevăru
lui libertății și dreptății naționale ro
mânești. După mai multe eșecuri de 
a se semna pacea cu Ungaria, gu
vernul generalului Averescu l-a de
semnat pe Titulescu prim delegat in 
Conferința păcii și, după o muncă 
neobosită și Înțeleaptă de patru ani, 
la 4 iunie 1920 -tratatul de la Tria
non a fost semnat. Conta cît un Mă- 
rășești și o Alba Iulia diplomatică, 
înscrisă într-unul din cele măi im
portante tratate din contemporanei
tate. Căci Transilvania, cum se ex
prima Titulescu însuși, „e inima 
României geografice, e școala care 
i-a tăcut neamul, e farmecul care 
i-a susținut viața". Iar Unirea tăl
măcea tocmai această viață, acest 
drept la viață al întregului popor ro
mân.

De aici încolo, două idei cardinale 
l-au călăuzit pe Titulescu, idei care 
izvorau din înseși ființa și gindirea 
poporului român și din interesele 
României ca stat între statele lu
mii : apărarea și păstrarea tratate
lor și dezarmarea, concepute ca „o

Dumitru AI.M.AȘ
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ani și ani de zile, tatăl lui 
Alexandru Abrudan din Petro
șani a fost mecanic de locomo
tivă. încă de pe cină Alexandru 
era de-o șchioapă, tatăl îi spu
nea că nu există meserie mai 
frumoasă ca aceea de mecanic. 
Apoi, adăuga :

— De fapt, orice meserie e 
frumoasă, cind ți-e dragă și o 
faci cum trebuie. Așa că tu în
vață carte și mai gindește-te...

Fiul a învățat carte și a dus 
mai departe ștafeta de la tatăl 
său. La rîndu-i, i-a făcut pe 
cei doi fii ai săi, Arcadie și 
Alexandru, să îndrăgească a- 
ceeașl meserie. Și amîndoi au 
ajuns tot mecanici de locomoti
vă. Acum așteaptă să le spună 
șl ei, copiilor, aceeași frumoasă 
poveste...

Autobuzul... taxi
Nici noi n-am crezut pină a- 

cum că un autobuz, menit 
să transporte zeci de călă
tori, poate deveni un taxime
tru oarecare pentru o plimba
re. Plimbare pe care și-a per
mis s-o facă Tudor Mărculeș- 
teanu de la Autobaza nr. 1 Slo
bozia. în loc să parcheze auto
buzul la garaj sau să transpor
te călători, T.M. s-a „transpor
tat" pe sine însuși, singur-sin- 
gurel, pină acasă, la Săveni. Să 
vadă și să se minuneze toată 
suflarea cine e el ! Nu știm cit 
și dacă s-or fi „minunat" con
sătenii. dar de văzut l-a „vă
zut" un echipaj de miliție, care 
l-a stopat. Plus ce-a mai urmat.

Ca pe jar
Bine-a zis cine-a zis că lenea 

e cucoană mare, dar care cere 
demincare și dacă nu mun
cești șt n-ai ce să-i dai, începi 
să tragi cu coada ochiului spre 
ogrăzile vecinilor. Așa cum au 
făcut-o și tinerii Costică Și Ma
rian din Coteana-Ott, care de 
muncit nu munceau, dat de 
mîncat mincau. Cind n-au mai 
avut ce să ducă la gură s-au fu
rișat intr-o bătătură de gospo
dar din sat, de unde au înșfăcat 
doi miei. Cum era întuneric 
beznă și credeau că nit i-a vă
zut nimeni, s-au dus in grabă 
acasă și unul din miei a fost pus 
pe frigare. Dar n-au apucat să 
se înfrupte din trufanda, pentru 
că ati inohit.it in sec ta apariția 
vameti'ior iegis. Al doilea miel 
a fost salvat, ceea ce nu se poa
te spune și despre cei care-i 
puseseră gind rău și care își 
Vor primi pedeapsa meritată.
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Nărav lecuit
— Ai auzit, soro, de năzdră

vănia porcilor lui Filimon 1
— Eu nu știu ce știi dumnea

ta, dar de auzit ăm auzit ci nu 
mănincă decit piine.

— Și încă din aia albă, și nu 
de orișicare, ci musai franzelă...

Și uite-așa, din vorbă-n vor
bă, s-a aflat că Filimon Cricșa 
din comuna Șanț, județul Bis- 
tnța-Năsăud, adusese pentru 
grăsuni nu mai puțin de 55 de 
franzele albe de la magazinul 
forestier Valea Măriilor (gestio
nară — Oltița Dănilă).

Stăpînul porcilor a fost „le
cuit" cu o amendă usturătoare. 
Nici gestionara n-a scăpat mai 
ieftin.

Pe pielea lui
Pripășit prin Zalău, un anu

me Ovidiu Tatar din Toplița a 
dat o raită prin complexul co
mercial „Galeriile Meseș“. Lume 
multă, marfă așișderea. Să tot 
cumperi. S-a invirtit ce s-a in- 
virtit O.T. prin magazin, pină a 
pus ochii pe o scurtă imitație 
din piele. „Imitindu-i" și el pe 
ceilalți cumpărători, s-a dus in 
fala oglinzii s-o probeze. Ce-i 
drept, e drept : ii venea de mi
nune, parcă anume croită pen
tru el. Neindurindu-se s-o mai 
dezbrace, a tras fișul peste 
scurtă, și a pornit-o spre ieșire. 
N-a mai apucat. A fost silit să 
intre intr-o altă încăpere, la 
miliție, spre a da seamă pentru 
furtul scurtei, imitație de piele, 
pe... pielea lui.

De la o luminare
întâlnind un consătean pe 

drum. Radu M. din comuna 
Mircea Vodă, județul Constanța, 
l-a întrebat, printre sughițuri :

— la spune-mi, mă, mai am 
mult pină la mine-acasă ?

Văzind că ■ pe R.M. picioarele 
nu-l mai ascultau, omul s-a 
oferit să-l conducă pină acasă.

— Lasă, mă, că a nimerit or
bul Brăila, dar eu...

Ajungînd, cu chiu cu vai aca
să, s-a dus să se culce, dar nu 
mai înainte de a căuta ceva de 
trebuință cu o luminare aprin
să. înainte de a adormi, a uitat 
s-o stingă. De la luminare a 
luat, foc casa și, cu toată inter
venția oamenilor, R.M. n-a mai 
putut fi salvat.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordantă cn legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Sprijin concret pentru întărirea 

ordinii fi discipline!^ in întreprindere
„Vă aduc la cunoștință unele 

probleme grave din întreprinderea 
mecanică Roman și, cu deosebit 
respect, vă rog să ne ajutați" — 
se adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare trimisă de 
Ion Horodniceanu, șeful atelierului 
montaj strunguri carusel grele, se
cretarul comitetului de partid din 
secția a VII-a montaj.

în esență, autorul scrisorii arăta 
că au fost cazuri de raportare la 
producția-marfă a unor strunguri 
carusel mari și mijlocii care nu 
fuseseră efectiv realizate ; el se 
referea și la livrarea a două tipuri 
de carusel neomologate, la atitu
dinea și activitatea necorespunză
toare ale secretarului comitetului 
de partid din întreprindere și ale 
directorului tehnic al acesteia, pre
cum și la alte neajunsuri.

Cercetarea făcută la indicația 
secretarului general al partidului 
de către Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, împreună cu 
Comitetul județean Neamț al 
P.CJi., a dus la . concluzia că in 
cea mai mare parte a lor afirma
țiile erau întemeiate. Astfel, la sfir- 
șitul lunii septembrie, anul trecut, 
au fost raportate ca terminate, deși 
nu aceasta era situația, un număr 
de 13 strunguri carusel — ceea ce 
a influențat producția-marfă cu un 
plus de peste 40 01)0 mii lei. iar pro
ducția netă cu aproape 10 000 mii 
lei. De retribuții in plus, ca urma
re a raportărilor fictive, au bene
ficiat 6 cadre de conducere, pre

oțim și 104 alți oameni ai 
muncii. Raportarea incorectă a 
producției s-a făcut pe baza hotâ- 
ririi unor cadre de conducere ale 
întreprinderii, care, în acest fel, au 
beneficiat de retribuții suplimen
tare.

După ce se clarifică și problema 
neomologării unor tipuri de caru
sel, raportul de cercetare se ocupă 
de afirmațiile privind activitatea 
secretarului comitetului de partid 
pe întreprindere. Ion Iordache, și a 
directorului tehnic Ion Samacniș, 
precizind că aceștia, deși manifestă 
competență pe plan profesional, nu 
folosesc cele mai bune metode de 
muncă pentru mobilizarea oameni
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, atitudinea lor influențind Tn 
mod negativ atmosfera din unele 
sectoare ale Întreprinderii.

Pentru introducerea ordinii și 
disciplinei in întreprindere, îm
preună cu Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. și ministerul de 
resort, au fost aplicate o serie de 
măsuri, fiind scos din funcție și 
sancționat pe linie de partid direc
torul tehnic ; au fost sancționați pe 
linie de partid și administrativ 
secretarul de partid și directorul 
întreprinderii, precum și alte cadre 
de conducere, inclusiv de la cen
trala de resort. Au fost corectate 
și puse de acord cu realitatea ra
portările statistice ; s-a adoptat un 
program de măsuri pentru finali
zarea caruselelor raportate ca fiind 
realizate, precum și pentru omolo
garea celor două tipuri de carusel.

al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre soluționare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare. Pe baza cer
cetării efectuate la fața locului, 
impreună cu reprezentanți ai or
ganelor locale, au fost luate mă
suri pentru remedierea deficiențe
lor la centrala și la rețelele ter
mice. pentru asigurarea corespun
zătoare a căldurii in sezonul rece 
și a apei calde. îmbunătățirea lu
crărilor de finisaj la construcții și 
întărirea exigenței la recepția

blocurilor. S-a prevăzut începerea 
lucrărilor pentru extinderea stației 
de epurare a apelor uzate, ca și a 
lucrărilor de regularizare a riului 
și dezvoltarea instalației de apă Ci- 
pău — Tîrnăveni, precum și con
struirea unei școli cu 16 săli de 
clasă. De asemenea, a fost stabilit 
un grafic al transportului in co
mun care să satisfacă solicitările 
locuitorilor acestui cartier, au fost 
amenajate, in mod provizoriu, spa
ții corespunzătoare pentru funcțio
narea dispensarului medical și a 
grădiniței de copii.

Pepiniera silvică vaj^o bază-mode^

de cercetare și producție

Măsuri pentru îmbunătățirea 

dotărilor nouliri cartier
în

1918“ 
cu peste 
cuiește

. populația 
adresată
Ceaușescu, mai mulți locatari sesi
zau, pe lingă aspectele pozitive ale 
instalării in noile locuințe, și unele 
neplăceri legate de faptul că apa 
potabilă ar fi in cantități sub ne-

noul 
din

I cartier „1 Decembrie 
orașul Tîrnăveni Mureș, 
1 000 de apartamente, lo- 
aproape 30 la sută din 
orașului. într-o scrisoare 

tovarășului Nicolae

cesar și nu de bună calitate, din 
cauza funcționării defectuoase a 
uzinei de apă și a capacității ei in
suficiente. Unele apartamente au 
fost predate cu defecțiuni de con
strucție, Iar centrala termică nu 
acoperă cerințele locatarilor. Toto
dată, semnatarii făceau și unale 
propuneri pentru rezolvarea pro
blemelor sesizate.

La indicația secretarului general

Ing. Sergiu Grămadă, cercetător 
științific la stațiunea silvică Corne- 
tu, a adresat secretarului general 
al partidului o scrisoare în care a- 
firma că stațiunea experimentală 
Ștefănești, din municipiul Bucu
rești, pe care a condus-o timp de 
20 de ani. și de unde ar fi fost 
„scos pe nedrept", a „decăzut" ca 
urmare a acestui fapt și ar fi de
venit „nerentabilă". Ca exempli
ficare, se mai afirma că ar fi fost 
„lichidate" culturile de trandifiri și 
cultura de zmeură pe spalier, că 
s-ar fi „renunțat la pepiniera de 
brazi repede crescători", că nu s-ar 
mai produce puieți de mesteacăn, 
iar colecția dendrologică ar fi fost 
„lăsată in paragină".

Secretarul general al partidului 
a hotărit ca scrisoarea să fie repar
tizată spre examinare viceprim- 
ministrului de resort al guvernului 
și președintelui Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale.

La cercetări au participat repre
zentanți ai Comitetului de partid 
al sectorului 2 și ai Ministerului 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcție, de care aparține 
stațiunea. Din raportul de cerce
tare a rezultat că in mare parte a- 
firmațiile din scrisoare nu cores
pund adevărului. Astfel, e adevărat 
că au fost diminuate, începind din 
anul 1974, suprafețele cultivate cu 
trandafiri, ținindu-se seama de 
specificul preponderent forestier al 
activității pepinierei — totuși, 
prin măsura luată, colecția de 
trandafiri nu a fost afectată,' în 
prezent existind un număr mai 
mare de varietăți decit în perioa
da in care autorul scrisorii, a con- 
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dus această pepinieră. A fost sis
tată valorificarea ca pomi de iarnă 
a puieților de brad și duglas către 
populație — măsură determinată 
nu de „lipsa de preocupare a con
ducerii institutului", ci de cererile 
mari din aceste specii ca arbori 
ornamentali pentru zonele verzi ale 
Capitalei.

Răspunsul clarifică și motivele 
pentru care autorul scrisorii a fost 
scos din funcția de șef al pepinie
rei și mutat la altă unitate. Astfel, 
se arătă că acesta, împreună cu 
tehnicienii Valeriu Butoi și Dumi
tru Manea, șefi de secție, au să- 
virșit o serie de abateri, cum sînt 
deținerea unor terenuri proprietate 
de stat pe care cultivau trandafiri 
in interes personal, cu materialele 
și muncitorii pepinierei ; gestiona
rea și gospodărirea necorespunză
toare a bunurilor unității * încălca
rea unor prevederi privind înca
drarea și retribuirea personalului.

Pentru îmbunătățirea, in conti
nuare, a activității pepinierei Ște
fănești, s-a stabilit un ansamblu 
de măsuri care include definitiva
rea pină la sfîrșitul trimestrului I 
a,c. a programului de modernizare 
a pepinierei și a colecției dendro- 
logice pe perioada 1982—1985, pu- 
nîndu-se un accent mai mare pe 
dezvoltarea și perfecționarea acti
vității de cercetare și aplicare în 
producție a rezultatelor cercetări
lor ; folosirea mai bună a suprafe
țelor de teren, aplicarea cu riguro
zitate a asolamentelor. stabilirea 
structurii optime, in perspectivă, a 
producției de puieți ; organizarea 
mai judicioasă a teritoriului pepi
nierei și a colecției dendrologice.

Necuiai ROȘCA

SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ 
modalitate practică de perfecționare 

a pregătirii propagandiștilor
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Era om 
la locul său...

Cine mai era ca Mironel Cuș- 
bescu din Albești de Muscel, 
cind a auzit că soția i-a adus 
pe lume și al doilea copil, sănă
tos și frumos, și că seamănă leit 
cu el ? Era vesel, era mindru, 
era om la locul lui.

Pină intr-o zi, cind și-a pără
sit familia. Și nu numai familia, 
ci și meseria de lăcătuș-meca- 
nic. N-a mai lucrat in nici o 
unitate, pentru a nu plăti pen
sie alimentară propriilor copii. A 
început să lucreze insă ca „par
ticular". Jntrucit nu și-a achitat 
obligațiile stabilite de Judecăto
ria din Cimpulung, M.C. a fost 
trimis din nou in judecată.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii*

Unități turistice
în Județul Arad, numeroase uni

tăți turistice amplasate in locuri 
pitorești oferă condiții optime de 
popas și recreare;

Un complex de alimentație pu
blică și cazare denumit „Crișul" a 
fost dat in folosință, nu de mult, 
in centrul localității Chlșineu-Criș. 
El dispune de un restaurant cu 
220 locuri la mese și peste 50 lo
curi in camere cu încălzire cen
trală și confort modern. Apreciat 
de vizitatori este și hotelul „Moaia 
cu noroc" de la Ineu. cu camere 
confortabile, restaurant, bar de zi, 
cofetărie cu laborator propriu.

In localitățile Nării ac se află, 
de asemenea, un hotel elegant, 
care oferă oaspeților condiții bune 
de găzduire (camere cu băi sau 
dușuri, încălzire centrală, un res
taurant care servește gustoase pre
parate culinare cu specific local).

în județul Arad
în zona de agrement a orașului 

Arad, la circa 8 km, pe șoseaua 
națională care vine de la Nădlâcl 
hanul „Sălașul de la răscruce" dis
pune de locuri de cazare în ca
mere elegante sau ip căsuțe, pre
cum și de un teren pentru ampla
sarea de corturi in timpul verii. 
Un restaurant spațios, un cafe-bar. 
o braserie și o terasă completează 
posibilitățile unui popas agreabil.

Aceleași condiții optime de ca
zare și masă oferă și hanul 
„Vinga" in mijlocul unui pitoresc 
sting, pe drumul național Arad— 
Timișoara km 30. ca și hotelul 
Lipova din orașul cu același nume, 
la circa 1 km de stațiunea balneo
climaterică Lipova, bine cunos
cută pentru valoarea curativă a 
izvoarelor sale.

In fotografie : hanul „Sălașul de 
la răscruce".

De mai multă vreme, In efortul 
de a spori forța de înrîurire a în- 
vățămîntului politico-ideologic, Co
mitetul județean Olt al P.C.R. fo
losește schimburile de experiență 
între propagandiști. Ele sînt orga
nizate periodic în fiecare dintre cele 
17 Consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste din județ, sau pe 
platformele industriale de la Slati
na, Caracal și Balș. In cadrul lor, 
propagandiștii asistă la dezbateri în 
cursurile de învățâmint, vizitează 
puncte de documentare politico- 
ideologică, participă la acțiuni ale 
brigăzilor științifice, la programe 
cultural-artistice. Acestea sînt urmate 
de discuții și schimburi de opinii, 
în cadrul cărora propagandiștii își 
spun părerea despre inițiativele și 
metodele valoroase folosite, despre 
neajunsurile care diminuează încă 
finalitatea formativă a invățămîntu- 
lui politico-ideologic, a activităților 
politico-educative la care au asistat. 
Redăm, în cele ce urmează citeva 
dintre concluziile unora dintre 
schimburile de experiență organiza
te în acest an de studiu.

REALITATEA — IZVORUL PROS
PEȚIMII DEZBATERILOR. Ceea ce 
au apreciat cu 
gandiștii care au 
participat, în ca
dru! schimbului 
de experiență, la 
dezbaterea des
fășurată intr-un 
curs al învăță- 
mintului de par
tid la întreprin
derea de tricotaje din Caracal, 
a fost raportarea permanentă a 
ideilor teoretice la preocupările 
prioritare ale colectivului de aici. 
Propagandistul a orientat discu
țiile (la o temă privind calita
tea produselor) spre sublinierea 
cerinței ridicării nivelului calita
tiv al producției, a însemnătății 
economice a acestei cerințe, sublini
ind că zestrea tehnică a întreprin
derii, materia primă obținută cu 
mari consumuri de energie și com
bustibil, exigențele competitivității 
fac necesară astăzi, 
oricind, o preocupare 
fiecare clipă pentru o 
rioară a producției, 
analizați aprofundat 
concură aici, concret, 
acestui deziderat : 
aprovizionări tehnico-materiale 
mice, executarea unor reparații de 
calitate la mașini, sporirea exigen
ței controlului de calitate prin extin
derea autocontrolului pe întregul 
flux de producție. N-am vrea să se 
înțeleagă, enumerind acești factori, 
că participanții la dezbatere au 
arătat numai cu degetul către alții ; 
nu, căci pornită pe acest făgaș, dis
cuția a avut mai ales în vedere pro
blemele intăririi ordinii și discipli
nei în producție, folosirii integrale a 
timpului de lucru, îmbogățirii per
manente a cunoștințelor tehnico- 
profesionale ale muncitorilor, ape- 
lînd la aspecte și argumente din 
propria unitate economică. Dezbate
rea a fost vie, nimeni nu a stat cu 
ochii pe ceas, iar învățămintele cu 
care s-a încheiat au fost multiple. 
Este tocmai ceea ce au apreciat cu 
deosebire participanții la acest 
schimb de experiență. După cum ei 
au apreciat și faptul 
re au fost prezente 
ducere, în frunte cu 
treprinderii, care au 
la întrebări și nu s-au sfiit să pună 
punctul pe „i 
atit lucrurilor 
surilor.

MIJLOACE 
FORȚA DE 
CONȘTIINȚE.
rezumate concluziile schimbului de 
experiență desfășurat în 
Sprinccnata. Și iată de 
întii pentru că dezbaterea

deosebire propa-

a

ÎN ACȚIUNEA DE AUTOAPROVIZIONARE
_________________________________ ț_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CETĂȚENII Al) NEVOIE DE UNELTE AGRICOLE
...și este firesc și necesar să le găsească in magazine
• Oferta — în continuă creștere, pe măsura extinderii activităților agricole in gospodăriile populației
• Lung e, uneori, drumul mărfurilor din depozite in magazine © De ia marile combinate metalurgice

sau... de la fierarii satelor ?

Un adevăr evident și elementor : pentru extinde
rea autoaprovizionării, pentru sporirea oportului gos
podăriilor populației Io dezvoltarea producției agroa- 
limentore este necesară asigurarea uneltelor agricole 
specifice. După cum se știe, reglementările legale pre
văd sarcini exprese in acest sens, stabilind obligația 
micii industrii de o dezvolta producția uneltelor de uz 
agricol in vederea acoperirii integrale a solicitărilor 
populației. Ca urmare, cum s-au pregătit in acest an 
mica industrie și comerțul pentru a face față solicită
rilor de unelte agricole ?

Pentru o răspunde Io întrebare am efectuat un am
plu sondaj, cu sprijinul corespondenților județeni ai 
„Scinteii", in peste 100 de magazine rurale și urbane 
din Maramureș, Suceava. Teleorman, Cluj, Timiș, Mu
reș. Bistrițo-Năsăud, Buzău, Brașov și municipiul Bucu
rești. Ce a relevat sondajul ?

Efectiv, se constată o îmbunătățire evidentă a 
aprovizionării magazinelor, care reușesc să acooere 
solicitările cumpărătorilor Io majoritatea sortimentelor. 
Alături de creșterea volumului ofertei - Io unele ca
tegorii de unelte cu 200-300 Io sută în plus față de 
onul trecut - se remarcă diversificarea nomenclatoru
lui de produse, mai buna sa adoptare io cerințele 
locale de aprovizionare. Pe linia preocupărilor privind 
îmbunătățirea aprovizionării cu unelte agricole se în
scrie și măsura organizării de raioane și magazine spe
cializate in desfacerea acestor mărfuri.

Sondajul a scos in evidență insă și citeva deficiențe, 
aparent minore, dar core sint de extremă importan
ță practică pentru desfășurareo activităților agricole 
in gospodăriile populației, lată de ce ne vom opri asu
pra lor in rindurile ce urmează.

Cu toate că, pe total, se înre
gistrează, așa cum arătam Înainte, o 
creștere substanțială a fondului de 
marfă, repartizarea lui pe magazine 
continuă să fie necorespunzătoare. 
Drept rezultat in nici unul din cele 
peste 100 de magazine vizitate cu 
prilejul sondajului nu a fost găsii 
întregul sortiment de unelte agrico
le cuprinse în nomenclatorul comer
cial.

La magazinul comunal din Brodl- 
na. județul SUCEAVA, de exemplu, 
lipseau greblele, săpăligile. lopețile, 
tirnăcoapele, foarfecele de pomi, fe- 
răstraiele și țesalele, pentru ca, in 
același județ, la magazinul din co
muna Bosanci să găsim toate aceste 
produse, dar să constatăm lipsa alto

ra : foarfecele de tuns oile și stropi
torile. în județul TELEORMAN - 
aceeași situație : la magazinul din
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Peretu, ’de exemplu, lipseau cazma
lele. foarfecele de pomi și de oi. 
iar la Furculești — săpăligile și co
zile de unelte. Exemplele ar putea 
continua.

Asemenea anomalii de aprovizio

nare sint cu atit mai grave cu cit 
ele apar in condițiile in care depo
zitele dispun de suficiente stocuri 
de produse. Bunăoară, în județul 
MARAMUREȘ, cooperația de pro
ducție, achiziții și desfacere avea in 
depozitul județean la data sondaju
lui nostru un stoc format din citeva 
zeci de mii de sape, tirnăcoape, 
coase, seceri, lopeți. greble, tesale. 
furci, hirlețe și foarfeci de pomi ș.a. 
Or, in comunele Budcști și Ul- 
meni. arondate acestui depozit, ma
gazinele nu aveau in rafturi la ace
eași dată... nici o bucată din unele 
asemenea sortimente ! Dealtfel, in 
Sil la sntă din cazurile de lipsă de 
marfă din magazine (depistate cu 
ocazia sondajului) depozitele dispu

neau de suficiente stocuri de pro
duse. Este vorba așadar de goluri 
artificiale de aprovizionare, datorate 
nu numai neglijentei celor puși să 
asigure aprovizionarea fluentă a ma
gazinelor, ci și lipsei de control 
privind repartizarea fondului de 
marfă din partea conducerilor de în
treprinderi comerciale și aparatului 
direcțiilor comerciale județene.

Pierderea contactului cu terenul, 
cu realitățile din magazine, de către 
cei investiți să decidă asupra apro
vizionării, maniera birocratică de so
luționare a problematicii comerciale 
curente explică și o altă deficiență 
pusă in evidență cu ocazia sondaju
lui. Deși se știe că greblele și săpă
ligile nu pot fi utilizate fără cozi 
(din lemn), totuși în nici un maga
zin nu s-a găsit o asemenea coadă. 
De ce ?

— Noi nu comercializăm cozi de 
greble și săpăligă, pentru că nu le 
avem in nomenclator — ne-au ex
plicat reprezentanții întreprinderilor 
comerciale. (Altfel spus, în birourile 
comerțului nu a ajuns încă vestea 
că aceste unelte au nevoie și de 
cozi — n.n.). Și apoi, nu avem nici 
mostre omologate, nici preturi apro
bate...

Sperăm să nu se aștepte lahsarea 
vreunui concurs de creație pentru 
realizarea (și omologarea) cozilor de 
unelte de care agricultorii au urgen
tă nevoie.

Precizam mai înainte că, in 80 la 
sută din cazuri, uneltele care lip
seau din magazine se aflau în can
tități suficiente in depozit, răspun
derea pentru aceste deficiențe de 
aprovizionare revenind, in exclusi
vitate, organelor comerciale care nu 
s-au preocupat de repartizarea ju
dicioasă a mărfurilor pe unități. De 
ce lipseau insă uneltele în celelalte 
20 la sută din cazuri ? „întreprin
derile producătoare sint de vină, 
pentru că nu ne oferă întreaga can
titate solicitată" — ni s-a spus la Mi
nisterul Comerțului Interior. Este 
vorba de caiele, coase. potcoave, 
lanțuri de animale, pile de ferăstrău, 
fier lat de căruță, joagăre ș.a. — pro
duse care lipseau, aproape fără ex
cepție, din magazinele vizitate.

Prima întrebare pe care ne-am 
pus-o a fost dacă nu cumva la mij
loc e vorba de greutăți in asigura
rea materiilor prime necesare produ
cerii uneltelor respective. Presupu
nerea a fost insă infirmată : produ-

,luat parte 47 de propagandiști din 
consiliul unic agroindustrial de aici 
a demonstrat convingător cit de utile 
pot fi, dacă sint judicios folosite, 
înregistrările magnetice, calculele 
economice la tablă, graficele, filmul 
documentar. Dar să detaliem puțin 
desfășurarea acestei dezbateri care 
a avut ca subiect creșterea produc
țiilor agricole in cincinalul 1981— 
1985. Stăruind asupra prevederilor 
din documentele de partid referitoa
re la acest domeniu, propagandistul 
a folosit spre ilustrare înregistrări 
magnetice cuprinzând fragmente din 
cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la sarcinile și 
obiectivele majore aflate acum în fața 
lucrătorilor ogoarelor. Prin grafice 
au fost prezentate apoi dinamica re
coltelor și producțiilor în actualul cin
cinal la 
torii de 
cole de 
Pledînd 
fondului , ___ __________
demonstrat, totodată, cu calcule lâ 
tablă, avantajele creșterii animalelor 
în gospodăriile populației, importan
tele venituri ce se pot obține prin 
folosirea curților și a loturilor in 
folosință personală. Continuînd să 

dezvolte această 
————————— idee, propagan

distul a invitat 
doi dintre gospo
darii de frunte ai 
satului să facă 
cunoscute veni
turile obținute de 
ei în anul tre

cut. Unul dintre aceștia a li
vrat statului de pe suprafața cul
tivată pe lotul personal legume in 
valoare de peste 6 000 lei, plus alte 
700 kg tomate livrate "tiața li
beră ; aceasta în afară faptul că 
a asigurat întregii sale ^amilii can
titatea de legume necesară. Cel de-al 
doilea a realizat din zcreșterea ani
malelor contractate cu statul peste 
16 000 lei venituri. Participind la 
dezbatere, propagandiștii s-au con
vins că folosirea mijloacelor audio
vizuale contribuie efectiv la sporirea 
atractivității și interesului dezbateri
lor, la creșterea forței lot de pene
trație in cofiștiințe.

SE ÎNVAȚĂ Șl DIN... NEAJUN
SURI. Nu în toate cazurile insă la 
schimbul de experiență se vehicu
lează inițiative, idei Si metode va
loroase. Unele dezbateri sînt abstrac
te, lipsesc orice fel de materiale 
audiovizuale. Dar se învață și din 
neajunsuri. în comuna Dobrun, 
la aceeași temă ca și la Sprîncenata, 
propagandista s-a mulțumit să 
prezinte conștiincios foarte multe 
cifre din documentele Congresului 
al XH-lea privind producțiile agri
cole la cereale, plante tehnice, în 
zootehnie, dotarea tehnico-materială 
a agriculturii etc. A lipsit însă ra
portarea directă, nemijlocită la sar
cinile concrete ce revin locuitorilor 
de aici, fapt ce a fost sesizat și cri
ticat de propagandiști. Schimbul de 
păreri s-a concentrat tocmai asupra 
a ceea ce a lipsit dezbaterii, arătîn- 
du-se că aceasta ar fi trebuit să 
pună în evidență căile prin care lo
cuitorii din comună pot să-și asi
gure autoaprovizionarea, valorificind 
condițiile din zonă, mai propice 
pomiculturii și zootehniei.

Desigur, învățămintele schimburi
lor de experiență organizate in ju
dețul Olt sînt mai numeroase decit 
cele cuprinse în însemnările de față. 
Dar chiar și cele consemnare 
că asemenea schimburi de » 
ță intre propagandiști mirt' bi 
nite, 
activității lor șl implicit la creșterea 
eficienței învățămihtului politico- 
ideologic.

nivel național, ca și indica- 
plan ăi cooperativei agrl- 

producție din Sprîncenata. 
pentru folosirea rațională a 
funciar, propagandistul a

ÎNSEMNĂRI 
DIN JUDEȚUL OLT

mai mult ca 
susținută, de 
calitate supe- 
Au fost apoi 
factorii care 
la realizarea 

asigurarea unei 
rit-

că la dezbate- 
cadre de con- 
directorul in- 

dat răspunsuri

,i“, să spună pe nume 
bune, cit și neajun-

MODERNE, 
PENETRAȚIE 
Astfel ar putea fi

cu 
IN

comuna
ce. Mai 

la care au

cătorii dispun de suficientă materie 
primă. Deci care să fie cauza ?

Cu ani în urmă, producția unelte
lor agricole era descentralizată, rea- 
lizîndu-se, de regulă, în unități 
mici, aproape în fiecare județ. Ul
terior, pe considerente de creștere a 
eficienței economice, s-a recurs la 
centralizarea producției in unități 
republicane, de mare capacitate și 
randament. Numai că, procesul de 
concentrare a producției — bineve
nit și cu avahtaje certe — n-a fost 
însoțit și de menținerea — și chiar 
dezvoltarea — micii producții in uni
tățile meșteșugărești ale micii in
dustrii, care să completeze pe plan 
local cantitățile livrate de marea in
dustrie. Criticabil este faptul că și 
acum, cind există reglementări pre
cise, care prevăd dezvoltarea micii 
industrii, județele așteaptă rezolva
rea problemelor de aprovizionaro 
tot de la centru, de la marea indus
trie. Desigur, dacă producția ar pri
vi sortimente de mare tehnicitate, 
cu tehnologii deosebite, ar mai fi o 
explicație. Dar nu se cer nici ...pro
duse electronice și nici instalații... 
cu laser, ci simple unelte agricole, 
pe care moșii și strămoșii noștri 
le-au produs cu mult in urmă, 
multe din ele chiar de către fierarii 
satelor, fără să aștepte și să posede 
tehnica secolului XX.

Viziunea îngust-centralistă, de mi
nimalizare a rolului și misiunii micii 
industrii și de așteptare a solu
țiilor numai din partea marii In
dustrii (care, evident, are extrem 
de multe sarcini productive, de mare 
complexitate) a pus economia na
țională in situația in care, sub pre
siunea trebuințelor, s-a apelat la im
portul unor articole ultrasimple. De 
necrezut dar, bunăoară, s-au impor
tat caiele, pentru că rămăseseră vi
tele nepotcovite ! Or, este de nead- 
mis ca in condițiile in care toate 
sectoarele de producție sînt chemate

;e arată 
rerien- 

Jineve- 
contribuind lă îmbunătățirea

Silviu ACUIM 
Emilia» ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

■ ■ ■ ■ ■ s
să depună maximum de eforturi în 
vederea reducerii importului, mica 
industrie să nu se angajeze in rea
lizarea unor produse atit de banale 
din punct de vedere tehnologic.

Cit de păgubitoare este mentalita
tea celor care nu înțeleg necesitatea 
descentralizării producției uneltelor 
agricole, prin dezvoltarea micii in
dustrii, se poate constata și din ur
mătorul exemplu. La ora actuală 
întreaga producție de potcoave este 
concentrată Ia o singură întreprin
dere — secția metalurgică din Po
goanele, județul Buzău. Cum fierarii 
de aici prelucrează metalul în can
tități industriale, ei condiționează 
beneficiarilor să comande numai 
cantități... vagonabile. Dar, majori
tatea Întreprinderilor comerciale au 
nevoie doar de citeva sute sau mii 
de bucăți. Se ajunge la asemenea 
anomalii : I.C.R.M. — București a 
trebuit să se „alăture" Prahovei și 
altor județe din jur pentru a se pu
tea aduna, in final, o „cantitate va- 
gonabilă". Ca atare, după livrarea 
(cu trenul) a mărfii la beneficiarul 
principal — I.C.R.M. Ploiești — 
toate celelalte județe au fost nevoi
te să vină aici cu camioanele și să 
încarce potcoavele de care aveau 
nevoie ; evident, efectuîndu-se dru
muri încrucișate, făcîndu-se cheltu
ieli suplimentare, incit aproape a 
costat mai mult transportul potcoa
velor decit valoarea lor ca atare.

Nu putem încheia fără să ne re
ferim și la sesizările formulate de 
cumpărători pe parcursul sondaju
lui privind calitatea slabă a unor 
unelte agricole. Astfel, ni s-a semna
lat faptul că, adeseori, furcile sint 
puțin rezistente, iar sapele sint grele 
și boante. Asemenea sesizări ne obligă 
să reamintim producătorilor că exi
gențele calitative sint aceleași pen
tru toate categoriile de mărfuri, in
clusiv pentru cele produse in cadrul 
micii industrii.

Practic, sezonul lucrărilor agricole a sosit, lată de ce toți factorii de 
care depinde buna aprovizionare a magazinelor cu unelte agricole - intre- 
prindatiie de producție, organizațiile comerciale, consiliile populare - au 
datoria să acționeze cu operativitate pentru eliminarea acelor lipsuri care 
mai există încă in activitatea de producție și desfacere. Dacă in acest an 
cetățenii și-au propus - și ou datoria - să realizeze cantități mai mari de 
produse agroalimentare in gospodăriile proprii, trebuie ca ți furnizorii de 
unelte agricole să vină in sprijinul solicitanților, oferindu-le in magazine 
întreaga gamă de ustensile necesare. Și de bună calitate.

Anchetă realizată de
Mihai IONESCU și corespondenții „Scinteii"

inohit.it
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CERINȚE SI SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE
’’

IALOMIȚA Specialiștii pe cimp, 
alături de mecanizatori

^Primăvară cu zile însorite, dar 
nouți friguroase. In aceste condi
ții se lucrează acum la pregătirea 
terAiului și semănat intr-o serie de 

. unități agricole din județul Ialo
mița. Specialiștii au depistat supra
fețele cu sol nisipos și zvintate, 
astfel incit s-a putut trece la semă
natul năzării de cîimp și grădină pe 
cele 3 500 hectare. Cooperativele 
agricola din Sudiți și Săveni, fer
mele l.U.I.L.F. sint unitățile care au 
insâminițat primele1 suprafețe cu ma
zăre de grădină.

La C.Ă.P. Sudiți, unde structura 
ușoară a terenului a permis intra
rea în bralzda, au fost insămințate 
15 hectare cu mazăre din cele 60 
hectare prevăzute în plan. Aici, fie
care lucrare se desfășoară sub su
pravegherea specialiștilor. Directo
rul S.M.A. Cosîmbești, ing. Gheor- 
ghe Florescu, ne tțpune că mecani
zatorii au nivelat terenul „ca-n 
palmă". Prima lucrare — pregătirea 
terenului cu agregatul format din 
grapă cu disc, lamă nivelatoare și 
grapă reglabilă — era efectuată de 
mecanizatorul Ion Bodeanu, iar 
imediat în urma lui se afla in braz
dă Aliman Comșa, cu combinatorul 
și tăvălugul. La semănat lucra unul 
din cei mai buni mecanizatori, 
Gheorghe Zbenghici. Alături de ei

se afla șeful fermei, tinărul inginer 
Vasile Lăluță, care controla adînci
mea și densitatea semințelor încor
porate în sol.

Inginerul Florea Bîrlogea, directo
rul direcției agricole județele Ialo
mița, a ținut să precizeze : „Dacă 
in prima săptămînă a lunii martie 
am încheiat organizarea formațiilor 
complexe de mecanizare, reparti
zarea acestora pe ferme și am scos 
in cimp utilajele necesare, această 
săptămînă o considerăm hotărîtoare 
pentru însămințarea culturilor din 
prima urgență. Ritmul lucrărilor 
crește de la o zi la alta datorită 
faptului că în această primăvară 
sîntem mai bine pregătiți decit 
orieînd. întrucit vor fi folosite nu
meroase agregate complexe de ma
șini agricole se va realiza un ran
dament de lucru sporit și se vor 
economisi importante cantități de 
carburanți. In 3—4 zile bune de lu
cru se vor însămînța cele 9 300 hec
tare cu lucerna și 3 500 hectare cu 
in, pentru care sînt repartizate 308 
semănători. Suprafața cu sfeclă de 
zahăr și sfeclă furajeră, însumind 
18 200 de hectare, va fi semănată în 
6 zile".

Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii*

DENSITATEA OPTIMA A

TULCEA Ritmul de lucru
într-o continuă creștere

(Urmare din pag. I)

Procedindu-se in acest fel, pînâ 
miercuri seara în județul Tulcea a 
fost pregătit terenul pe aproape 
l 000 hectare, iar sămința a fost in
corporată în sol pe 500 hectare. Me
canizatorii din consiliul agroindus
trial Mahmudia, care au început 
primii lucrările agricole de primă
vară, au insămînțat aproape 100 
hectare cu ovăz pentru sămînță la 
cooperativa agricolă Agighiol și au 
plantat 50 hectare cu cartofi timpu
rii la cooperativa agricolă Muri- 
ghiol.

De marți, 9 martie, s-a trecut la 
însămințarea culturilor din prima 
urgență și în alte zone ale jude
țului. în unele unități agricole din 
consiliile agroindustriale Babadag și 
Ceamurlia de Jos se seamănă ma
zărea și diferite culturi furajere. La 
asociația legumicolă Ceamurlia și Ia 
cooperativa agricolă Jurilovca a 
început însămințarea mazării de 
grădină și a borceagului. Pe tarlalele 
asociației legumicole l-am întîlnit pe 
Dumitru Matei, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Ceamurlia de 
Jos, care urmărea cum se seamănă 
mazărea. La pregătirea terenului se 
lucra cu un cuplu de mașini for
mat din grapă cu disc și cultivator.

CULTURILOR

la o singură trecere asigura
„Cu toate că

care 
mărunțirea soiului, 
am început lucrul la ora prînzului — 
ne spune inginerul-șef — pină se 
întunecă vom pregăti terenul pe 30 
de hectare, iar cu două semănători 
vom însămînța cu mazăre 15 hec
tare. In toate unitățile consiliului 
am constituit agregate de mașini 
agricole care aproape dublează pro
ductivitatea muncii la pregătirea te
renului. în plus vom economisi 
mari cantități de combustibil. Dacă 
anul trecut am consumat la insă- 
mînțarea culturilor din prima ur
gență 240 tone de motorină, anul 
acesta, prin folosirea cuplurilor de 
mașini, vom consuma pentru aceeași 
suprafață da semănat numai 150 
tone motorină".

Acum, cînd terenul s-a zvintat, în 
majoritatea zonelor județului semă
natul culturilor din prima urgență 
va fi intensificat. Dealtfel, de ieri au 
început lucrările și Ln unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Dăeni, plantîndu-se primele supra
fețe cu ceapă și 
primele hectare cu 
și sfeclă de zahăr.

tnsămînțindu-se 
sfeclă furajeră

AM1HULESE1Neculal
corespondentul „Scînteii"

FURAJERE
o condiție de bază pentru creșterea producției 
o cerința ce se impune respectată strict

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
îns^nințează principalele plante

0 veritabilă „mină de argint66 
în așteptarea valorificării depline

.■.Avem în arhiva întreprinderii o potențială rezervă valutară echiva
lentă cu valoarea exportului întreprinderii noastre pe timp de citeva 
luni". Valută in arhivă ? Da, și de la această afirmație surprinzătoare, 
dar pe deplin reală, 
șef al întreprinderii 
ancheta de față.

cum aveam să ne convingem, făcută de inginerul-
Capitală, Romeo Vîrgolici, am pornit„Vulcan" din

inginerului-

se 
de 

nutreț,, cînd se pun. bazele recoltei 
sporite de furaje dițp acest an. Ex
periența a numeroatse unități agri
cole, Rezultatele cercetării științi
fice în .acest domeniu demonstrea
ză convingător însemnătatea apli
cării întregului complex de lucrări, 
respectării cu rigurozitate a nor
melor de pregătire a terenului și 
de semănat, astfel îneît la fiecare 
cultură funajeră să se asigure den
sitatea optimă de plante pe unita
tea de suprafață. Există condiții 
favorabile de realizare a densității 
optime la plantele de nutreț ce se 
însâmînțează in prima urgență, in- 
trucăt acum pămintul are umidita
te suficientă pentru răsărirea lor. 
Important este să fie bine folosite 
aceste condiții favorabile. De a- 
ceea. orgatnele de partid și agrico
le, condaoerile unităților agricole 
de stat și cooperatiste, specialiștii 
au datoria să acționeze cu maximă 
răspundere pentru încadrarea in 
perioada optimă de semănat a fie-

cărei culturi," pentru asigurarea ca
lității fiecărei lucrări și a densității 
optime prevăzute.

Întrucit cele mai multe plante de 
nutreț și, îndeosebi, leguminoasele 
și gramineele au semințe mici, 
pentru asigurarea densității stabi
lite este cu atit mai necesar să se 
respecte normele referitoare la ni
velarea și mărunțirea 
repartizarea uniformă a 
pe fiecare metru pătrat, 
palmă de teren. La fel 
tantă este aplicarea fără nici o a- 
batere a normelor referitoare la a- 
dincimea de semănat, evitindu-se 
situațiile cind, din cauza pregătirii 
necorespunzătoare a patului germi
nativ, semințele se îngroapă neuni
form, la adîncime prea mare, sau, 
dimpotrivă, rămîn neacoperite, fără 
condiții de germinație. O deosebită 
însemnătate pentru realizarea den
sității optime are, totodată, asigu
rarea normei de sămînță ia hectar.

Norme tehnice pentru realizarea 
densității optime la plantele de 
nutreț perene :

terenului, 
semințelor 
pe fiecare 
de impor-

Cultura \ Cantitatea de sămința
— kg la hectar —

— Lucerna 20-22
— Trifoi roșu 18-20

Amestecuri cu graminee :
— lucerna 16-18

cu graminee \ 12-13
— trifoi roșu 14-15

cu graminee 12-13

dă momentul optim, înainte de 
uscarea solului la suprafață, 
lată de ce, pornind de la cunoaște
rea exactă a condițiiîor de lucru, a 
particularităților terenului pe fie
care solă, specialiștii au datoria să 
acționeze cu toată răspunderea 
pentru a asigura densitatea optimă 
a plantelor de nutreț la hectar.

Pentru creșterea recoltei de fu
raje, important este acum, la se
mănat, să se cultive în fiecare uni
tate agricolă speciile de plante de 
nutreț care dau cea mai mare can
titate de substanțe nutritive utila 
la unitatea de suprafață. Astfel, în 

■ zonele de cîmpie, în lunci, pe te
renuri bine fertilizate există con
diții să se realizeze recolte mari 
și economice la sfecla furajeră. Dar 
pentru aceasta trebuie să se asi
gure o densitate de circa 80 000 
plante la hectar în cultură neiri
gată și de pînă la 100 000 plante la 
hectar în cultură irigată. Realiza
rea unor astfel de densități cere 
o bună cunoaștere a puterii de ger
minație a semințelor și stabilirea 

răspundere a cantității 
in raport cu calitatea 
fertilitatea terenului, 
de semănat. este de

sena 
mă- 
bo- 
sută ’ 
coli-

Are o dteosebită însemnătate a- 
daptarea tehnologiilor stabilite la 
condițiile fecale specifice ale fie
cărei unități agricole. Dealtfel, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare la cerut organelor sale 
teritoriale șî specialiștilor să asi
gure aplicarete fermă a normelor de 
care depinde densitatea optimă la 
culturile furajere. în ce privește e- 
poca de semănat, la trifoliene și 
rădăcinoase. aceasta este cuprinsă 

^^în perioada 1—15 martie in zona de

cîmpie și 10—15 martie in zona co- 
linară. Tocmai de aceea. însămin- 
țar.ea plantelor de nutreț din pri
ma urgență trebuie efectuată fără 
nici o intîrziere, identificîndu-se cu 
operativitate, oră de oră, parcele
le unde se poate lucra imediat 
după zvintarea terenului. La legu
minoase, graminee și alte culturi 
de nutreț cu semințe mici, adin- 
cimea de semănat nu trebuie să 
■depășească 2—3 cm. De aceea, este 
cu atit mai important să se prin-

cu maximă 
de sămînță 
acesteia și 
Adîncimea 
2—2;5 cm pe cernoziomuri și solu
rile aluvionare și de 1,5—2 
celelalte tipuri de sol.

In Transilvania, nordul 
vei, de o parte și de alta a 
ților dă rezultate bune cultura gu
liilor furajere, care au un conținut 
bogat in substanțe nutritive și se 
conservă un timp mai 
decit alte rădăcinoase. 
cultură, cele mai mari 
obțin la densitatea de 
plante la hectar. Pentru realizarea 
acestei densități se asigură 20—22 
boabe germinabile la metru pătrat.

In acest an vor fi extinse pajiș
tile cultivate, care, așa cum s-a 
precizat la consfătuirea de lucru de 
la C C. al P.C.R. din ianuarie 1982, 
trebuie luate in planul de cultură 
și introduse periodic in asolament. 
Acum. la semănatul pajiștilor 
cultivate, important este să

folosească amestecuri de semințe de 
graminee și leguminoase în propor
țiile recomandate de cercetarea 
științifică, astfel incit să 6e obțină 
cantități mari de masă verde la hec
tar, cu un conținut cit mai bogat in 
proteină. Cercetătorii de la I.C.C.P.T. 
Fundulea recomandă în acest 
ca în zonele de cimpie să fie 
rită proporția leguminoaselor 
gate in proteină la peste 50 la 
din totalul plantelor. în zonele
nare, proporția leguminoaselor tre
buie să fie de minimum 25—30 Ia 
sută din numărul total de plante ale 
pajiștilor respective.

Pentru sporirea producției pajiș
tilor cultivate este nevoie ca se
mănatul să se efectueze cît mai de-, 
vreme, atunci cind solul permite 
accesul mijloacelor mecanice sau a 
atelajelor. Pregătirea terenului și, in 
mod deosebit, nivelarea și mărunți
rea trebuie să se execute cu toată 
exigența pentru a ,_șe asigura , con
diții de răsărire a semințelor in 
timp scurt.

Acum, cind sc insămînțează plan
tele de nutreț, respectarea cu stric
tețe a acestor recomandări, a nor
melor stabilite, efectuarea tuturor 
lucrărilor la timp și ia un nivel ca
litativ superior sînt de natură să 
asigure culturi cu densitate optimă.
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Care-i tîlcul .spuselor 
șef de la „Vulcan" ?

De-a lungul anilor, mai exact in- 
cepind din anul 1955, cind s-a intro
dus radiografia Roentgen ca metodă 
de control a calității cordoanelor 
de sudura, în întreprindere s-au 
utilizat sute de mii de filme. 
Toate aceste filme s-au depozi
tat in arhivă, normele în vigoare 
stabilind’ obligativitatea păstrării ra
diografiilor industriale. Cit timp tre
buie p.ăstrate ? Aceleași norme în 
vigoare, care datează de mulți ani, 
sînt, după cum spun specialiștii de 
la „Vulcan", destul de neclare. Ca 
atare, radiografiile s-au păstrat toa
te în arhivă, devenită astfel o veri
tabilă filmotecă.

O primă 
radiografii 
materialele 
ta! socotit 
Conținutul 
pentru radiografii industriale se ri
dică în medie la 12,5 grame pe mp. 
Cantitate mică la prima vedere, 
care înmulțită cu numărul de filme 
existent (la „Vulcan" s-au acumulat 
circa un milion) se ajunge la can
tități deloc neglijabile, in cazul pre
zentat citeva sute de kilograme de 
argint A doua precizare. Prețul ar
gintului pe piața internațională a 
urcat in ultimii ani vertiginos, men- 
ținîndu-se intr-un raport proporțio
nal de circa 1:40 din valoarea auru
lui. în prezent, potrivit cotațiilor la 
bursă, 1 kg de argint costă circa 300 
dolari. Calculele tăcute împreună cu 
specialiștii de la „Vulcan" dovedesc 
limpede că în filmotecă stau depuși, 
ca într-un seif bine ferecat, aproa
pe 200 000 ae dolari. Valoare care 
crește lună de lună, întrucit in ar
hivă să aduc mii de radiografii. Nu
mai în ultimii doi ani s-au procurat 
din import pentru uzul întreprinde
rii aproape 200 000 de filme pentru 
radiografii.

UN PREȚIOS FILON DE AR
GINT. Am încercat să facem o eva
luare a stocului de filme la scara 
întregii economii naționale. In pre
zent, citeva zeci de unități din in
dustria țării utilizează pe scară lar
gă controlul roentgen al sudurilor. 
Potrivit specificului fabricației, uni
tățile furnizoare de utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică, ener
getică, metalurgică sau in șantierele 
navale au folosit și folosesc mari 
cantități de filme pentru radiografii 
industriale. Situația intîlnită la 
„Vulcan" se regăsește și la între
prinderea de mașini grele, la „Gri- 
vița roșie" și la „23 August" din Ca
pitală, pentru a numi doar citeva

precizare. Filmele pentru 
conțin, ca dealtfel toate 
fotosensibile, argint, me
in clasa celor prețioase, 
in argint pur al filmelor

/C

îndelungat 
La această 
producții se 
90—100 mii

ȘTIINȚA ÎN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

Pajiștile naturale pot și trebuie
să producă mai multă masă verde!

directorul Institutului
atenției organelor a-Supunem 

gricole județene, cit și unităților 
de producție citeva din recomandă
rile și observațiile de care Institutul 
de cercetare și producție pentru gul- 
tura pajiștilor consideră că trebuie 
să se țină seama, în vederea creșterii 
neîntîrziate a producției de masă 
verde de pe fondul pastoral de care 
dispune țara noastră.

— Susțineți, tovarășe director că 
producția de masă verde de pe pajiș
tile naturale, care reprezintă peste 30 
la sută din fondul funciar al tării, 
poate fi substanțial sporită. Vă ru
găm deci să vă referiți, pe rînd, la 
fiecare din verigile tehnologice, prin 
respectarea cărora se pot realiza creș
teri cantitative si calitative ale aces
tor prețioase furaje, atit de necesare 
zootehniei.

— întrucit. practic, nu există tere
nuri de pajiște pe care să nu se ma
nifeste efectul a cel puțin unui factor 
limitativ al producției de masă verde 
(eroziunea solului, exces sau deficit 
de umiditate, sărăturare, aciditate 
etc.), mar intîi este absolut necesar 
să se asigure ridicarea potențialului 
productiv al respectivelor pajiști, 
prin lucrări de’ ameliorare efectuate 
diferențiat și nu la întirnplare, așa 
cum se mai procedează încă destul de 
frecvent. Corectarea acidității solu
lui, bunăoară, asigură un spor de 
18—35 la sută al randamentului de 
masă verde. In absența acestei lu
crări nu poți realiza producții con
stante. leguminoasele de mare valoa
re nutritivă nu cresc pe solul netra
tat. iar celelalte verigi agrotehnice 
nu pot fi puse in valoare.

— Admițlnd că au fost efectuate co
rect lucrările de ameliorare, ce obser-

Convorbire cu dr. ing. Vasile CARDAȘOL 
de cercetare și producțiez pentru cultura pajiștilor — Brașov 
vații ați avea de făcut privind în
treținerea ulterioară a pajiștilor 
„tratate" ?

— Mai intîi aceea că orice lucrare 
de ameliorare înseamnă bani irosiți 
și. implicit, degradarea respectivelor 
pajiști, dacă nu se duce, in continua
re, o luptă susținută ‘ " 
vaziei" de buruieni și 
noasă. Lingă Codlea. 
suprafață de 1 000 de 
jiști, aparținind consiliului ______
al orașului —' buruienile au prolife
rat în așa măsură incit au ajuns să 
ocupe peste 50 la sută din covorul 
ierbos. Și aceasta, deoarece nu s-au 
cosit resturile de buruieni după pă- 
șunat și nu s-a încărcat pajiștea cu 
un număr corespunzător de animale. 
La fel. da.că o pajiște este năpădită 
de vegetație lemnoasă, aceasta 
dovedește că unitățile beneficiare nu 
au intervenit la timp cu ■ acel minim 
de lucrări de curățire a lăstărișului 
invadator. De menționat că pajiștile 
mecanizabile, invadate de vegetație 
nevaloroasă, ocupă o suprafață foarte 
întinsă. Pentru transformarea lor în 
pajiști cultivate de mare randament 
se impune deci să se intervină radical 
și cit mai grabnic.

— Dar in ce privește fertilizarea, 
veriga considerată ■ de __
drept cea mai importantă in asigu
rarea unor recolte sporite de masă 
verde ?

— Rezultatele experimentale obți
nute în cadrul rețelei de cercetare a 
institutului nostru au demonstrat că 
în condițiile unui pășunat rațional pe 
pajiștile bine întreținute si fertilizate 
se pot obține sporuri în greutate de 
700—1 000 grame pe zi și producții de 
700—900 kg carne la hectar pe o pe
rioadă de vegetație. Și aceasta fără

împotriva „in- 
vegetatie lem- 
de pildă, pe o 
hectare de pa- 

popular

specialiști

din unitățile în arhivele cărora se 
află stocate sute de kilograme de... 
argint. Potrivit datelor pe care le 
deținem, numai în cincinalul trecut 
s-au importat, pe ansamblul econo
miei, filme pentru radiografii in
dustriale care acoperă o suprafață 
de aproape 700 mii mp. Avînd in 
vedere conținutul mediu de argint 
pe unitatea de suprafață, rezultă că 
numai în perioada cincinalului tre
cut s-au 
meroase 
lograme 
proape...

zeci de ori mai redus decit cel teh
nologic de recuperare prin ardere. 
De pildă, recuperarea 
pe 1 000 m iiniari de 
matografică ar costa 
tehnologie 82 lei, iar 
ul propus de noi doar 
plus, putem introduce 
stalație toate tipurile de materiale 
fotosensibile. „Pilotul" existent, pe 
care îl utilizăm în două schimburi, 
prelucrează pe zi 7 000 metri pelicu
lă cinematografică de pe care se re
cuperează circa 140 grame argint și 
integral suportul.

Capacitatea acestei instalații-pilot 
nu permite însă tratarea stocurilor 
de materiale fotosensibile acumula
te pe economie. In ' plus, odată cu 
dezvoltarea producției de asemenea 
materiale la întreprinderea speciali
zată din Tîrgu Mureș, se va impune 
organizarea unor capacități cores
punzătoare de recuperare a argintu
lui și a suportului.

Din păcate, trebuie adăugat că deși 
de la elaborarea tehnologiei și con
struirea instalației-pilot au trecut 
citeva luni, nu s-a luat încă o de
cizie privind mărimea capacității de 
producție necesare valorificării la 
scară națională a stocurilor de mate
riale fotosensibile. De asemenea, nu i 
s-a luat încă o decizie clară privind ,T 
modul de colectare a acestor mate- rt 
riale, i

MĂSURI CARE 
GENTATE. Pentru 
adresat factorilor 
Ministerul Aprovizionării . feh- 
nico-Materiale, organ de sinteză 
căruia îi revin răspunderi impor
tante în domeniul recuperării și 
valorificării resurselor refolosibile. 
Deci și a argintului și a suportului 
din materialele fotosensibile. Discu
ția purtată cu tovarășul Vladimir Si- 
rianu, director adjunct în cadrul a- 
cestui minister, are darul să ne edi
fice doar în parte. Iată ce ne spune 
interlocutorul':

— Am văzut instalația-pilot reali
zată Ia I.C.P.E.A.R. și trebuie apre
ciate fără rezerve economicitatea și 
simplitatea soluției tehnologice ale
se. Pentru trecerea la acțiunea de 
colectare a stocurilor de materiale 
fotosensibile și recuperarea argintu
lui și suportului ani elaborat in ca
drul ministerului un proiect de or
din, in care sint stabilite obligațiile 
ministerelor și altor instituții cen
trale care dețin stocuri de materiale 
fotosensibile. De asemenea, sînt pre
văzute sarcinile ce reviri Ministerului 
Industriei Chimice în cadrul căruia 
se va organiza activitatea propriu- 
zisă de recuperare.

Desigur, este bine că acestei ac
țiuni i se stabilește un cadru orga
nizatoric corespunzător, cu termene 
și responsabilități precise. Dar toc
mai de punctualitate, suferă proiec
tul acestui acț normativ. Unele ter
mene prevăzute au expirat deja, al
tele se apropie, dar ordinul... nu a 
intrat incă in vigoare. In plus, de
oarece nu s-a soluționat problema 
spațiului la institutul care a elabo
rat tehnologia de recuperare a ar
gintului, nu vedem cum, pînă Ia 1 
aprilie 1982, Ministerul Industriei 
Chimice va asigura o capacitate de 
producție pentru prelucrarea anuală 
a 60 tone soluție și 100 tone suporți, 
așa cum prevede proiectul ordinului 
ministerial. Menționăm, totodată, ’că 
I.C.P.E.A.R. nu a primit nota ide "1- 
mandă pentru proiectarea insțajtvrfi 
industriale de recuperare. Or, în ci
teva săptămini. este greu de presu
pus că s-ar putea realiza proiectul 
și instalația necesară.

Ne exprimăm speranța că tn cu- 
rînd se va trece efectiv la recupe
rarea și atragerea în circuitul eco
nomic a unor importante c'antități 
de argint și de produse chimice de 
valoare ridicată.

argintului de 
peliculă cine- 

prin vechea 
prin procede- 
40 de bani, in 
în aceeași in-

•i

acumulat în arhivele a nu- 
întreprinderi circa 7 500 ki- 
de argint care valorează a- 
2 milioane dolari. Dar, re

petăm, cantitatea ar trebui să fie cu 
mult mai mare, ținînd seama de im
portul de filme din anii anteriori 
lui 1976.

Aceasta, 
singur tip 
Dar argint conțin și filmele pentru 
radiografii medicale, cele utilizate 
in cinematografie, în rețeaua a- 
telîerelor fotografice și de popu
lație. Așadar, sub rezerva aproxima
ției calculelor prezentate, trebuie să 
subliniem că la scara economiei na
ționale s-a acumulat în momentul de 
față o importantă cantitate de argint, 
pentru valorificarea căruia trebuie 
luate neintîrziat măsurile ce se im
pun.

CERCETAREA OFERĂ SOLUȚIA. 
O spunem din capul locului, cu de
plină satisfacție, că, în momentul de 
față, cercetarea românească a dat 
un răspuns complet problemei recu
perării argintului din materialele 
fotosensibile. De ce facem mențiu
nea „un răspuns complet" ? Preci
zăm că și pînă acum s-a recuperat 
argint din soluțiile în care se pre
lucrează filmele și dintr-o serie de 
pelicule foto. Dar metoda de recu
perare constă din arderea materiale
lor fotosensibile și extragerea argin
tului din cenușă. Inconvenientele a- 
cestei tehnologii de recuperare ? Su
portul materialelor fotosensibile — 
realizat din acetați de celuloză sau 
din polietilentereftalat — produse 
chimice de mare valoare — se dis
trugea prin ardere. De asemenea, 
randamentul de extragere a argintu
lui era destul de scăzut și, în plus, 
costisitor. Am căutat să aflăm în 
timpul documentării noastre cît ar
gint s-a recuperat în ultimii ani prin 
această metodă „barbară", cum o 
caracteriza un cercetător. Nimeni nu 
a putut să ne ofere date exacte. 
Cert este că doar filmele pentru ra
diografii industriale și de uz medi
cal . au „scăpat" de acest tratament, 
datorită normelor de păstrare exis
tente. -

Așadar, subiectul temei de cerce
tare, încredințat specialiștilor -Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru epurarea apelor reziduale din 
Capitală, unitate din cadrul Institu
tului central de chimie, a constat in 
elaborarea unui proces tehnologic 
penfru recuperarea argintului si 
suportului din materialele foto
sensibile in condiții de eficiență 
economică superioară. Intr-un timp 
scurt, de citeva luni, un colectiv de 
cercetători format din inginerii Mi
hai Cruceru, director adjunct al in
stitutului, Marinela Petrescu și San
da Dudă au realizat nu numai teh
nologia solicitată, dar au pus Ia 
punct și funcționarea unei instalații- 
pilot, in care, reproducind condițiile 
de exploatare industrială, se recu
perează atit argintul, cit și suportul.

— Procesul tehnologic elaborat se 
caracterizează prin simplitate și e- 
conomicitate, precizează inginerul 
Mihai Cruceru. Se. utilizează numai 
reactivi uzuali de fabricație româ
nească, iar costul recuperării argin
tului și suportului este de citeva

dacă socotim numai un 
de material fotosensibil.
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Țării, cît mai mult cărbune!
(Urmare din pag. I)
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nici un fel de suplimente de concen
trate, doar cu apă și sare date de om. 
Rezultate comparabile au fost obținu
te, dealtfel, și într-o serie de unități 
de producție, cum ar fi ferma Daia, 
din cadrul I.A.S. Dumbrăveni. Este 
de acum un lucru bine verificat că, 
în produs finit-carne, 1 kg de azot 
substanță activă, de pildă, dă un spor 
de circa 1 kg de carne, eficiență pe 
care nici porumbul n-o poate asigura. 
Ca să se obțină însă un astfel de răs
puns în plantă și. apoi, in animal, 
îngrășămintul azotos trebuie aplicat 
diferențiat. în raport cu zona, frac- 
ționat, pe un agrofond corespunzător 
de fosfor și potasiu, după fiecare ci
clu de folosire a pășunii și numai 
după ce au fost efectuate toate mă
surile de ameliorare a solului care se 
impuneau.

— Referitor la îngrășămintele 
turale, ce recomandări ați avea 
făcut crescătorilor de animale ?

— O extindere deosebită ar trebui 
s-o redobîndească practica de veche 
tradiție în țara noastră de a fertiliza 
pajiștile prin tirlire — avînd in ve
dere că o singură bovină poate fer
tiliza in cursul unui sezon de pășunat 
400 mp. Exemplul I.A.S. Rupea, care 
și-a îmbunătățit radical calitatea pa
jiștilor in numai cițiva ani, prin re
venirea la acest vechi procedeu, ar 
trebui urmat fără rezerve și de alte 
unități. De asemenea, întrucit tar- 
lalizarea, o altă practică la care 
s-a cam renunțat, asigură o 
bună organizare a pășunatului, 
ea este deosebit de recomanda
bilă. Pe pajiștile bine întreținute, cu 
producții de peste 25 tone la hectar, 
cu potențial ridicat de producție, ea 
ar’ trebui să fie chiar obligatorie. In-

trucît asigură sporirea cu 30—35 la 
sută a producției.

— Programul național de amelio
rare a pajiștilor pe perioada 1981— 
1985 prevede insămințarea și supra- 
insămințarea unor mari suprafețe, 
ceea ce presupune asigurarea unor 
cantități corespunzătoare de sămin- 
ță. Ce sugestii aveți de făcut în ce 
privește amenajarea loturilor semin- 
cere necesare ?

Pentru a se realiza aceste lu
pe toate suprafețele prevăzute 

necesar ca din speciile cele mai 
se obțină anual cite

na
de

crări 
este 
productive să
3 600 tone de semințe de leguminoase 
și 8 400 tone de graminee. pe o supra
față totală de 40 000 hectare de ioturi 
semincere. Obținerea acestor canti
tăți presupune respectarea intru to
tul a tehnologiei pentru producerea 
de sămînță. pusă la punct și înaintată 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare de către noi pentru gra
mineele perene și de către Institutul 
de la Fundulea pentru leguminoase, 
incă din anul 1979. Dacă în
treprinderea de pajiști din ju
dețul Prahova, de pildă, reali
zează constant producții de 600 kg 
sămînță de raigras peren la hectar 
și 500 kg de golomăț. iar alte unități 
doar în jur de 200 de kg — explica
ția trebuie căutată în respectarea sau 
nerespectarea acestor cerințe. Insti
tutul nostru produce în unitățile pe 
care le coordonează întreaga cantitate 
de sămînță superelită și elită nece
sară. in întreprinderile de pajiști și în 
unitățile C.A.P. și I.A.S. urmind să 
se realizeze doar o ultimă înmulțire. 
Dacă aceasta nu se face pe terenuri 
corespunzătoare, sămința certificată 
se compromite în bună măsură.

— Întrucit factorul determinant în 
sporirea producției de masă verde 
rămine organizarea lucrărilor de 
ameliorare, întreținere, fertilizare si 
exploatare a pajiștilor, cum conside-

rati că poate fi asigurată o mai bună 
„sudare" a diferitelor verigi tehno
logice ?

— La nivelul județelor există o 
mare fărîmițare a răspunderilor 
pentru gospodărirea pajiștilor — u- 
nul fiind deținătorul (C.A.P., I.A.S., 
consiliile populare), altul executantul 
lucrărilor (întreprinderile județene de 
îmbunătățire a pajiștilor) și altul cel 
ce exploatează pajiștea (crescătorul 
de animale). S-a încetățenit astfel 
concepția foarte dăunătoare că bene
ficiarul pajiștilor trebuie să primeas
că totul de-a gata, lucrările de ferti
lizare și îmbunătățire a pajiștilor 
fiind lăsate exclusiv pe seama între
prinderilor de pajiști. Așa se explică 
de ce multe cooperative agricole lasă 
pajiștile să se degradeze și nu le 
exploatează rațional. Firesc ar 
fi ca. în primul rînd, cel ce exploa
tează pajiștea să depună eforturi de 
ridicare a potențialului ei de produc
ție. mai ales printr-o exploatare ra
țională. De aceea, considerăm că re
centele reglementări privind co
interesarea producătorilor agricoli 
ce livrează, printre altele, furaje și 
sămînță la fondul de stat vor stimula 
puternic și pe producătorii de masă 
verde să aplice chiar el o serie din 
măsurile de ridicare a productivită
ții pajiștilor. Cu atît mai mult cu cît 
noile măsuri prevăd acordarea dife
rențiată a primelor. în mod progre
siv. in funcție de cantitatea de pro
duse livrate. Ceea ce nu exclude însă 
necesitatea ca un singur organism, de 
pildă Întreprinderile de pajiști, să fie 
însărcinat cu urmărirea tuturor ve
rigilor tehnologice — de la amelio
rarea solului, la efectuarea „în ma
siv" și nu pe bucățele a tuturor lu
crărilor tehnice și pînâ la exploata
rea corectă a acestui prețios „rezer
vor' de hrană pentru zootehnie.

Convorbire realizată de
Ioana DABU

— Acordăm atenție creșterii cali
tății cărbunelui, problemă importan
tă, pe care n-am rczolvat-o in între
gime, fapt ce ne-a obligat să plătim 
termocentralelor beneficiare bonifi
cații. Totuși, in ultimul timp, prin- 
tr-o atentă separare a sterilului, pu
terea calorică a cărbunelui livrat 
termocentralelor Ișalnița și Doicești 
este în creștere. Sporirea randamen
tului extracției în abataje și cariere, 
reducerea cheltuielilor materiale atît 
în sectoarele productive, cit și la 
lucrările de pregătire și deschidere 
rămîn alte probleme de bază, cărora 
trebuie să le găsim o soluționare cît 
mai eficientă. In acest scop acționăm 
cu prioritate printr-o serie de inter
venții și dotări, astfel îrtcit să asi
gurăm creșterea vitezelor de avan
sare cu complexele mecanizate, obți- 
nîndu-se, pe această cale, o serie de 
rezultate bune, îndeosebi la mina 
Cotești. Vom introduce, totodată, și 
în alte sectoare complexe mecani
zate, concomitent cu crearea condi
țiilor de drenare a apelor și curăți
rea platformelor. Este in curs reali
zarea prin eforturi proprii a unui 
complex de tăiere și susținere în ga
leriile de pregătire, cu ajutorul că
ruia se scontează o dub'are a produc
tivității muncii și o reducere sub
stanțială a consumului de energie 
electrică. Toate aceste măsuri, ca și 
altele ne vor da posibilitatea de a 
încheia semestrul I cu o producție 
suplimentară de 50 000 tone cărbune. 
Lucrăm intens la reactivarea tuturor 
utilajelor, la realizarea prin autodo
tam a unui volum de piese de 
schimb și de utilaje în valoare de 5 
milioane lei. Pe această- cale ne-am 
propus să recuperăm in acest an 31.1 
la sută din fondurile acordate de stat 
pentru majorarea retribuțiilor.

— S<i considerăm că vă opriți aici 
cu enumerarea măsurilor și acțiunilor 
care vizează concret sporirea neîn
cetată a producției de cărbune?

— Nicidecum Pentru că, prin eșa
lonarea sa, planul nu este intangibil, 
el permițind corecturi și adăugiri de 
la lună la lună, de la trimestru la 
alt trimestru. Aș porni in susținerea 
celor spuse de la o situație deloc 
plăcută cu care ne-am confruntat.

La un moment dat se înregistraseră 
prea multe absențe in citeva din 
sectoarele noastre. Mai ales la uni
tățile din Jugur, Pescăreasa și chiar 
Cotești. Era periclitată astfel reali
zarea planului. Cineva a venit cu 
ideea care s-a concretizat într-o mă
sură : „O zi nemolivată — schimba
rea de pe complexul mecanizat". A- 
ceasta însemna diminuarea ciștigu- 
lui și a prestigiului celui ce absenta. 
Aplicîndu-se in practică măsura, în 
scurt timp nimeni nu și-a mai permis 
sa absenteze. Capătă un cimp larg 
de aplicare o serie de inițiative 
muncitorești cum sînt : „Contul co
lector de economii", „Brigada inaltei 
productivități", „La abatajele fron
tale — o fișie pe lună în plus" — ini
țiative care se constituie în tot atitea 
căi de sporire a producției de căr
bune. Un lucru de mare însemnătate, 
care ne ajută la fundamentarea și 
înfăptuirea planului, cit și la crearea, 
de pe acum, a premiselor Îndeplini
rii planului din anul viitor, 
anunță aproape o dublare a 
lor de producție : am căutat 
formele muncii politice de 
de pregătire profesională, 
miner să înțeleagă și să aplice 
cu rigurozitate principiile noului 
mecanism economico-financiar. Ur
mărirea producției nete și a pro
ducției fizice se face de către 
fiecare echipă, brigadă șl sector, 
această măsură soldîndu-se cu spo
ruri importante de producție. Consi
liul oamenilor muncii s-a preocupat 
să creeze în permanentă condiții 
bune de muncă și viață minerilor. 
Toate abatajele cu front lung sint 
susținute de stîlpi hidraulici cu 
grinzi, in subteran lucrările de lungă 
durată se zidesc cu colțari din beton, 
iar lucrările de pregătire și susți
nere in minele adinei se execută cu 
inele metalice. S-au schimbat struc
turai condițiile de viață ale mineri
lor, localitățile din jurul abatajelor 
au devenit mici orășele. în prezent, 
pentru tinerii mineri construim cămi
ne, cantine, creăm posibilități de 
bună petrecere a timpului liber. Prin 
toate aceste măsuri urmărim să asi
gurăm în fiecare unitate condiții 
bune de muncă și viață — premise 
ale realizării în cele mai bune con
diții a planului.

cînd se 
sarcini- 
ea, prin 
masă și 

fiecara
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în noua ediție a Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEI66
Festivalul național al educației șl 

culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei" s-a dovedit a fi — la fiecare 
din edițiile sale, și cu precădere la 
cea desfășurată in perioada 1979—1931 
— o adevărată tribună de afirmare 
a unui mare număr de creatori și 
interpreți elevi (pionieri și uteciști) 
și studenți. Prin învățătură și mun
că, prin arta șl talentul lor, ei au 
cinstit partidul, patria și poporul, 
și-au exprimat recunoștința pentru 
condițiile minunate de activitate și 
de viață asigura
te, la noi, tine
rei generații.

Cîteva repere 
ale acestei am
ple competiții 
politico-educative 
ne-au fost pre
zentate de tova
rășul Marin Ilies
cu, director in 
Ministerul Edu
cației și învăță- 
mintului.

— întregul com
plex de acțiuni 
organizate sub 
genericul Festi
valului național „Cîntarea României" 
a avut drept obiective prioritare edu
carea politico-ideologică, științifică, 
moral-cetățenească și patriotică a e- 
levtlor și studenților, lărgirea orizon
tului de cunoaștere, dezvoltarea pa
siunii pentru creație și cercetare, mo
bilizarea lor la îndeplinirea exempla
ră a îndatoririlor profesionale și ob
ștești. Față de edițiile anterioare s-au 
remarcat forme noi de activitate e- 
ducativă : cicluri de expuneri-dczba- 
teri, simpozioane, concursuri de crea
ție și inovații etc. Astfel, în școli 
s-a desfășurat ciclul de expuneri- 
dezbateri sub genericul „Din gîn- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" ; în facultăți, 
peste 20 000 de studenți și cadre di
dactice au participat la simpozionul 
„Contribuția P.C.R., a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia dezvoltarea gîndirii 
social-politice contemporane".

Ediția 1979—1981 a festivalului a 
dat un puternic impuls activității de 
cercetare în toate unitățile de învă- 
țămint. Majoritatea studenților și

elevilor au fost antrenați în munca 
de cercetare și creație din cercurile 
științifice și tehnico-aplicative, a că
ror eficiență în plan economic și 
educativ a crescut. Numărul cercuri
lor științifice și tehnico-aplicative 
din școli, case ale pionierilor și 
șoimilor patriei, unități economice a 
ajuns la 122 800, cuprinzind 2 775 000 
elevi din învățămîntul primar, gim
nazial și liceal, al cercurilor studen
țești — la 2 196, iar al colectivelor 
mixte de cercetare (cadre didactice

nul realizării artistice, cît și al pro
blematicii tratate în texte. S-a ac
centuat preocuparea tineretului stu
dios pentru culegerea, prezentarea și 
promovarea valorilor spirituale ale 
poporului nostru, a creației, specifi
cului și tradițiilor locale.

Dincolo de aceste certe reușite, 
bilanțul prezenței tineretului școlar 
în ediția 1979—1981 a festivalului a 
înregistrat și o seamă de neajunsuri 
și neimpliniri — ne-a relatat în con
tinuare interlocutorul nostru. Activi

Tineretul școlar - prezențe tot mai activă 
pe marea scenă a țării

• Peste 3 milioane de elevi și studenți participant la acțiunile organizate sub auspi
ciile festivalului ® 303 606 mii lei, valoarea lucrărilor tehnico-aplicative realizate de stu

denți © Noi forme de acțiuni politico-educative

și studenți) — la 2 399. Valoarea lu
crărilor de cercetare realizate pe 
bază de contract, și la care au 
participat peste 15 000 de studenți, 
s-a ridicat la 303 606 mii lei.

Cadrul amplu de manifestare a ta
lentelor artistice din rindul tineretu
lui școlar și universitar este relevat 
de sporirea numărului de spectacole, 
concerte, expoziții, gale de filme, 
serbări cimpenești și pe stadioane, de 
tendința de cultivare a genurilor cu 
accentuat caracter mobilizator și pu
ternică inrîurire educativă, patrioti
că, militantă, etică și estetică, de 
numărul mare al participanților : 
108 421 formații și cercuri de elevi 
cu 2 770 000 membri ; 1106 formații 
și cercuri de studenți cu peste 30 000 
membri Mișcarea corală (reprezen
tată de 19 282 coruri și grupuri co
rale) și instrumentală s-a remarcat 
printr-o mai mare diversitate'de sti
luri interpretative, prin promovarea 
cu vigoare a cintecului revoluționar 
și de tineret, a muzicii contemporane 
românești. Brigăzile artistice — 10 147 
la număr — au progresat atît In pla

tatea politico-educativă nu a fost 
legată, în suficientă măsură, de rea
lizarea in practică a sarcinilor tra
sate de partid școlii, de problematica 
cu care se confruntă diferitele colec
tive de elevi și studenți. în unele 
localități și școli s-a acordat puțină 
atenție permanentizării vieții cultu
rale, creșterii conținutului său edu
cativ. în domeniul mișcării artistice, 
formațiile, interpreți! și spectacolele 
prezentate nu s-au ridicat în toate 
cazurile la nivelul exigentelor șl 
posibilităților existente. La unele 
genuri (dans tematic, brigăzi artis
tice, cor) s-au înregistrat mari di
ferente intre județe în ce privește 
numărul și valoarea formațiilor, 
conținutul educativ șl realizarea ar
tistică a programelor. Mișcarea ar
tistică în rîndul elevilor și studen
ților suferă, în continuare, de lipsa 
unor lucrări valoroase de teatru, tex
te pentru brigăzi artistice și mon
taje, create de autori consacrați, care 
să reflecte viața, preocupările și 
aspirațiile tineretului studios.

Analiza aprofundată a prezenței

tineretului școlar pe marea scenă a 
țării a permis forurilor de invăță- 
mînt, organizațiilor de tineret, spe
cialiștilor adoptarea unor măsuri me
nite să determine ridicarea valorii 
politico-educative a participării ele
vilor și studenților la noua ediție a 
festivalului. Dintre acestea, se pot 
menționa : extinderea și diversifica
rea rețelei cercurilor științifice din 
școli, facultăți, case ale tineretului, 
case ale pionierilor și șoimilor pa
triei, precum și inițierea unor noi 

forme de ac
tivitate in do
meniul cercetă
rii tehnico-știin- 
țifice. Cercurile 
tehnico-științifice 
vor reprezenta 2/3 
din totalul cercu
rilor de elevi și 
vot cuprinde în 
activitatea de cer
cetare si creație 
75 la sută din ti
neretul școlar. In 
facultăți, pe lin
gă antrenarea, In 
continuare, a stu
denților din anii 

terminali, se va da atenție deose
bită cuprinderii în activitatea de 
cercetare și creație științifică și 
tehnică a studenților din anii I și II. 
în privința conținutului activității 
formațiilor șl cercurilor de elevi și 
studenți, se va da o atenție deose
bită dezvoltării genurilor artistice de 
largă audientă in rindul tinerilor — 
brigada artistică, teatrul scurt, dansul 
cu temă — îmbogățirii repertoriilor 
cu cîntece șl versuri patriotice, revo
luționare, cu piese reprezentative 
prin conținutul lor militant.

Un sprijin mai activ din partea 
forurilor de Invățămînt și de spe
cialitate, o contribuție mai activă a 
organizațiilor de pionieri, U.T.C, și 
A.S.C.. vor determina o mai accen
tuată creștere calitativă a prezenței 
tineretului școlar și universitar pe 
marea scenă a țării, în cadrul noii 
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României".

Florica DINULESCU

Este, oare, în declin fascinația 
tiparului ?*)

Un vechi dicton ne amin
tește, azi, că in viața poli
tică, la tel ca în dragoste, 
omului i se cere „judecată 
rece" și „inimă fierbinte". 
Parafrazind această buta
dă, nu vom greși afirmind 
că „judecată rece" și „ini
mă fierbinte" i se cer și 
celui care, adresîndu-se 
publicului larg prin presă, 
are menirea de a transmite 
cunoștințe (a se citi infor
mații) Și de a forma con
științe. Aceasta este ima
ginea optimă a ziaristului, 
așa cum se desprinde ea 
din paginile unei foarte 
interesante cărți, „Guten
berg sau Marconi" de Nea- 
gu Udroiu, el însuși un ta
lentat publicist.

Dar Neagu Udroiu nu se 
rezumă la a ne înfățișa 
schița unui „portret robot" 
al ziaristului modern. Am
bițiile lui sint mult mai 
mari. El realizează, de 
fapt, un amplu eseu des
pre rolul șl locul presei în 
viața contemporană. Un e- 
seu In care demersul teo
retic, bazat pe date de ul
timă oră, se împletește cu 
opiniile unor mari perso
nalități ale presei mondi
ale, care au acordat inter
viuri autorului cărții des
pre care vorbim. Imaginea 
ziaristului este, astfel, sur
prinsă intr-o lume tn mlș-

•) Neagu Udroiu : „Gu
tenberg sau Marconi", E- 
ditura „Albatros", 1981.

care, lumea presei de azi, 
cu marile ei probleme, cu 
reușite remarcabile și că
deri răsunătoare, cu împli
niri și neimpliniri, toate 
subordonate acelorași în
trebări fundamentale •
„Cum va ti miine ? Ce va 
aduce presei viitorul ?“

Ce i se cere ziaristului 
pentru ca ideile lui, opini
ile lui să se bucure de un 
larg ecou ? Desigur, prima 
condiție este aceea ca el 
să se apropie de fapte cu 
„inima fierbinte". Numai 
așa va „arde" pentru un 
subiect. Numai așa va lu
cra mereu sub presiunea 
binefăcătoare a întrebării : 
„Ce s-a intîmplat ? De ce 
s-a intîmplat ? Cum s-a 
întîmplat ? Ce torțe se 
confruntă ? Ce soluții se 
întrevăd?" Numai așa ima
ginația lui te va tace sâ-i 
simți, să-i „vezi" pe oa
menii despre care scrie ori 
vorbește. Șl numai așa va 
pune în mișcare forțe me
nite să schimbe concepții, 
să transforme oameni, să 
îndrepte lucruri.

De la asemenea conside
rații despre ziaristul mo
dern pornește dezbaterea 
despre rosturile actuale 
ale presei. Ia care Neagu 
Udroiu ne invită să parti
cipăm. El a organizat o a- 
devărată „masă-rotundă", 
In jurul căreia a adunat 
voci dintre cele mai auto
rizate. Presa este Inserată, 
nu fără temei, intre cerin

țele fundamentale ale o- 
mului, precum aerul, apa, 
hrana, adăpostul. Ea este 
socotită cerință fundamen
tală a creierului, formă de 
bază a „nutriției psihice". 
Este o condiție a existen
ței și dezvoltării organis
mului social. Dar presa, 
cel mai vechi mijloc de co
municare in masă, „ochiul 
ager al spiritului", cum o 
numea Marx, a apărut în 
epoca tiparului. Ea s-a 
dezvoltat odată eu moder
nizarea tiparului. Care este 
insă condiția ei azi. in e- 
poea electronicii ? Azi. cîhd 
presa scrisă este concurată 
de radio și televiziune. Azi, 
cînd sateliții revoluționează 
sistemul informațional. Și 
cînd mașina de scris elec
tronică și calculatorul e- 
lectronic se „amestecă" tot 
mai mult în treburile pre
sei scrise. Mulți s-au gră
bit să afirme că epoca zia
relor și revistelor apune, 
terenul lor de acțiune fi
ind preluat, treaptă cu 
treaptă, de radio și televi
ziune. Cu cîțiva ani In ur
mă, Marshall McLuharx în 
celebra sa carte „Galaxia 
Gutenberg", ne dădtea de 
înțeles că fascinația tipa
rului se stinge.

Cu astfel de opinii se 
polemizează în paginile 
cărții Iul Neagu Udroiu. Și 
nu 11 se contraptm alte o- 
plnii. ci adevăruri desprin
se din realitățile actuale. 
Este adevărat că, azi, in 
lume, radioul a devenit cel

mai răspîndit mijloc de co
municare in masă. Statisti
cile consemnează existența 
unui miliard de receptoare, 
adică un aparat de radio la 
patru locuitori ai Pămintu- 
lui. Și este adevărat că nu
mărul televizoarelor s-a 
dublat intr-un deceniu, a- 
jungind în prezent la a- 
proape 370 milioane. Dar 
omenirea nu renunță la 
presa scrisă. Radioul și te
leviziunea aduc cu repezi
ciune in case știrile „la zi". 
Iată un fapt care schimbă 
radical rosturile prtesei scri
se. Dacă în trecut, in pagi
nile ziarelor și revistelor, 
noutățile au fost excesiv ori
entate pe eveniment, acum 
ele devin din ce in ce mai 
mult orientate pe semnifi- 
ție. Viitorul rezervă presei 
scrise un rol de sinteză, 
accentul căzi nd pe funcția 
de comentare a evenimen
telor.

Dar șl presa scrisă, și ra
dioul, și televiziunea au, 
trebuie să aibă, în activi
tatea lor, tin numitor co
mun : respectul pentru cu- 
vînt. Este o idee ce se des
prinde cu pregnanță din 
paginile acestei cărți scri
se cu talent și cu sudoare. 
O carte de un real Interes 
nu numai pentru lucrătorii 
din presă sau pentru tine
rii ce se pregătesc să de
vină ziariști, ci și pentru 
publicul larg.

Adrian VASILESCU

*

Patriotismul unui adevărat
„soldat al pacn

(Urmare din pag. I)

absolută necesitate pentru pace". A 
fost totdeauna convins și a de
monstrat-o tuturor, in repetate rin- 
duri, că „revizuirea înseamnă războ
iul". Și cit. a fost ministru al Româ
niei la Londra (1922—1932) a militat 
fără preget, pe cele mai diverse căi, 
pentru înțelegerea intre state și po
poare. Declara : „Nu cunosc limită 
in setea mea de înțelegere cu alții". 
Apoi, in toată strălucita lui activi
tate diplomatică, s-a întemeiat pe 
sentimentul demnității naționale, al 
poporului nostru și a! tuturor po
poarelor. A căutat totdeauna ca di
rectivele politicii interne și externe 
ale României „să fie pur românești". 
Șt se explica : „Vrem să fim prie
tenii tuturor națiunilor, fără excep
ție, dar in treburile noastre nu pri
mim ca stăpini dccit pe noi înșine".

Patriotismul lui fără frică și fără 
pată s-a relevat, cu proeminență, in 
SDinoasa „Chestiune a optanțiior" un
guri, căreia juristul, avocatul, diplo
matul. oratorul Nicolae Titulescu i-a 
consacrat, șapte ani din viață (1923— 
1930). Prezentată de guvernul Horthv 
ca o problemă economică a celor 500 
de magnați, foști mari proprietari in 
Transilvania, care optaseră pentru 
cetățenia maghiară, „chestiunea op- 
tanților" a reprezentat o formă in
solită de nerecunoaștere a tratatu
lui de la Trianon și o modalitate de 
a introduce pieziș ideea revizionis
mului în conștiința lumii. Șapte ani 
s-r’ deâbătut, în zeci de reluări plu- 
rifonwt. o problemă cu totul injus
tă, puriindu-se procesul și obositoa
rele dezbateri, de la Geneva la Bru
xelles, la Haga și iar la Geneva, cu 
o stăruință diabolică, nocivă ideii de 
pace și bună înțelegere. Titulescu a 
ținut piept tuturor presiunilor, a răs
puns științific tuturor argumentelor, 
a respins toate pretențiile, cu talent, 
cu răbdare, cu diplomație, bizuin- 
du-se pe marea-i știință juridică, pe 
capacitatea de a găsi =>-
cele mai logice, mai 
dreptății și adevărului, 
cusință diplomatică și 
cepere juridică imbatabilă, care

pentru Germania „Weltmacht Oder 
Niedergang" — dominația lumii sau 
prăbușirea — cind fasciștii japonezi, 
italieni, spanioli au aprins în Asia, 
in Africa, în Europa focare de 
război, Titulescu s-a aflat in fruntea 
Ligii Națiunilor, ca un neobosit a- 
părător al păcii. Și dacă n-a reușit, 
nu a fost vina lui. în 1934, 
sasinarea regelui Alexandru 
slaviei și a ministrului de 
al Franței, Louis Barthou, 
tatul fascist de la Marsilia, 
cu declara : „Miniștrii pot fi asasi
nați, regii au fost asasinați sau a- 
menințați să fie. Atita timp insă cit 
sintem incă in viață, aven) datoria 
de a nu iăsa să fie înăbușit drep
tul nostru de apărare". De apărare 
a dreptății, libertății și păcii.

Soluțiile propuse în problema 
dezarmării și a definirii agresorului, 
extinderea principiului securității 
colective și încheierea pactelor de 
asistență mutuală, strădaniile pentru 
reluarea relațiilor diplomatice dintre 
România și U.R.S.S., pentru aplica
rea sancțiunilor împotriva agresori
lor de pretutindeni au făcut din 
Nicolae Titulescu unul din cei mai 
neobosiți și intransigenți apărători ai 
libertății popoarelor, ai demnității și 
independentei statelor, ai păcii in 
lume. Omul politic, juristul, gindito- 
rul, oratorul care a încercat să opu
nă „științei războiului" „știința pă
cii". singura cale de oaivare a o- 
menirii din cataclismul ce-o amenin
ța. Iar acum, cind ii aniversăm cen
tenarul și cînd primejdia războiului 
devine din nou amenințătoare, ne 
putem mindrl că, în marele areopag 
al statelor șt popoarelor de azi, 
România se află, prin neobosita 
activitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe aceeași inaltă și nobi
lă platformă de apărare a păcii, de
zarmare, respect al libertății po
poarelor și independenței statelor.

după a- 
al lugo- 
exlerne 

în aten- 
Titules-

ROMÂNIA-FILM prezintă:

ANGELA MERGE MAI DEPARTE1
o producție a Casei de filme trei

»

Scenariul : Eva Sirbu ; imagineo : Anghei Oeca : muzica t Marius Țeicu ; 
decoruri : orh. Dădu Bâloșoiu ; costuma ; Florina Tomescu . coloana so
noră : ing. fiber iu Borcoman ; montajul ; Erika Aurlan ; machiajul : Anas
tasia Savin-Vitamdis ; director de fiim t Sideriu Aurian ; regia : lucian 

" ' ' .. .................. Stefa Hăuiică, Cornelia Rădu-
îudor Heica, Cătălina Murgea,

Bratu. Cu ; Oorina Lazăr, Vasile Miske, 
iescu, Felicia Popică, Oorina Păunescu,
Val. Urițes.u, luiia Boroș, Ion Igorov, Cleopatra Consalorino, Maria Jun- 
ghetu, Oragoș Pislaru, Marcel Anghel, Doina Georgescu. Film realizat 

in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

PROGRAMUL 1
Telex
Desene animate
Film
Foram politico-ideologic 
închiderea programului 
Viata culturală

20,25
20,40

zi,co
21.25
21,50
22.15
22.30

„Dincolo de șosea“ sau... fațeta mai
puțin cunoscută a accidentului rutier

Actualitatea economică
Cintec tînăr cu formația 
„Preludiu" a ansamblului 
al U.T.C.
Dosarele Istoriei • Bogati 
aia târârilor (III)
La frontierele cunoașterii — serial 
științific. Episodul 5
«Meridianele cintecului 
Telejurnal
închiderea programului

corală 
artistic

pe sea-

PROGRAMUL 2

rădăcinile 
adinei ale 

Cu o is- 
cu o pri- 

_ ____w_____  ” > au 
uimit lumea, Titulescu a transformat 
chestiunea optanțiior intr-un argu
ment de temei in întărirea și evi
dențierea. pe plan mondial, a juste
ței tratatului de Ia Trianon și a tu
turor tratatelor care recunoșteau for
marea și existența statelor naționa
le. Și încă un fapt, cu totul excep
țional : Titulescu, cum remarca și 
Noel Baker, „a reușit cu tot focul 
luptei să păstreze o constantă prie
tenie contelui Appony", ceea ce „este 
o realizare internațională care pre
supune un complex de calități" spi
rituale, pe care numai românul le a- 
vea și le manifesta cu o cuceritoa
re pricepere. Iar dacă la sfirșitul cu
noscutului proces, Appony a strins 
mina adversarului care-l biruise, care 
ciștigase bătălia, n-a făcut-o numai 
din cavalerism și admirație pentru 
un oponent loial, superior înzestrat. . 
ci și ca o recunoaștere implicită a 
dreptății cauzei pe care românul o 
apăra, și, în sfirșit, ca o recunoaș
tere a faptului că 
lor stăpîni pe un 
țional a trecut, iar 
istoria nedreptății 
ționale in istoria 
demnității și libertății popoarelor. 
„Procesul optanțiior" a fost un pro
ces ciștigat. o dată pentru totdeauna, 
pe calea justiției internaționale, îm
potriva unui mileniu de asuprire, 
abuz și nedreptate, proces încheiat 
printr-o sentință parafată in fața în
tregii lumi. Dosarele lui ni se înfă
țișează azi ca un capitol de luptă 
pentru existenta României intregite, 
apărătoare neclintită a bunei înțele
geri intre vecini, a prieteniei și a 
păcii în lume. Iar Titulescu, sem
natarul acestui istoric dosar, putea 
9& afirme cu legitimă mîndrie : „Tot 
ce am putut dobindi pentru Româ
nia in cariera mea politică » fost 
fructul tapfe și al rezistenței, nu al 
rugăciunii și al imploratinnilor". O 
luptă și o rezistență pe baricada ade
vărului.

Cînd. din ianuarie 1933, Adolf Hit
ler a preluat puterea și a dezlănțuit 
atacul împotriva tratatelor de la 
Versailles, cind a promovat revizio
nismul și războiul ca principiu de 
«tat gi ca scop primordial, rivnind

vremea magnați- 
imperiu plurina- 

lumea a pășit din 
și umilinței na- 
nouă a dreptății,

Detractdrii lui Caragiale 
au prezis sfirșitul acestui 
comediograf odată cu epo
ca in care s-a născut. Si
logismul acestei contesta
ții era foarte simplu : mo
ravurile sint trecătoare ; 
Caragiale a scris o come
die de moravuri ; deci co
mediile lui Caragiale vor fi 
și ele trecătoare. Timpul a 
infirmat acest pronostic. 
S-a vădit că, sub haina mo
ravurilor efemere, Cara
giale a știut să vadă eter
nul omenesc. Astăzi, piese
le lui produc impresia că 
ar fi scrise ieri. Cele mai 
bune spectacole cu Cara
giale dau toate această im
presie de prospețime, de 
surprinzătoare actualitate, 
în șirul acestor reprezen
tații care prelungesc viața 
comediilor marelui scriitor 
se așază și cel pe care 
Teatrul Național croiovean 
l-a prezentat in premieră 
cu prilejul anualelor „Zile 
Caragiale" de la Craiova.

Pentru teatrul craiovean, 
piesele lui I. L. Caragiale 
nu sint o noutate. Come
diile acestuia au fost ju
cate de nenumărate ori aici 
in distribuții și interpre
tări regizorale prestigioase. 
Ultima confruntare de am
ploare a acestui teatru cu 
dramaturgia lui Caragiale a 
oferit-o „Noaptea furtu
noasă" (regia : Mircea Cor
nișteanu), cu realizări re
marcabile in rolurile lui 
Spiridon (C. Fugașin). Chi- 
riac (Ilie Gheorghe). Veta 
și Zița ' “
sefina 
era și 
care a 
partea 
întunericul nopții spart de 
felinare și făclii mișcă
toare. a căror dinamică 
freudistă sugera foarte 
bine erosu) de mahala 
a) Intimplării. In ansamblu. 
ur< spectacol care în ciuda 

^^Inegalităților de interpreta-

11.00
11.05
11.25
12.35
13.
t«.l»
16.30 Cenaclul ..Flacăra* al tineretului 

revoluționar
17,00 Studlou! tineretului
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

20.1»
20.25

Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevizlunli

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Șoseaua e o lume, far 
lumea șoselei sîntem noi, 
cei care ne petrecem o 
parte din viață pe pangli
ca ei ca pietoni sau con
ducători de vehicule de 
toate felurile. Sancțiunea ei 
se numește accident de 
circulație. Și nu există 
zi in care șoseaua, marto
ră împietrită, să nu înre
gistreze un număr de acci
dente nedorite.

Firește, cade tn sarcina 
anchetatorilor să stabileas
că împrejurările, cauzele si 
vinovățiile in fiecare caz 
în parte. Dar există și o 
fațetă, de cele mai multe 
ori necunoscută a acciden
telor de circulație, a ceea 
ce se întîmplâ dincolo de 
șoseaua pe Care s-a petre
cut ceea ce s-a petrecut. 
Tocmai această „parte ne
văzută" a 
tier — și, 
te puțin 
acum la 
miezul 
„Dincolo de șosea" 
lor Beda și Gheorghe Ene, 
apărută zilele acestea in 
Editura „Albatros".

încurajați de interesul 
larg cu dare a fost primit 
anul trecut volumul „Kilo
metrul care urmează",, au
torii prezintă in această 
nouă carte efectele de du
rată generate de accidentele 
rutiere, adică urmările aces
tora — adeseori dureroase 
și irecuperabile — care se 
derulează în afara șoselei, 
cu traume și regrete tar
dive, in rîndul celor im
plicați direct sau indirect 
intr-un eveniijient sau 

^altul.

accidentului ru- 
din păcate, foar- 

cercâtată pină 
noi — constituie 

fierbinte al cărții 
de Vic-

Autoril cărții. învestiți de 
ani de zile cu atribuții și 
răspunderi în domeniul cir
culației rutiere, decupează 
clin realitățile șoselei o largă 
și variată paletă de fapte, 
intimplări. evenimente si 
situații cu tot atîtea com
portări umane și epiloguri 
neașteptate. Atenți obser
vatori și fini interpreți ai 
psihologiei omului de la 
volan, autorii îl surprind 
pe acesta in teribilele mo
mente de răspintle drama
tică ale vieții lui, in cate, 
adeseori, printr-un simplu 
gest, o atitudine sau op
țiune, își pune in lumină 
trăsăturile de caracter și 
educație de o rară frumu
sețe Si omenie sau își plon
jează în conul de umbră 
comportamentul în derivă, 
inuman și condamnabil. 
Iatș-1 pe un șofer mulțu
mind agentului de circula
ție care-i atrăsese atenția 
asupra pericolului pe ca- 
re-1 reprezentau drumul 
alunecos și serpentinele, ca 
numai după șapte kilome
tri, rulind cu viteză exce
sivă, să-și piardă viața și 
el, și ceilalți doi pasageri 
d>n mașină. Iată un auto
turism — caz unic pină 
acum in analele circulației, 
dar absolut real — rupt în 
patru bucăți egale, sau pă
țania celui care a subapre
ciat „Mocănița", 
derînd că ar fi, 
tren, așa cum unii 
sideră Trabantu! ___
Sau un altul care, in nu
mai zece minute, a comis 
două accidente, a distrus 
un camion, a dărimat o 
casă și, în final, și-a pier-

neconsi- 
totuși, 

nu con- 
mnșină..

dut viața. Pornind de Ia 
frîntura unui număr de În
matriculare se organizează 
o urmărire ca-n filme a 
lașului fugit de la locul 
faptei. După cum tot lași
tatea l-a făcut pe un me
dic să uite de jurămîntul 
lui Hipocrat, după ce a 
accidentat un om implicat 
— culmea I —- intr-un alt 
accident de circulație și 
l-a lăsat in noapte, refu- 
zîndu-i unica șansă de a 
mai fi salvat. Va înțelege 
el oare, vreodată — se în
treabă autorii — că 
noaptea aceea a pierdut 
permisul de conducere, 
dreptul de a se uita 
ochii oamenilor ?

Cu multă sensibilitate 
evocă autorii momentul 
dramatic în care șoferul 
unui autobuz, cu o prezen
ță de spirit extraordinară 
salvează viața zecilor de 
pasageri ai săi, evitînd in 
ultima fracțiune de secun
dă tarnponarea cu un ca
mion bezmetic, după care, 
lac de sudoare, șoferul au
tobuzului coboară de la vo
lan și se așază pe o pia
tră, privind spre prăpastia 
adincă de sute de metri. 
Memorabilă este și fapta 
de eroism a unui alt șofer, 
luptîndu-se într-o baltă în
ghețată cu 5(1 de butoaie de 
carbid, care puteau să ex
plodeze dintr-o clipă în 
alta, punind in pericol zeci 
de oameni, de mașini. Ca 
și fapta unor tineri care 
l-au împiedicat pe priete
nul lor să urce la volan 
beat criță, dezumflîndu-i 
pneurile de la mașină și 
iuindu-i „luleaua" de la

în 
nu 
ci 
în

delehti. Ca și mama care a 
pornit cu fiu! său intr-o 
cursă cu un transport de 
marfă care nu suferea a- 
mînare, și pentru a-i ține 
atenția trează, i-a cintat 
șl i-a povestit toată noap
tea ce-a știut, ce-a auzit și 
a văzut în viața ei.

Ca într-o vastă pinaco
tecă, autorii cărții ne înfă
țișează chipuri și tipuri 
dintre cele mai diverse.

Scrisă cu talent, Intr-un 
ritm alert, reconstituind in
spirat și captivant fapte, 
ginduri, reacții și compor
tamente umane în învol
burarea desfășurării lor 
dincolo de impactul de pe 
șosele, cartea lui Victor 
Beda șl Gheorghe Ene — 
cum bine sublinia Mircea 
Sîntimbreanu in cele cîte
va fraze de pe coperta a- 
cesteia — „plantează poate 
cel mai zguduitor semn de 
circulație : un semafor de 
conștiință", 
invită la 
un plus de răspundere ci
vică, 
pentru 
ceptăm 
rigorile 
rutiere 
cuvint, 
tă a șoselei, în care eveni
mentele se succed ca într-o 
piesă de teatru. Dar dacă 
piesa de teatru e o ficțiu
ne, șoseaua este o realitate. 
Iar liniștea și siguranța 
șoselei, care e o lume 
dinamică, depind numai și 
numai de lumea șoselei, 
care sîntem noi înșine.

O carte care 
meditație, ta

morală și socială 
modul în care re- 
și ne integrăm în 
eticii șl civilizației 
moderne. Intr-un 

in lumea trepidan-

Petre POPA.

al senilității jucate, al doi A 

lea al lucidității, jucată ca 
un aparte cu publicul. In 
sfirșit, citeva cuvinte des
pre cele mai ingrate roluri 
ale „Scrisorii pierdute" : 
Zoe și Tipătescu. Viorica 
PopWcu-Mihail este o Zoe 
energică, decisă, eficientă, 
mai puțin iubitoare deeit 
ăr iăsa să sa înțeleagă 
textul, adică in nota justă 
a rolului. Efortul lui Vale» 
riu Dogaru de a da sub
stanță unei partituri atit 
de dezavantajate față de 
toate celelalte ale piesei dă 
bune rezultate : dacă mina 
de fier a județului in acest 
spectacol este a lui Traha
nache, prefectului îi revine 
o postură mai puțin vigu
roasă, chiar dacă violentă, 
și în orice caz la discreția 
împrejurărilor pe care nu 
le poate stăpini. în această 
direcție și-a îndreptat 
eforturile Valeriu Dogaru, 
creionind un credibil Ti- 
pâteșcu de plan doi in jo
cul de forțe al intrigii. Pe
tre Iliescu-Anatin și Mir
cea Hadircă, in lonescu șl 
Popescu, și Ștefan Mlrea 
in Un fecior și-au adus o 
bună contribuție la reu
șita acestui spectacol.

Orice piesă cu distribuție 
bogată ridică problema 
omogenității interpretării 
și acest lucru este cu atit 
mai valabil pentru „O scri
soare pierdută", în care 
majoritatea partiturilor sint 
generoase. Deși nu lipsit 
de excese in scena întru
nirii și de o invenție une
ori dincolo de textul lui 
Caragiale, dar in linia lui, 
spectacolul Teatrului Na
țional din Craiovâ cu „O 
scrisoare pierdută" impune 
prin omogenitatea ansam
blului și prin ineditul in
terpretării artistice. Pe 
scurt, un spectacol demn 
de un Teatru Național și 
de

re mărturisea un efort de 
aprofundare a textului din
colo de cărările bătute ale 
montărilor curente.

Dacă in cazul „Nopții 
furtunoase" reușita a fost 
■doar parțială, in cazul re
centei premiere cu „O scri
soare pierdută" 
remarcabilă. A 
pra dificultății 
scenă a acestei 
teatrale este inutil. O probă 
a dificultății este chiar an
teriorul spectacol cu „O 
scrisoare pierdută" al Tea
trului Național craiovean, 
cu aproximativ aceeași 
distribuție și același regizor 
(Mircea Cornișteanu), dar 
care nu avea același ritm 
și omogenitate. Actualul 
spectacol preia caietul da 
regie al celui vechi și, prin 
cîteva rocade inspirate in 
distribuție, ca și prin cîte
va retușuri impuse de apro
fundarea textului și de 

. experiența ciștigatâ, im
pune printr-o viziune co
erentă și unitară, atit la 
nivelul actorilor, cit și la 
acela a! regiei.

Interesul ■ deosebit al 
montării craiovene, alături 
de un alt spectacol cu 
„Scrisoarea pierdută", da
torat Teatrului de stat din 
Brașov (regizor Mircea 
Marin), vine din faptul că 
nu-și fac un program din 
înscrierea pe linia tradițio
nală a interpretărilor „Scri
sorii pierdute", așa cum se 
întîmplâ 
Teatrului 
Teatrului

reușita este 
glosa asu- 
punerii in 
capodopere

zintă mai sedimentat și 
mai credibil. Regizorul este 
preocupat de verosimilitate 
și, cu mici excepții, nici 
una din soluțiile lui nu 
poate fi acuzată de Inadec- 
vare la spiritul textului. în 
această viziune, Trahanache 
nu mai e deloc un bătrin 
zaharisit, ci un bărbat vi
guros și autoritar. Agamem
non Dandanache este un ine 
viclean cu dublu comporta-

sonaiă pa care regizorul o 
face piesei. Notele comple
mentare ale piesei sint, 
după Mircea Cornișteanu, 
suspiciunea și violența : 
polițaiul ascultă pe la fe
restre, un băiat din casă 
pare a ti spionul lui Pris
tanda și chiar Trahanache 
dovedește precauții care-i 
vădesc suspiciunea. Ascul
tatul pe la uși este un gest 
reflex pentru toți. Cit des-

negru și nu scoate nici un 
cuvint. Este singura liber
tate regizorală care se poa
te imputa serios regizoru
lui în numele respectului 
față de text.

Insolită este viziunea a- 
supra întrunirii care, după 
Mircea Cornișteanu, tre
buie să se petreacă intr-un 
local unde membrii fracți
unilor beau bere, consumă 
mititei și undeva sus, late-

mai ales, a coanei Zoe. 
Chiar și. Cetățeanul tur
mentat este ținut la poar
tă. Un sfirșit de spectacol 
de mare efect și semnifi
cație.

Echipa cu ajutorul că
reia regizorul și-a tradus 
scenic proiectul regizoral 
este la înălțimea cerințe
lor. începem cu Vasile 
Cozma, care a oferit publi
cului un Trahanache t

CRONICA TEATRALĂ

O SCRISOARE PIERDUTĂ"
//

într-o originală versiune scenică
LA TEATRUL NAȚIONAL DIN CRAIOVA

cu spectacolele 
Național și ale 
municipal din 

Interesantă București, dar nici din ino
vația cu orice preț Dacă 
în spectacolul brașovean al 
Iui Mircea Marin, cu care 
cel craiovean are citeva 
puncte comune, noutățile 
de interpretare par uneori 
a fi simple inovații in sine, 
datorită neacordăril lor la 
o linie generală de inter
pretare. spectacolul lui 
Mircea Cornișteanu se pre-

(Rodica Radu și lo- 
Stola).
vțziunea regizorală, 
uzat cu abilitate, in 
a doua a piesei, de

ment, pentru care senilita
tea este o mască. în gene
ral, regizorul renunță să-i 
vadă pe eroii piesei, așa 
cum se obișnuiește, prin
tr-o perdea care le dă o 
patină de vetustețe. Ei sint 
dinamici, vii, eu resorturi 
existențiale precise și ime
diate. in acest sens este 
rezolvai scenic și cu
plu) Farfuridi-Brînzovenes- 
eu. după cum plin de nou
tate e și rolul lui Pristan
da Acesta apare doar o 
singură dată Îmbrăcat in 
uniforma profesiei lui : in 
final, la sărbătoarea care 
Încununează alegerile. în 
rest. Pristanda are costu
mul de oraș care-l facili
tează „misis* de polițai, 
„spionajul* politic in di
verse medii, postură in ca
re se și înfățișează de Is 
început spectatorilor Intră 
aici în joc și „lectura" per-

pre violența, ea e sugerată 
de piesă și de atmosfera 
celebrelor alegeri regizate 
de liberali de-a lungul vre
mii. Cațavencu descinde in 
scenă legat ca un pachet, 
perechea Farfuridi-Brin- 
zovenescu se teme fizic de 
mînia lui Tipătescu și așa 
mai departe. Sint acestea 
„trădări" ale textului Iui 
Caragiale ? Indicații și su
gestii in acest sens există 
în text și. confruntată 
epoca, interpretarea 
Mircea Cornișteanu 
validă și mult mai tradițio
nalistă decit pare la prima 
vedere. Reușită, dar discu
tabilă, este introducerea in 
text s unui personaj nou, 
un fel 
lui Agamițâ 
care cercetează prudent și 
amenințătot terenul înainte 
de a-și introduce stăpinul, 
umblă îmbrăcat exclusiv in

cu 
lui 

este

de „gardă corp" a 
Dandanache,

ral, joacă chiar table. Re
gizorul. introduce cu curaj 
bodega lui Nea ,Iancu chiar 
pe scenă și efectul nu con
trazice comedia, spiritul ei. 
Masa prezidențială este un 
țambal acoperit cu o pin* 
ză, iar Cațavencu circulă 
printre consumatorii de 
bere care-i sint partizani. 
Sugestivă, realistă și toarte 
caragialescă este viziunea 
finală a comediei in inter
pretarea colectivului craio
vean. Personajele se gru
pează pentru final. Dar în
tre alegători și cei aleși se 
interpun o poartă de fier 
și polițaiul. Plouă și Pris
tanda cu o umbrelă desfă
cută In mină dirijează atît 
orchestra, cit și pe muiații 
alegători fără umbrelă, care 
privesc prin grilajul de fier 
vicloria in alegeri a lui 
Agamiță Dandanache și,

siv, viguros, convingător, 
ale cărui energie și inteli
gență fac din el stăpinul 
temut al județului. Aceas
tă interpretare, intrucitva 
inedită, a rolului conferă 
personajului mai multă 
credibilitate și-1 înscrie pe 
Vasiie Cozma in galeria in- 
terpreților memorabili ai 
rolului. Cațavencul iui Ilie 
Gheorghe este de o desă
vârșită originalitate : ru
bicond și dinamic, șiret și 
agresiv, cameleonic cînd 
trebuie, Ilie Gheorghe stră
bate scena cu o dezinvol
tură pe măsura naturaleții 
cu care-și susține partitu
ra. Cațavencu devine cen
trul de greutate al specta
colului craiovean cu 
scrisoare pierdută" 
realismul firesc cu
Ilie Gheorghe își duce ro
lul de la un capăt la altul. 
Atacat de iSpătescu, Cațâ-

vencu lovește el primul și 
în timp ce prefectul se 
adună de pe jos strigă : 
„Săriți, prefectul asasin !", 
Ilie Gheorghe a reușit să 
creeze, cu aparentă lipsă 
de efort, portretul unui ins 
lipsit de scrupule, adapta
bil la orice împrejurare și 
care, cu siguranță, mai de
vreme sau mai tirziu, va 
răzbi. Cațavencu vorbește 

ma- alegătorilor in cămașă ță
rănească și tot cu aceeași 
cămașă peste costumul de 
oraș conduce, la cererea 

—doamnei Zoe, sărbătoarea 
victoriei rivalului său. Ilie 
Gheorghe schimbă cu sub
tilitate și ușurință regis
trele și termină prin a crea 
un Cațavencu atit de cre
dibil și de concret, incit la 
prima vedere surprinde că 
această viziune a scăpat 
pină acum interpreților ro
lului.

Foarte vii sînt și Farfu- 
ridi, și Brînzovenescu, in 
interpretările lui Lucian 
Albanezu șl Tudor Gheor
ghe, cuplu care s-a depășit 
pe sine cu prilejul premie
rei. De reținut că Tudor 
Gheorghe in Brînzovenes
cu reușește un portret de 
anvergură, in ciuda dimen
siunilor textului său. Tre
buie remarcate marea si
guranță și ușurința scenică 
ale lui Petre Gheorghiu- 
Dolj, fără nici un complex 
al marilor antecedente, 
intr-o viziune, și ea ine
dită, a polițaiului Pristan
da. Cetățeanul turmentat 
nu ne dezamăgește : Nae 
Gh. Mazilu este chiar un 
cetățean turmentat, care 
obține efectele știute la lo
cul știut, aproape fără 
efort. Actorul are alături 
de ceilalți atuul naturaleții 
interpretării in buna tra
diție a teatrului caragia- 
lesc Agamemnon Danda- 
r.ache este Constantin 
Sasu, care folosește două 
registre pentru a-și carac
teriza personajul : primul

„O 
prin 
care

valoroșii lui actori.

M. UNGHEANXJ
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CONGRESULUI AL II-LEA AL PARTIDULUI 
SOCIALIST REVOLUȚIONAR DIN PERU

Cu ocazia Congresului al II-lea al Partidului Socialist Revoluționar din 
Peru, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae CeaUșescu, adresăm un cald salut tovărășesc participan- 
tilor la congres, tuturor militanților partidului dumneavoastră și urări de 
prosperitate poporului peruan.

Comuniștii români, toți oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu 
interes activitatea desfășurată de Partidul Socialist Revoluționar din Peru, 
care, împreună cu celelalte forțe naționale progresiste, democratice și pa
triotice, acționează pentru profunde transformări revoluționare în viața 
societății, pentru înfăptuirea intereselor și aspirațiilor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii peruani, pentru democrație 
și progres social.

Folosim acest prilej pentru a ne reafirma satisfacția față de bunele 
relații de colaborare ce se dezvoltă între Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Revoluționar din Peru, exprimindu-ne convingerea că aceste 
raporturi, bazate pe stimă și respect reciproc, vor continua să se adin- 
cească in interesul partidelor noastre, al poporului român și al poporului pe
ruan, al cauzei păcii, destinderii, dezarmării, independenței și suveranității 
naționale. înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă dorim succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dum
neavoastră, în înfăptuirea hotăririlor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am fost profund impresionat de mesajul de condoleanțe și simpatie 

pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia decesului 
soției mele.

Vă rog să acceptați, Excelență, sincerele mele mulțumiri.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

A apărut în broșură, în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința de lucru comună a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo

mice și
9 februarie 1982

Sociale
EDITURA POLITICA

^COTIDIAN—

vremea

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și H martie. In țară : Vreme in în
călzire ușoară și treptată. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
vestul și nordul țării, unde vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de ploaie. In celelalte zone, ploaie 
Izolată, Vîntul va sufla slab, pînă la

moderat, prezentînd intensificări locale 
în Banat și zonele de munte, predomi
nând din sud-vest. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 7 și plus 
3 grade, Izolat mal coborîte în estul 
Transilvaniei, maximele intre 5 și 15 
grade. Dimineața, ceață locală. In 
București : Vreme în încălzire treptată. 
Cerul variabil, favorabil ploii spre sfîr- 
șitul intervalului. Vînt slab plnă la mo
derat. ■ Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și zero grade, cgje 
maxime între 9 și 13 grade. Ceață slabă, 
dimineața. (Ileana Mibăilă, meteorolog 
de serviciu).

■ Specialiștii de la întreprinderea 
metalurgică din Bacău au introdus 
in fabricație de serie noi armături 
industriale din fontă, între care și 
repere necesare în construcția de 
microhidrocentrale, care pînă acum 
erau aduse din import. Pe lingă 
performanțele tehnice superioare 
pe care le au, noile produse se 
realizează cu un consum redus de 
metal și cu cheltuieli mai mici.

■ La cuptorul nr. 1 de la între
prinderea de sticlărie și faianță din 
Sighișoara s-au adus îmbunătățiri 
tehnologice care determină dimi- 

'■ ua’iteț? .onsumului de gaz metan. 
Cu endrgia economisită într-un an, 
cuptorul ''poate funcționa timp de 
o lună.

B In această iarnă, legumiculto
rii de la C.A.P. Rîmnicu Vîlcea au 
livrat la fondul pieței 40 000 legă
turi de ceopă, 20 000 salăte, mii de 
legături de pătrunjel și altele. Prin 
multiplicarea ciclurilor de produc
ție, ei realizează o eficiență de 
4—5 ori mai mare decit pînă acum.

B Un nou tip de tramvai articu
lat a fost realizat de colectivul în
treprinderii .,Electrometal“ din Ti
mișoara. El are o capacitate de 
220 de locuri, este mai confortabil 
și mai silențios decit tramvaiele si
milare de pînă acum, funcționează 
cu un consum mai redus de ener
gie electrică și este mai ușor de 
manevrat.

■ La Slatina și la stațiunile de 
cercetări agricole Caracal și Slre-

ț jești și-a desfășurat lucrările o se
siune interjudețeană de referate și 
comunicări științifice pe tema : 
„Tehnologii și metode noi privind 
sporirea cantitativă și calitativă a 
producției de cereale, plante teh
nice, furaje și din sectorul vitipo- 

i micol". Au luat parte cercetători și

specialiști din 20 de județe ale 
țării.

3 Punctul sanitar din satul Rîn- 
ghilești, județul Botoșani, este me
reu închis, localnicii fiind nevoiți să 
meargă la distanțe mari, la alte 
unități de profil. Se știe acest lucru 
și la primărie, și la forurile sanitare 
de resort de Io județ. Ceea ce nu 
se știe e data cînd se va pune... 
punct acestei situații și se va re
deschide respectivul punct sanitar.

B La întreprinderea de transpor
turi speciale pentru agricultură și 
industrie alimentară Vrancea se 
amenajează un atelier de recondi- 
ționări piese pentru cutii de viteză. 
Majoritatea dispozitivelor și utila
jelor necesare vor fi asigurate prin 
autodotare.

N De la începutul anului, în în
treprinderile din județul Brașov au 
fost reintroduse în circuitul produc
tiv peste 33 000 tone materiale fe
roase, 230 tone cupru. 311 tone 
alamă, 86 tone bronz, 90 tone 
plumb, 371 tone aluminiu, 1 100 
tone hîrtie. Din materiale refolosi- 
bile - produse noi, necesare econo
miei și populației.

IS In orașul Tîrgu Secuiesc a fost 
dată în folosință o cantină-restau- 
rant modernă pentru oamenii mun
cii din zona industrială.

H Pe noua și moderna platfor
mă a întreprinderii metalurgice „Re
publica” din Reghin, perfecționarea 
tehnologiei de turnare a oțelului, 
prin extinderea procedeului de tur
nare în modele ușor fuzibile, va 
face ca in acest an consumul de 
energie electrică să fie diminuat cu 
peste 600 000 kWh.

B De pe acum, lucrătorii Stațiu
nii de cercetare și producție pomi
colă Fălticeni au pregătit puieții 
de meri pentru plantat. Livezile ju
dețului Suceava vor avea în plus 
din acest an 320 000 de meri.

ȘTIRI SPORTIVE
O Pe stadionul Republicii din Ca

pitală, in prezența a peste 35 000 de 
spectatori, s-a disputat miercuri in- 
tilnirea de fotbal dintre echipa 
României, care se pregătește pentru 
noul sezon internațional, și o selec
ționată divizionară. Selecționabilii 
A, care la 2'i martie vor intîlni la 
Bruxelles in meci amical echipa 
Belgiei, au repurtat victoria cu sco
rul de 3—1 (2—0) prin punctele în
scrise de Bălăci, Gabor și Turcu. 
Pentru selecționata divizionară a 
marcat Paraschiv din 11 m. Echipa 
reprezentativă a aliniat următorul 
„11“ : Moraru, Rednic, Iorgulescu, 
Ștefânescu, Stănescu, Țicleanu, Au
gustin, Bălăci, Klein, Gabor, Turcu. 
Au mai jucat Andone, M. Marian, 
Zare, Geolgău, Orac, Petcu și Sandu 
Mircea.

© Miercuri, în cadrul campionatu
lui național de polo pe apă, în bazi
nul de la Floreasca echipele Dinamo 
și Rapid au terminat la egalitate 7—1 
(1—1, 1—2, 2—3, 3—1). într-o altă 
partidă, Crișul a întrecut cu scorul 
de 16—6 pe Progresul.

© Miercuri, la Atena, într-un 
meci internațional amical de fotbal, 
echipa U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 2—0 (1—0) selecționata Greciei. 
Punctele au fost marcate de Ceren
kov (min. 39) și Buriak (min. 50).

® tn cadrul pregătirilor în vede
rea turneului final al campionatu
lui mondial de fotbal, la Mar del 
Plata s-au intilnit echipele Argen
tinei și Cehoslovaciei. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

© In orașul austriac Linz s-a 
disputat finala competiției europene 
feminine de baschet „Cupa Liliana 
Ronchetti", Spartak Moscova — 
Kralovopolska Brno. Victoria a re
venit baschetbalistelor sovietice cu 
89—68 (42—43).

• tn runda a 23-a a turneului in
ternațional de șah de la Denpasar 
(Indonezia), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a cîștigat la Ro- 
driguez. In clasament se menține li
der americanul Browne cu 16 punc
te. urmat de Henley 15,5 puncte. 
Florin Gheorghiu — locul 9 — cu 
13,5 p.

• Pentru a doua oară consecutiv, 
„Cupa Mondială" la biatlon a fost 
cîștigată de Frank Ulrich (R.D. Ger
mană) — 146 puncte, urmat de co
echipierul său Mathias Jakob — 143 
puncte și Kjell Soebak (Norvegia) 
— 137 puncte.

• La Copenhaga a început cam
pionatul mondial de patinaj artistic. 
In crima zi s-a desfășurat progra
mul impus al probei de simplu mas
culin. Conduce francezul Jean-Chris- 
tophe Simond, urmat de americanii 
Scott Hamilton și David Santee.

© La sfirșitul acestei săptămîni se 
vor organiza în Capitală o serie de 
atractive gale de box, cu partici
parea unor boxeri bucureșteni frun
tași, competițiile fiind dotate cu 
„Cupa a 60-a aniversare a U.T.C.". 
Joi, de la ora 17, la sala Steaua se 
vor întrece pugiliști juniori și de 
la categoria tineret, ca și sîmbătă, 
în șala Giulești (ora 14). Vineri, de 
la ora 15, in sala U.R.B.I.S., vor 
urca în ring seniorii.

® In cadrul concursului de hal
tere desfășurat in orașul Frunze, so
vieticul Aleksandr Pervi a stabilit 
un nou record mondial la catego
ria 82,500 kg. stilul „aruncat", cu 
performanța de 223,500 kg. Vechiul 
record (223 kg) aparținea compatrio
tului său I. Vardanian, campion 
mondial și olimpic.

• Rezultate înregistrate în tur
neul internațional de fotbal pentru 
juniori de la Ta.șkent : U.R.S.S. 
(A) — România 1—0 (0—0) ; R.S.S. 
Gruzină — Polonia 1—0 (1—0) ;
U.R.S.S. (B) — R.D. Germană 0—0 ; 
Ungaria — R.S.S. Uzbekistan 2—2 
(2-1).
• La Tripoli, în ziua a doua a 

turneului final al „Cupei Africii" In- 
terțări la fotbal, Libia — Tunisia 
2—0, Camerun — Ghana 0—0.

9 La Mestre (Italia) a început un 
turneu internațional de box. în pri
mul tur, in cadrul categoriei semi
grea, pugilistul român Georgică Do- 
nici l-a invins, prin K.O. tehnic in 
rundul al doilea, pe egipteanul Mo
hamed El Gawal.

Manifestări dedicate 
aniversării a 60 de ani 

de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist

In cadrul ciclului de manifestări 
dedicate aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist și a 25 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, miercuri, 
s-a deschis la Institutul politehnic 
din București, Expoziția de creație 
studențească, organizată de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Ministerul 
Educației și învățămîntului.

Au fost prezenți tovarășii Marin 
Rădoi, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului educa
ției și invățămîntului, și Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., precum și cadre didac
tice, studenți, specialiști din produc
ție, reprezentanți ai unor ministere 
economice și ai altor instituții cen
trale.

Reunind peste 500 de lucrări din 
toate profilele de învățâmînt și rea
lizate de aproape 2 000 de studenți, 
expoziția reflectă preocupările tine
retului universitar pentru abordarea 
temelor de virf ale cercetării știin
țifice, racordate organic la dinami
ca activității economico-sociale. Ea 
finalizează, totodată, ediția din anul 
universitar 1981—1982 a concursului 
studențesc de creație științifică și 
tehnică.

★

La noua casă a științei și tehnicii 
pentru tineret din Buzău a fost des
chisă expoziția anuală a tinerilor ar
tiști plastici din acest județ, avînd ca 
generic „Omagiul tineretului la a 
60-a aniversare". Lucrările expuse — 
pictură, gravură și sculptură — sint 
inspirate din mărețele realizări ale 
construcției socialiste, din viața și 
activitatea oamenilor muncii, a tine
retului de pe aceste meleaguri. Ver
nisajul expoziției a fost precedat de 
simpozionul „60 de ani de luptă și 
afirmare revoluționară sub flamura 
Partidului Comunist Român" organi
zat de către Comitetul județean 
Buzău al U.T.C.

(Agerpres)

Tragerea 
LOTO 2

Duminică, 14 martie 1982, va 
avea loc prima tragere Loto 2 
din această iună. Formula teh
nică simplă și avantajoasă — 
respectiv trei extrageri a cite 
patru numere, însumind 12 nu
mere din totalul de 75 — oferă 
participanților multiple posibili
tăți de ciștiguri în autoturisme și 
importante sume de bani. Se 
reamintește că un bilet costă nu
mai 10 lei și poate fi completat 
cu o variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate in cotă de 25 la sută ; indi
ferent de cota jucată, fiecare bi
let are drept de cîștig la toate 
extragerile. Premiile maxime 
(un autoturism „Dacia 1300“ sau 
50 000 lei) se pot obține și pe bi
letele achitate in cotă de 25 la 
sută, dacă Ia categoria respectivă 
nu se omologhează ciștiguri pe 
variante jucate sută la sută. 
Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă vînzarea biletelor pină 
sîmbătă 13 martie inclusiv.

PRONOEXPRES
(Urinare din pag. I)

eu. Găsisem și o cameră — 
cu 175 dolari chirie pe lu
nă. e,drept, cu dușumeaua 
p ître< ă, mă și mir că nu 
e p ăbușea. Totuși, era 
cevaT'decît nimic. Dar, 
după o lună, am încheiat 
socotelile și cu amintitul 
restaurant.

— Și din ce trăiați 2
— Am colindat prin mai 

multe locuri. Peste tot, 
muncind ca spălător de 
vase mai ales.

— Cum erați plătit ?
— N-am apucat în timpul 

ăsta, de peregrinări de A 
colo-colo, să iau nici un sa
lariu, de nicăieri. Știin- 
du-te imigrant, patronii 
căutau să te tragă pe sfoa
ră, să te păcălească. Era 
bine dacă te alegeai măcar 
cu masa. La Miami am 
muncit o lună ca zilier. 
Dar nu mai mult de 4 zile 
intr-un singur loc.

— Cum se face că nu vă 
stabileați odată și odată, 
cu munca ? Chiar nu voiațl 
să prindeți rădăcini ?

— Ba voiam. Pentru că 
nesiguranța zilei de miine 
te omoară, pur și simplu. 
Mi-a trebuit insă ceva timp 
să pricep ce se întîmplă 
mai ales cu imigranții, de 
ce nu pot ei lucra timp mai 
îndelungat într-un singur 
loc. Vedeți, acolo este re
gula că poți căpăta ajutor 
de șomaj dacă ai continui
tate în muncă de șase luni 
cel puțin. Or, cei care te 
angajează fac tot ce le stă 
în putință să nu atingi „re
cordul" ăsta, de șase luni 
de zile in cîmpul muncii. 
Motivele sint lesne de pri
ceput. Iată că nu pentru 
că eram eu nestatornic nu 
izbuteam să mă fixez 
undeva.

— Și după luna „petre
cută" la Miami ?

— „Păcălisem" o iarnă, 
și mi-am zis : hai înapoi 
la New York, poate, poate 
s-or aranja î'ntr-un fel lu
crurile. Vine o vreme cind 
îți mai rămin doar speran
țele. Deși nici acestea nu 
au cum să țină de foame. 
Neavînd bani de drum, am 
apelat la autostop. Mai 
eram cu un tînăr, tot în si
tuația mea. în timpul auto
stopului am cunoscut un

ridicau însă zeci de difi
cultăți și singura cale, m-a 
învățat un imigrant trecut 
prin multe, era cea a... de
portării. Iar ca să te bucuri 
de „privilegiul" ăsta tre
buia să treci frontiera unui 
stat vecin cu America.

— Ce frontieră v-ați ales 
pentru a ajunge... deportat?

— Canada. Era cea mai 
aproape. Aici am lucrat 
șase luni, ca muncitor, la 
bucătăria „Armatei Salvă
rii" („Salvation Army").

ție că plec de bunăvoie, 
chipurile „să nu se intre in 
conflict cu drepturile omu
lui", cum au justificat cei 
care aveau nevoie de de
clarație, și iată-mă-s aca
să. Eu zic, totuși, că am 
avut noroc.

— Ce fel de noroc ?
— Că, prin toate cita am 

trecut, am fost totuși să
nătos. Acolo două sint si
tuațiile cele mai grele : să 
n-ai de muncă și să fii bol
nav. Cu munca, zic eu, am

Alergînd după o iluzie

om în vîrstă care, spunea 
el. are o afacere in mlaș
tini. Ne-a propus să lucrăm 
acolo. Cele două luni din 
mlaștini nu le voi uita toa
tă viața.

— De ce 7
— Tăiam copaci — esențe 

prețioase — în mocirlă pînă 
la brîu, în care mișunau 
șerpii veninoși și crocodi
lii. Mă și mir cum am scă
pat cu viață. înaintea noas
tră fusese angajat un me
xican. Dăduse bir cu fugi- 
ții. Era de înțeles. Ameri
canii — mai ales negrii — 
care acceptau să facă trea
ba asta primeau săptăminal 
de 6 (de șase) ori mai mult 
decit ni se plătea nouă 
pentru aceeași muncă 1

’— Ați zis că nu e drept 
și atunci...

— Nu, de data asta am 
plecat noi. Bucuroși că nu 
am hrănit crocodilii și că 
am avut noroc cu șerpii ve
ninoși. Acum eram hotărit 
să revin acasă. Mă sătura
sem „de văzut lumea". Se

Tot de biserică ține și asta, 
fiind o instituție de cari
tate. Trei luni n-am primit 
nici un cent. După trei luni 
primeam de trei ori mai 
puțin decit un coleg... au
tohton. în situația mea erau 
destui portoricani, alți imi
granți. Ca să nu mai spun 
că aici nu aveam drept de 
muncă. Așa că e de la 
sine înțeles cum și-au În
găduit „salvatorii" in cau
ză să nu mă plătească vre
me de trei luni. Cui să te 
plîngi ? Și mai ales : îți 
dădea mîna să te plîngi 7

— Pină la urmă vi s-a 
Împlinit dorința de a fi... 
deportat ?

— Da. Din păcate însă, 
am fost deportat tot in 
America. Iar de aici, cind 
cei de la imigrări au văzut 
că țin morțiș să mă reîn
torc acasă, mi-au zis că 
da, mă deportează in Ita
lia. într-o tară comunistă, 
cum e România, nu mă 
pot deporta... M-am zbă
tut, am semnat o declara

arătat cum e. Cu boala, să 
vedeți : marea majoritate 
dintre imigranți, cînd a- 
jungeau in situația asta, 
mergeau la doctor, înce
peau un tratament și-1 fă
ceau pe jumătate. Atît.

— De ce atît ?
— Dacă-1 terminau, tre

buiau să plătească. Dacă-1 
întrerupeau, nu. Așa că, 
doar amețeau boala. Nu se 
vindecau, doar amăgeau o 
durere sau alta. De unde 
bani 7

— Deci cam atita ați vă
zut din lumea asta 2

— Plus filme la cinema
tografele de periferie. Pen
tru că. atunci cînd găseam 
de lucru, numai la aceste 
cinematografe imi dădea 
mina să merg. Cum arată 
un astfel de loc ? Destul să 
spun că cine n-are unde 
dormi intră intr-o aseme
nea sală unde se fumează, 
se bea, unii se mai și dro
ghează. Lume fel de fel 1 
Odată a venit In localita
tea unde mă aflam forma

ția „Abba". Am vrut să'mă 
duc și eu. dar biletul cel 
mai ieftin costa 35 de do
lari. Cîștigul meu pe o săp- 
tămînă ! Ăsta cind găseam 
de lucru pe undeva... E 
clar că nu-mi dădea 
mina, vnu ?

— Dacă ar fi să trageți 
linie și să socotiți ce a în
semnat acest răstimp din 
viața dv„ ce ați avea de 
spus ?

— Aș zice că sînt doi ani 
pierduți din viața mea. 
Apropo de cum s-au dus 
acești ani. Mi-amintesc 
cum mi-am petrecut cele 
două revelioane : unul sub 
un copac, în sacul meu de 
dormit, altul cu niște cu
noștințe ocazionale, bucu
ros că mă intorc acasă.

— Și acum că v-ați În
tors ?...

— Pentru prima oară, 
după atita alergătură și 
nesiguranță, mă simt pe pi
cioarele mele. Știți ce în
seamnă asta ? Știți cit va
lorează să ai o certitudine, 
un scop în viață ? M-am 
căsătorit. Soția mea lucrea
ză la „Tînăra gardă". Am 
deja o fetiță. Locuiesc în a- 
partamentul proprietate 
personală al soției. M-am 
înscris la o școală de con
ducere auto și voi deveni 
șofer — o meserie care-mi 
place, de care mă simt 
atras. Pe timpul școlariză
rii voi primi 1 400 de lei pe 
lună. După ce încep trea
ba, peste 2 000. Cum se 
vede, caut să recuperez 
Deși cei doi ani in care 
s-au petrecut toate aceste 
întîmplări sint definitiv 
irosiți. Orice aș tace eu...

...Da, așa e. Cine poartă 
însă vina irosirii lor absur
de intr-o aventură dra
matică 2

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 10 MARTIE 1982
EXTRAGEREA I : 42 2 22 13 33 24.
EXTRAGEREA A II-A : 36 34 23 

30 39 41.

IALOMIȚA © In sala clubului 
C.F.R. Fetești, Comitetul județean 
Ialomița al U.T.C. și filiala Arhive
lor Statului au organizat sesiunea 
omagială „60 de ani sub flamura 
glorioasă a Partidului Comunist 
Român", manifestare dedicată ani
versării a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România. Au fost prezentate refe
rate și expuneri realizate de acti
viști de partid și de stat, cadre u- 
niversitare, muzeografi. (Mihai Vi- 
șoiu).

DÎMBOVIȚA • La casa de cul
tură a orașului Titu a avut Ioc 
simpozionul „Agricultura româ
nească — trecut, prezent și viitor". 
Referatele prezentate au evocat ro
lul țărănimii în istoria poporului 
român, aspecte ale răscoalei de la 
1907 in județul Dîmbovița, precum 
și evoluția agriculturii noastre in 
anii socialismului. Cu acest prilej, 
a fost inâugurată expoziția de do
cumente și fotografii „Două dece
nii de agricultură socialistă" • In 
cadrul acțiunilor dedicate sărbăto
ririi a 60 de ani de la înființarea 
U.T.C., la biblioteca județeană a 
fost deschisă expoziția de carte „E 
tinerețea noastră partidului datoa
re". (Gh.. Manea).

SUCEAVA • „Munca și viața ti
nerei generații sub flamura Parti
dului Comunist Român" este gene
ricul sub care agenția Biroului de 
turism pentru tineret din Sucea
va organizează in această perioadă 
ample acțiuni turistice cu caracter 
lnstructiv-educativ. Programul, la

„MEDJUNARODNA POLITIKA" (Belgrad)

„Se extinde mișcarea pentru pace 
în Europa occidentală*

Hotărîrea N.A.T.O. din decembrie 
1979 cu privire la staționarea a 572 
de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul Europei oc
cidentale și programul de înarmare 
al țărilor europene membre ale 
acestei organizații constituie o se
rioasă lovitură dată destinderii. De
cizia din august 1981 cu privire la 
producerea bombei cu neutroni a 
fost ultima dintr-o serie de măsuri 
de intimidare a părții adverse, care 
au întîmpinat reacții diferite în rîn- 
dul aliaților vest-europeni și au 
stirnit un val de proteste în rîndul 
opiniei publice democratice din Eu
ropa.

Demonstrațiile pentru pace au cu
prins toate cele cinci țări în care 
Consiliul N.A.T.O. a stabilit să se 
instaleze noi eurorachete (R. F. Ger
mania, Italia, Marea Britanie, Olan
da și Belgia). Mișcări pentru pace 
de o intensitate ceva mai slabă au 
cuprins și țările scandinave. Spania, 
Franța și Grecia.

S.U.A. nu au avut niciodată pînă 
acum probleme atît de mari cu par
tenerii lor europeni. De asemenea, 
există o mare deosebire intre acțiu
nile de protest din trecut (de exem
plu, împotriva războiului din Viet
nam) și cele de acum ; în prezent 
este vorba chiar de țările aliate in 
care criza economică a accelerat 
schimbarea conștiinței politice a ma
rii majorități a populației. Politica 
vest-europeană se află intr-un mo
ment crucial și intr-o etapă de re- 
definire a dimensiunilor dependen
ței față de S.U.A.

în rîndul opiniei publice europe
ne sporesc neîncrederea față de 
S.U.A., îndoiala în ceea ce privește 
utilitatea sistemului N.A.T.O. și ne
mulțumirea țârilor mai mici în ce 
privește rolul subordonat care le 
este atribuit în cadrul acestui sistem. 
Sintem martorii constituirii unor noi 
mișcări pentru pace, care leagă suc
cesul luptei lor de eliberarea Euro
pei de politiea blocurilor.

© Mișcarea antinucleară din 
OLANDA îngrijorează în mod deo
sebit N.A.T.O. La manifestații par
ticipă activ membri ai partidelor de 
stingă și chiar Partidul Democrat- 
Creștin, deși conducerea a formulat 
rezerve față de această mișcare. 
Mișcările pentru pace din Olanda, în 
care sînt angajate deplin sindicate
le și organizațiile de femei, cer mă
suri radicale de dezarmare. Premie
rul democrat-creștin Van Agt a de
clarat că privește cu simpatie miș
carea, ca forță ce contribuie la cau
za păcii.
• Nucleul mișcării pentru pace 

din R. F. GERMANIA îl reprezintă 
bisericile evanghelică și protestantă. 
Adepți puternici angajați ai mișcării 
pentru pace sînt sindicatele și eco- 
logiștii ; și-au manifestat adeziunea 
și membrii de rînd ai partidelor po
litice. Mișcarea pentru pace cere 
guvernului să-și retragă acordul cu 
privire la 'Staționarea eurorachetelor.

® în MAREA BRITANIE, iniția
torii manifestațiilor de masă sint 
organizații ca „Mișcarea pentru dez
armare nucleară în Europa" și 
„Campania pentru dezarmare mon
dială", aceasta din urmă încă in 
1980. Ca urmare a adoptării de către 
Partidul Laburist a unei poziții în 
sprijinul dezarmării unilaterale, s-a 
ajuns la scindarea rîndurilor acestui 
partid și la separarea aripii sale de 
dreapta, care a creat un nou partid : 
social-democrat..

• în ITALIA, organizatorul princi
pal 51 manifestațiilor de masă este 
„Comitetul pentru dezarmare", care 
a reușit să grupeze în jurul său re
prezentanți ai unor structuri sociale 
și orientări ideologice foarte etero
gene. La marșuri și demonstrații au 
participat si membri ai aproape tu
turor partidelor politice. Toate cele 
trei centrale sindicale — C.I.S.L.,

C.G.I.L. și U.I.L. — sînt membri ac
tivi ai mișcării pentru pace.
• în mișcarea pentru pace din 

SUEDIA sint angajate în mod deo
sebit organizațiile de femei, social- 
democrații și puternica mișcare 
sindicală L. O. Fostul premier Olof 
Palme sprijină activitatea mișcării 
pentru pace, care cere, in primul 
rind, crearea unei zone de securita
te in Europa de nord.

Unul din aspectele cele mai inte
resante ale mișcării sociale antirăz
boinice care zguduie Europa occi
dentală este aceea că prin revendi
cările sale ea amenință in unele țâri 
stabilitatea structurilor politice exis
tente, a partidelor și sistemelor. 
Mișcările pentru pace din prezent 
oferă cadrul în care se dezvoltă cri
tica generală la adresa societății de 
consum și concepțiile diferite față de 
lume. Mișcările pentru pace reflectă, 
totodată, insuccesul și incapacitatea 
sistemelor politice ale democrației 
burgheze de a soluționa unele pro
bleme sociale fundamentale genera
te de criza economică.

într-o perioadă in care se răresc 
rîndurile partidelor și cind tînăra 
generație își exprimă dezinteresul 
față de structurile existente ale sis
temului politic, noile mișcări pentru 
pace mobilizează, in primul rind, 
cea mai mare parte a tineretului, 
care nu mai are încredere în struc
turile politice existente. In acest fel 
se creează o nouă și puternică for
ță extraparlamentară, ba chiar o 
opoziție care se alătură celorlalți fac
tori sociali nemulțumiți și afectați 
de consecințele crizei economice.

Partidele politice existente iși simt 
amenințată coeziunea internă, se a- 
junge la poziții diferențiate în ca
dru] . organizațiilor de partid, mai 
ales în legătură cu rachetele nucle
are.

întrebarea care se pune in Occi
dent în legătură cu eroziunea și 
funcționarea defectuoasă a actuale
lor sisteme politice este dacă toate 
grupurile eterogene pe care le 
mobilizează mișcarea de pace sînt 
capabile să întreprindă în continua
re acțiuni comune, in sensul adoptă
rii unor poziții politice sau chiar în 
sensul unificării trainice în organi
zații politice. La unele schimbări de 
forțe politice s-a ajuns în Belgia, 
unde au avut loc recent alegerile 
parlamentare ; în Olanda, unde în 
toamna anului trecut a căzut guver
nul ; in Danemarca, unde s-au șu
brezit pozițiile social-democrate și in 
Italia, unde se conturează slăbirea 
în continuare a poziției democrat- 
creștinilor. Victoria socialiștilor în 
Franța și Grecia și destrămarea rîn- 
durilor Uniunii Centrului Democra
tic de guvernămînt din Spania mar
chează transformări care sînt, în 
bună parte, dictate de necesitatea 
luării unor decizii de sine stătătoare 
cu privire la menținerea propriei 
poziții naționale în cadrul alianței 
militare occidentale.

Mișcările pentru pace au subminat 
numeroase guverne sau partide de 
guvernămînt, criticînd poziția lor 
pasivă in problema cursei înarmări
lor nucleare și contribuind, astfel. 
Ia eșecul acestora în alegeri sau 
chiar la scindări pe plan intern (Da
nemarca. Belgia. Olanda, Norvegia, 
Marea Britanie. R. F. Germania). în 
țările mediteraneene, aceste mișcări 
au consolidat partidele aflate în 
opoziție.

Mișcările pentru pace au zguduit 
puternic structurile de partid si gu
vernamentale din Europa occidenta
lă și le-au impulsionat să facă opți
uni și să adopte poziții in probleme 
cheie de interes național. Aceste 
mișcări pot. constitui un catalizator 
al opiniei politice publice și pot sti
mula guvernele să manifeste un in
teres sporit față de negocierile pen
tru eliminarea pericolului nuclear.

care sint antrenați peste 5 000 de 
tineri, cuprinde vizite la muzee și 
locuri legate de activitatea comu
niștilor și uteciștilor, precum și la 
marile obiective economice realiza
te in anii socialismului. (Sava Be- 
jinariu).

SATU MARE • Sub egida filia
lei Satu Mare a Uniunii artiștilor 
plastici, la galeria de artă s-a des

chis o expoziție de artă plastică 
închinată aniversării a 20 de ani 
de la încheierea cooperativizării a- 
griculturii. (O. Grumeza).

MUREȘ • Cu prilejul împlinirii 
a 130 de ani de la nașterea lui 
X. L. Caragiale, sala „Studio" a In
stitutului de teatru din Tg. Mureș 
a găzduit, timp de două zile, o ma
nifestare culturală complexă. Ac
țiunea a debutat cu sesiunea știin
țifică „Polivalențe artistice ale lui 
I. L. Caragiale", după care stu- 
denți-actori ai institutului tîrgmu- 
reșean au interpretat „O scrisoare 
pierdută". (Gh. Giurgiu)

TULCEA • Sub genericul „Zile 
de luptă și muncă avintată sub 
flamura glorioasă a partidului", in 
localitățile Tulcea, Babâdag, Măcin, 
Topolog și Cerna, comitetul jude
țean al U.T.C. a organizat un con
curs la care au participat tineri din

localitățile respective. (Neculai 
Amihulesei).

V1LCEA © Cu prilejul sărbători
rii a 35 de ani de activitate cul
turală, Cenaclul literar județean 
Anton Pann a organizat, în locali
tățile Rm. Vilcea și Băbeni, o suită 
de manifestări la care au luat parte 
membri ai Uniunii scriitorilor. 
(Ion Stanciu).

CLUJ • La Muzeul etnografic al 
Transilvaniei din Cluj-Napoca a 
avut loc vernisajul expoziției „Artă 
și stil" in podoabele populare fe
meiești. Sint expuse mai bine de 
200 obiecte și îmbrăcăminte, podoa
be tradiționale femeiești — româ
nești, maghiare și săsești — din 
toate zonele etnografice ale Tran
silvaniei. (Al. Mureșan).

TELEORMAN • Casa corpului 
didactic a organizat la Alexandria 
o dezbatere cu tema „Aplicarea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar în activitatea instructiv-educa- 
tivă". Au participat profesori uni
versitari din București, ingineri, 
subingineri și maiștri din școlile 
județului © La Casa de cultură a 
sindicatelor din orașul Zimnicea 
s-a desfășurat simpozionul „Aspec
te ale culturii și civilizației în ju
dețul Teleorman". (Stan Ștefan).

ARGEȘ • La căminul cultural 
din comuna Priboieni, sătenii și-au 
dat întilnire cu o brigadă științi
fică pe tema punerii în valoare a 
fiecărei palme de pămint din 
curțile și loturile aflate în folo
sință. (Gh. Cirstea).

• URANIU DIN APA 
MĂRII. Savanți japonezi au 
pus la punct recent o metodă 
economicoasă de obținere a 
uraniului din mare. Ea constă 
din pomparea neîntreruptă a 
apei de mare printr-o plasă din 
fire acrilice. După zece zile, 
s-au fixat pe firele plasei 4 mi- 
ligrame de uraniu — de 20 de 
ori mai mult decit s-a reușit să 
se obțină pînă acum prin alte 
metode. După cum declară oa
menii de știință, noua metodă 
poate deveni chiar mai avan
tajoasă decit extracția uraniului 
din minereu Dar pentru a se 
putea trece la aplicarea ei pe 
scară industrială este nevoie să 
se obțină fire în măsură să re
ziste un timp mai îndelungat 
presiunii apei și să se elabore

ze o metodă de curățire a pla
selor de impuritățile ce se de
pun pe ele odată cu uraniul.

• AERUL IONIZAT 
IN CREȘTEREA ANIMA
LELOR. După succesul „ioni* 
zatoarelor de aer" pentru oa
meni. in Marea Britanie a fost 
realizat un ionizator pentru ha
lele de porci și păsări. Specia
liștii afirmă că Ionii negativi 
pot avea un efect binefă
cător asupra animalelor cres
cute în spații restrinse și tn 
care aerul este încărcat de 
praf In cadrul unui test efec
tuat tntr-o crescătorie de ani
male. purceii recent întăreați 
care au respirat aerul tratat cu 

ajutorul ionizatorilor au înre
gistrat zilnic creșteri in greuta
te cu 13 la sută mai mari decit 
exemplarele ce respirau aer o- 
bișnuit. S-a dovedit, totodată, 
că ionizarea negativă a aerului 
are un efect distrugător asupra 
bacteriilor care provoacă ani
malelor rinita atrofiantă.

• VIRUSURI CU 
„EXPLOZIE ÎNTÎRZIA- 
TÂ". Se știa că o serie de ma
ladii cronice cu evoluție lentă 
se datoresc unor viruși care nu 
produc o îmbolnăvire imediată, 
ci se Instalează pe neobservate 
in organisme, persistind o pe
rioadă Îndelungată in stare la
tentă Așa este, de pildă, vi
rusul pojarului. Ceea ce nu se 

□
c,

știa era cum și unde „se ca
muflează" acești viruși. De cu- 
rind, un cercetător de la Ins
titutul „Max Planck" din 
Miinchen a descoperit că în
treaga informație a virusului 
se găsește stocată in acizii 
nucleici ai celulei-gazdâ. in 
timp ce virusui — al cărui 
material ereditar este format 
dintr-o singură catena de acid 
ribonucleic (ARN) — nu iși face 
deloc apariția sau numai intr-o 
formă „deficitară” Se conside
ră că această constatare oferă 
pentru prima oară un solid 
punct de plecare in investigarea 
virusurilor cu „explozie intîr- 

ziată" și, prin urmare, în tra
tarea maladiilor care le pro
voacă.

• UN NOU TIP DE 
TANC PETROLIER, cu ca” 
pacitatea de 65 000 tdw, a În
ceput să fie produs in U.R.S.S. 
Avind lungimea de 250 metri, 
nava dispune de un corp du
blu, împărțit tn 14 comparti
mente pentru patru tipuri de 
combustibil Sistemul cu două 
corpuri face ca siguranța navi
gației să fie mult mai mare, in- 
trucit nava nu este periclitată 

în cazul fisurării unuia din 
corpuri. Cavitatea, cu secțiunea 
de . 2 metri, care separă cele 
două borduri, poate fi umplută 
cu apă-balast sau cu apă 
potabilă. Viteza de deplasare a 
tancului este de 16 noduri. El 
poate acosta in orice porturi, 
iar mecanizarea și automatiza
rea completă a operațiunilor, 
inclusiv a celor legate dș cură
țarea rezervoarelor de petrol, 
permite ca echipajul să fie re
dus la 32 de persoane.

• COMOARA DIN 
ADINCURI. A ,ost dat în ex- 
ploatare complexul minier Real 
de los Angeles din statul Zaca- 
teca. la 600 de kilometri nord 
de Ciudad de Mexico. Exploata
rea Real de los Angeles este 

considerată ca fiind cel mai 
mare zăcămînt de argint din 
lume, unde exploatarea se face 
la suprafață. Se prevede ca 
mina să producă anual 220 tone 
de argint, 31 000 tone de plumb, 
26 000 tone zinc și 415 tone de 
cadmiu. Rezervele de la Real 
de los Angeles, estimate la 53 
milioane de tone, asigură func
ționarea minei pe timp de 20 de 
ani.

• BICICLETA LUI 
LEONARDO DAVINCI. 
Cu prilejul pregătirii unei noi 
pdiții a moștenirii lăsate de 
genialul pictor și ginditor a 
fost descoperit un desen ascuns 
după o pagină îndoită, înfăți- 
șind... o bicicletă. După părerea 
profesorului Augusto Maritoni, 

cel mai bun expert din Italia 
in analiza și interpretarea crea
ției lui Leonardo da Vinci, de
senul aparține intr-adevăr ma
relui maestru al Renașterii. A 
fost așadar primul inventator ai 
bicicletei da Vinci.

• RECENSĂMINTUL... 
VULCANILOR. Comisia na
țională de vulcanologie a dat 
recent publicității rezultatele 
unui recensămint al vulcanilor 
activi din Filipine. Au fost în
registrați și luați sub control 19 
vulcani activi. După cum se 
știe, în „țara celor 7 000 de 
insule", denumire dată Filipine- 
lor, la fiecare doi ani și jumă
tate are loc o erupție vulcanică, 
provocînd pagube materiale și 
pierderi de vieți omenești.



DAMASC

Schimb de mesaje între președinții
Nicoiae Ceaușescu și Hafez AI-Assad
DAMASC 10 (Agerpres). — Un 

schimb de mesaje a avut loc la 
Damasc între tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și Ha
fez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Din partea șefului statului român și 
a tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Siriei și 
doamnei Anisse Al-Assad cele mai 
bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese poporului si
rian prieten pe calea înfăptuirii 
aspirațiilor sale de prosperitate, pro
gres și pace.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Hafez Al-Assad a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România și tovarășei 
Elena Ceaușescu, în numele său și al

Deschiderea sesiunii pregătitoare a U.N.C.T.A.D.
GENEVA 10 (Agerpres). — Luînd 

Cttvîntul în cadrul ședinței de des
chidere a sesiunii pregătitoare a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
secretarul general al acestei organi
zații, Gamani Corea, a declarat că 
nu subscrie la ideea că țările în curs 
de dezvoltare trebuie să accepte re
ducerea ratei lor de creștere econo
mică in actuala conjunctură interna
țională dură. El a subliniat că toate 
grupurile de state sînt afectate de 
inflație, lipsa resurselor naturale, 
dezordine, protectionism și escala
darea cheltuielilor militare. Impac
tul acestor factori, a spus el, a fost 
resimțit în mod considerabil de ță
rile în curs de dezvoltare, care au 
fost nevoite să-și reducă în propor
ții importante dezvoltarea econo
mică. Vorbitorul a pus accentul pe

Evenimentele 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 10 
(Agerpres). — Alegerile de la 7 mar
tie din Guatemala, calificate chiar 
de trei din cei patru candidați la 
funcția supremă ca avînd un carac
ter fraudulos, au dus la amplifica
rea stării de tensiune din această 
țară.

După cum informează din Ciudad 
de Guatemala agențiile internațio
nale dc presă, in ultimele 24 de ore 
au fost semnalate ciocniri între for
țele de poliție și simpatizanți ai 
candidaților opoziției, care au mani
festat împotriva scrutinului fraudu
los. Arestarea temporară a celor trei 
candidați din partea opoziției Mal
donado (Uniunea Opoziționistă), 
Sandoval (Mișcarea de Eliberare 
Națională) și Anzueto (Centrala Au
tentică Naționalistă) a adăugat un e- 
lemenț in plus la starea de puter
nice frămintări din țară.

Deși rezultatele oficiale ale vo
tului nu au fost incă publicate, can
didatul oficial. Anibal Guevara, a 
declarat că nu va accepta un nou 
scrutin, autoproclamindu-se ciștigă- 
tor al alegerilor. Potrivit ultimelor 
date, el ar fi obținut 38 la sută din 
voturile exprimate, față de procen
tul de numai 30 la sută realizat de 
al doilea clasat, Maldonado. 

soției sale, cordiale urări de sănătate 
și fericire personală, înalta apreciere 
pentru grija pe care șeful statului 
român o poartă dezvoltării relațiilor 
romăno-siriene, politicii de pace și 
colaborare în lume.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea tovarășului Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui Româ
niei, de către șeful statului sirian. 
Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de vederi în probleme ale 
relațiilor bilaterale și în alte pro
bleme internaționale de interes co
mun. De ambele părți s-a exprimat 
dorința de a dezvolta în continuare 
colaborarea româno-siriană în toate 
domeniile, în avantajul ambelor po
poare, al păcii și colaborării în lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă.

necesitatea unor acțiuni internațio
nale concertate pentru a readuce e- 
conomia mondială pe calea unei 
creșteri și a unei dezvoltări adecva
te, la interesul tuturor țărilor.

Gamani Corea a expus apoi te
mele de lucru ale conferinței de la 
Geneva — situația economică mon
dială, promovarea comerțului inter
național, restricțiile asupra fluxului 
de resurse, stimularea schimburilor 
mondiale in domeniul materiilor 
prime, tehnologia, relațiile maritime 
și cooperarea economică, protecțio- 
nismul și adaptarea structurilor. 
Asupfa acestui ultim punct, secreta
rul general al U.N.C.T.A.D. a remar
cat că recurgerea tot mai frecventă 
la forme netarifare de protectio
nism contravine eforturilor în vede
rea stabilirii unui sistem deschis și 
multilateral de schimburi.

Economia 
R. P. Ungare 
în prima lună 

a anului
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția ungară 
de știri M.T.I., potrivit datelor pu
blicate de Direcția centrală de sta
tistică, volumul producției industriei 
socialiste a R.P, Ungare a scăzut, în 
luna ianuarie, cu 1,6 la sută, com
parativ cu aceeași lună a anului tre
cut. O creștere a producției a fost 
înregjstrată în industria energetică, 
iar in industriile metalurgică, chimi
că și ușoară volumul producției s-a 
menținut la nivelul perioadei simi
lare a anului precedent. Producția a 
scăzut în industriile minieră, extrac
tivă, a construcțiilor de mașini și a- 
limentară, precum și in construcții.

Producția în domeniul zootehniei 
(inclusiv la lapte și ouă) — preci-i 
zează agenția M.T.I. — a fost cu 6,7 
Ia sută mai mică decit îrt ianuarie 
anul trecut. Achizițiile de animale 
pentru tăiere s-au redus cu 9,6 la 
sută.

PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI |

Acțiuni și luări de poziție 
în sprijinul dezarmării și păcii 
„FRANCE PRESSE" : S.U.A. — 500 000 de semnături 

pe un apel în sprijinul încetării producerii 
și amplasării armelor nucleare

Agenția „France Presse" a trans
mis o amplă relatare a corespon
dentului său la Washington, consa
crată amplificării mișcării pentru 
pace și dezarmare nucleară in 
S.U.A., din care redăm :

„Fostul vicepreședinte american 
Walter Mondale, unul dintre candi
data probabili la președinție în 
1984, din partea partidului demo
crat, a aprobai marți propunerile 
mișcării pentru pace din Statele 
Unite in favoarea -înghețării- ar
mamentelor nucleare. Intr-un dis
curs pronunțat in fața Clubului na
țional al presei, Mondale a afirmat 
că -susține din toată inima iniția
tiva pentru o înghețare a arma
mentului nuclear- și îi invită pe 
-toți cei care au ocazia- să facă 
la fel.

Controlul armamentelor, a subli
niat Mondale, este -un imperativ 
moral și de securitate în vremea 
noastră- și a denunțat -lipsa de 
interes pentru politica de neproli- 
ferare nucleară-, de care dă dova
da, după opinia sa, actuala admi
nistrație.

Această luare de poziție, notează 
observatorii, vine să consolideze 
considerabil mișcarea pentru pace 
antinucleară din Statele Unite, in
tr-un moment în care se extind 
manifestările in favoarea dezarmă
rii în Europa occidentală.

Campania pentru pace și dezar
mare nucleară, care a deputat' in 
urmă cu doi ani, se organizează in 
toate statele nord-americane. Un 
apel care circulă in țară de mai 
bine de un an a reunit pină in pre
zent 500 000 de semnături în fa
voarea unui moratoriu asupra pro
ducerii experiențelor și amplasării 
de arme nucleare. O jumătate de 
milion de persoane, în California, 
au adoptat, de asemenea, un apel 
cerind ca o rezoluție împotriva ar
mamentului nuclear să facă obiec
tul unui referendum in acest stat, 
cu ocazia alegerilor legislative din 
luna noiembrie. Promotorii acestei 
campanii au intenția să organizeze

★

„Să nu permitem transfer» 
marea Japoniei într-o 
arenă de război nuclear!"

TOKIO. — în orașul nipon Na
goya s-au deschis lucrările Congre
sului ordinar al Federației Națio
nale a Asociațiilor Autonome ale 
Studenților din Japonia, care se 
desfășoară sub lozincile „Să nu 
permitem transformarea Japoniei 
într-o arenă de război nuclear !“, 
„Pentru pace, împotriva escaladei 
înarmărilor !“. în cadrul dezbateri* 
lor; participants au supus unor 
critici severe concepția privind po
sibilitatea unui „război nuclear li
mitat". exptimind opinia ca „orice 
război de acest gen ar duce ime
diat omenirea la o catastrofă". 
Participanții la congres s-au pro
nunțat împotriva cursei înarmări
lor, pentru reducerea cheltuielilor 
militare și alocarea fondurilor ast
fel eliberate pentru nevoi sociale. 

asemenea referendumuri și in Mi
chigan, New Jersey și Delaware.

Problema dezarmării nucleare a 
devenit un subiect de primă im
portanță in cadrul adunărilor cetă
țenești. Astfel, 161 din cele 185 de 
orașe din statul Vermont au adop
tat o rezoluție cerind deputaților 
și senatorilor locali să intervină pe 
lingă președintele Reagan pentru 
ca acesta să propună U.R.S.S. o 
oprire imediată a cursei înarmări
lor nucleare. Cereri analoage au 
fost transmise adunărilor legislati
ve din statele Massachusetts, Con
necticut, New York, Wisconsin și 
Oregon.

locuitorii orașului Boulder (Co
lorado) au informat că nu vor co
opera cu autoritățile in aplicarea 
unui plan de evacuare a regiunii 
cu prilejul unui exercițiu de alertă 
nucleară.

Cu ocazia Zilei internaționale a 
femeii. Liga internațională a feme
ii pentru pace și libertate a lansai 
la New York o campanie destinată 
să reunească un milion de semnă
turi ale celor ce se opun cursei 
înarmărilor.

La Washington, militanții pentru 
pace au început să meargă din ca
să în casă pentru a explica locui
torilor capitalei sensul mișcării lor. 
Pe edificiile publice, nu departe de 
Casa Albă, afișele și lozincile anti
nucleare înfloresc. Textul lor 
este mai mult decit semnificativ : 
-O bombă nucleară a căzut în acest 
perimetru; este sigur că veți muri 
imediat-".

Cum notează majoritatea ziarelor 
americane, mișcarea pentru pace 
din Statele Unite se intensifică în 
momentul in care politica economi
că și militară oficială este serios 
pusă la îndoială de un număr creș
tină de parlamentari, atit demo
crat, cit și republicani.

„New York Times" sublinia in
tr-un editorial, duminica trecută, 
că mișcarea pentru pace ar putea 
avea, in scurt timp, efectele unei 
furtuni politice în Statele Unite.

★

Aspirații comune ale tine
retului în lupta pentru 

pace
BONN. — Membrii delegației 

Tineretului Liber German (F.D.J.) 
din R. D. Germană, aflată într-o, 
vizită în R.F. Germania, au avut, 
la Bonn, o întîlnire cu reprezen
tanți ai conducerii federale a Ti
nerilor Socialiști „Juso“-grupare de 
tineret din cadrul Partidului Soci
al-Democrat Potrivit agenției 
A.D.N., a fost evidențiată, și cu 
acest prilej, concordanta de opinii 
a celor două organizații de tineret 
în ce privește necesitatea apărării 
păcii și dezarmării. Primul secre
tar al Consiliului Central al 
F.D.J., Egon Krenz, și președin
tele „Juso“, Willi Piecyk, au sub
liniat hotărîrea celor două organi
zații de a face totul pentru ca ni
ciodată să nu mai fie declanșat un 
război de pe pămîntu! german.

AFRICA AUSTRALĂ

Vii proteste împotriva 
politicii agresive a R.S.A. 
• Marșul din capitala Anqo- 
lel • Declarațiile primului 

ministru al Republicii 
Zimbabwe

LUANDA 10 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Populare Angola — 
Luanda — a avut loc un marș al pă
cii; desfășurat sub semnul intensifi
cării luptei împotriva apartheidului, 
a politicii rasiste și a agresiunilor 
regimului din R.S.A. contra statelor 
africane independente. în cadrul mi
tingului ce a urmat, vorbitorii au 
înfierat politica agresivă a regimului 
de la Pretoria la adresa Angolei, po
litică prin care se încearcă destabi
lizarea situației din țările aflate în 
„prima linie". Totodată, a fost rea
firmată solidaritatea cu lupta dreap
tă a poporului din Namibia pentru 
libertate și independență, cu lupta 
poporului din R.S.A. împotriva re
gimului de apartheid. De asemenea, 
participanții la miting s-au pronun
țat în favoarea unității de acțiune a 
tuturor forțelor progresiste în lupta 
pentru pace și dezarmare.

SALISBURY 10 (Agerpres). — în 
cadrul unei alocuțiuni rostite la Sa
lisbury, primul ■ ministru al Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a 
reafirmat hotărîrea țărilor africane 
independente de a acorda, prin in
termediul O.N.U., O.U.A. și al Miș
cării de nealiniere, întregul sprijin 
R.P. Angola împotriva acțiunilor a- 
gresive ale regimului mino.ritar rasist 
de la Pretoria.

Bugete ale austerității 
in Japonia și Anglia

TOKIO 10 (Agerpres). — Bugetul 
pe exercițiul financiar martie 1982- 
martie 1983 aprobat de Camera infe
rioară a Dietei japoneze este cel mai 
auster adoptat in Japonia în ultimii 
26 de ani, scrie agenția Reuter. Con- 
ținînd alocații totale de 49 681 mi
liarde yeni (211 miliarde dolari), el 
prevede o creștere față de anul pre
cedent de numai 6,2 la sută — cea 
mai mică suplimentare anuală a bu
getului Japoniei din 1956 și pină în 
prezent. Totuși, capitolului cheltuie
lilor militare îi revine un spor de 
7,75 la sută, ele ajungînd să totalize
ze 11 miliarde dolari, în timp ce alo
cațiile social-economice vor crește 
doar cu 2 la sută.

★
LONDRA 10 (Agerpres). — Guver

nul conservator britanic, condus de 
premierul Margaret Thatcher, a pre
zentat marți în Camera Comunelor 
proiectul de buget pentru exercițiul 
financiar viitor, care va începe la 6 
aprilie a.c. Totalul cheltuielilor se ri
dică la 114,9 miliarde lire sterline 
(208 miliarde dolari), înregistrînd un 
spor de 350 milioane lire față de ac
tualul buget. Proiectul de lege pro
pune un deficit prevăzut de ordinul a 
9,5 miliarde lire sterline.

Prezentînd noua lege financiară, 
ministrul de finanțe Geoffrey Howe 
a subliniat că proiectul este conceput 
să contribuie la redresarea activită
ților economice stagnante, anticipînd 
pentru anul viitor o creștere de 1,5 
la sută a producției industriale și 
crearea de noi locuri de muncă pen
tru o parte din cei peste trei milioane 
de șomeri. Pe de altă parte, el a 
anunțat o serie de majorări de taxe 
și de prețuri, între altele, la țigări, 
băuturi alcoolice și benzină.

Lucrările reuniunii general - europene
Intervenția reprezentantului țării noastre

MADRID 10 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în ul
timele zile, lucrările reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid s-au 
desfășurat atît în ședințe plenare, cît 
și in principalul grup de lucru în
sărcinat cu redactarea documentului 
final al forumului general european.

în cursul dezbaterilor din cadrul 
acestui grup, reprezentanții mai 
multor state, printre care Finlanda, 
Austria, Iugoslavia, Malta, Polonia și 
U.R.S.S. au relevat importanța pro
iectului de document prezentat de 
țările neutre și nealiniate, arătînd că 
acesta reprezintă o bună bază pentru 
finalizarea negocierilor și încheierea 
reuniunii de la Madrid cu un docu
ment final substanțial și echilibrat, 
de natură să aprofundeze și să ducă 
mai departe procesul început la 
Helsinki

Luînd cuvîntul în cadrul grupului 
de redactare, reprezentantul țării 
noastre a reafirmat poziția României 
față de inițiativa țărilor neutre și 
nealiniate, evidențiind că proiectul 
de document înglobează un număr 
important de prevederi care au fost 
puse de acord în fazele anterioare și 
care trebuie menținute. In ce pri
vește soluțiile de compromis avansa
te de țările neutre și nealiniate în 
legătură cu acele probleme care nu 
și-au găsit încă rezolvarea, este ne
cesar să se facă un efort suplimentar 
de înțelegere și să se dea dovadă de 
o voință politică sporită pentru a se 
putea realiza un acord care să țină 
seama de interesele tuturor statelor

Agențiile de presA^
pe scurt
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STAȚIE DE SERVICE PENTRU AUTOTURISME „DACIA" LA CA
IRO. In capitala Egiptului a avut loc inaugurarea primei) stații 
dc service pentru autoturistție românești „Dacia" exportate in nefastă 
țară. Așezată intr-o zonă de mare interes comercial și edilitar, st, 
dotată cu moderne utilaje și echipamente românești, fiind capal 
ofere o gamă largă de servicii și să 
asistență tehnică și întreținere.I

I

VIZITĂ ÎN R. D. GERMANA. 
La Berlin s-au încheiat, miercuri, 
convorbirile oficiale dintre Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Agenția 
A.D.N. informează că părțile au 
exprimat hotărîrea reciprocă de a 
adinei relațiile dintre R.D.G. și
O. E.P. în acest cadru, s-a reafir
mat sprijinul R.D. Germane, al
P. S.U.G. față de lupta dreaptă a 
poporului palestinian, sub condu
cerea singurului său reprezentant 
legitim — O.E.P., pentru garanta
rea drepturilor sale inalienabile, 
inclusiv a dreptului său la auto
determinare și la crearea unui stat 
propriu independent.

COMBATEREA UNOR PRAC
TICI DISCRIMINATORII. Preșe
dintele Franțois Mitterrand a anun
țat că guvernul francez preconi
zează să propună forului legislativ 
aprobarea unui proiect de lege vi- 
zînd combaterea discriminării intre 
sexe — informează agenția France 
Presse. Proiectul de lege urmează 
să prevadă, între altele, accesul 
femeilor la toate funcțiile publice, 
sporirea numărului de candidate 
în alegerile municipale și regiona- 

participante, precum și de imperati
vul continuării și dezvoltării proce
sului C.S.C.E.

Delegația română este gata să con
lucreze activ cu reprezentanții celor
lalte state participante pentru a se 
ajunge cît mai curind posibil la în
făptuirea obiectivelor pe care țările 
semnatare ale Actului final și le-au 
stabilit de comun acord. Proiectul de 
document, a spus reprezentantul 
român, ține seama de exigența de a 
respecta și dezvolta decalogul de prin
cipii conținut in .Actul final și mai 
ales de necesitatea convenirii de noi 
măsuri cu scopul de a se face efec
tivă aplicarea lor. România a acordat 
și acordă o importanță foarte mare 
respectării stricte a principiilor și 
normelor dreptului internațional și 
s-a pronunțat în permanență în fa
voarea stabilirii de relații între sta
tele participante, bazate pe deplina 
respectare a independenței și suve
ranității naționale, egalității, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc. Țara noastră a acordat 
și acordă o importanță aparte asu
mării de către toate statele europene 
a angajamentului de a renunța la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale. Evoluția eve
nimentelor — a spus, în încheiere, 
reprezentantul țării noastre — de
monstrează că este in interesul po
poarelor europene și al întregii lumi 
să se acționeze neabătut pentru re
nunțarea definitivă la forță, pentru 
folosirea exclusivă a căilor pașnici; > 
dialogului și negocierilor.

I
I

execute cele mai diverse operații de
I

Ie, precum și posibilitatea ca fe
meile să se poată adresa justiției 
în cazul în care vor fi supuse dis
criminării.

LA PANMUNJON s-a desfășurat | 
cea de-a 411-a întîlnire a comisiei j 
militare de armistițiu din Coreea. 
După cum informează agenția i 
A.C.T.C., reprezentantul R. P. D. I 
Coreene a condamnat cu acest pri- ' 
lej exercițiile militare de anvergu- . 
ră „Tean Spirit 82", organizate de i 
forțe armate ale S.U.A. și militari II 
ai regimului marionetă de la Seul, 
calificindu-le drept acțiuni agtesi- J 
ve împotriva R. P. D. Coreene. El 
a cerut încetarea imediată a aces
tor exerciții militare. t

NOUL GUVERN AL REPUBLI- 4 
Cil IRLANDA. Imediat după 
alegerea sa in funcția de prim-mi- J 
nistru al Reoublicii Irlanda, Char- | 
Ies Haughey, liderul partidului 
Fianna Fail, a anunțat componența j 
guvernului său. în cadrul acestuia, I 
portofoliul afacerilor externe este ' 
deținut de Gerry Collins. Agențiile . 
de presă sînt unanime în a sem* i, 
nala că noul guvern este confrun- I 
tat cu aceleași probleme care au 
dus la căderea precedentului ca- F 
binet condus de Garret Fitzgerald j 
— în primul rind cu o serioasă 
criză economică. •

După cum am arătat; lucrarea intitulată „MUNCI
TORII IMIGRANȚI ÎN EUROPA : Ce fel de statut ?“ 
editată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știijnțâ și Cultură (UNESCO), redactată de un grup 
de specialiști în materie, prezintă cu rigoare științifică 
statutul juridic, condițiile de muncă, și de viață ale mun
citorilor imigranți în cîteva țări vest-europene, în două 
numere anterioare („Scînteia nr. 12 297 și nr. 12 299) 
am Teprodus largi extrase din capitolul privitor la statutul 
muncitorilor imigranți în Republica Federală Germania. 
Mai jos, publicăm extrase din capitolul :

Situația imigrantului în Franța

O amplă lucrare editată de UNESCO prezintă cu obiectivitate științifică
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condițiile de trai grele și umilitoare ale imigranților

„Franța — se arată în acest ca
pitol, redactat de Eric Jean-Thomas 
— este una din primele țări de 
imigrație in Europa.

Ordonanța din 2 noiembrie 1945, 
prin care a luat ființă Oficiul 
național' de imigrație, se află 
și azi la baza reglementării 
imigrației in Franța. Cu toate aces
tea, imigrarea n-a fost de fapt con
trolată, ceea ce a favorizat o imi
grație -ilegală-. Incepînd din 1970, 
reglementarea a fost aplicată in
tr-un mod mai strict, introducin- 
du-se texte din ce în ce mai res
trictive. In fine, o decizie a Consi
liului de Miniștri din 3 iulie 1974 
(începutul perioadei in care feno
menele crizei economice se fac tot 
mai simțite, — n.r.) a hotărît
întreruperea temporară a introdu
cerii miinii de lucru străine, cu u- 
nele mici excepții.

în prezent se poate spune că, pe 
plan juridic, situația din Franța se 
caracterizează printr-o aglomerare 
de neînchipuit de texte legislative 
și regulamentare, care, departe de a 
da imigranților aceleași drepturi 
politice ca și francezilor, îi supun 
unor mari constrîngeri.

Situația rezervată de Franța 
muncitorilor străini pe care ii găz
duiește este dificilă ; iar anii care 
vin vor vedea cu siguranță o întă
rire a măsurilor de control și o 
degradare a statutului lor socio- 
profesional". (Prognoză care s-a și 
confirmat. în perioada care a urmat 
întocmirii studiului intervenind noi 
măsuri și mai restrictive — n.r.).

Politica și reglementarea Imigra
ției. în acest capitol sint arătate 
condițiile de intrare pe teritoriul 
francez și de acces pe piața muncii, 
subliniindu-se că legea din 10 ia
nuarie 1980 „vizează să suprime 
imigrarea deghizată sub paravanul 
unei șederi turistice". „Reiese clar 
din textul legii că o condiție sine 
qua non pentru permiterea accesu
lui pe teritoriul francez este pose
darea unui permis de muncă. Ast
fel, in Franța controlul imigrației 
se face în funcție de accesul la 
piața muncii și nu în funcție de 
autorizația de ședere, ca în alte țări. 
Procedura existentă urmărește po
sibilitatea ca muncitorii imigranți să 
fie oricînd inlocuiți de naționali". 
(Cu alte cuvinte, șederea este de
pendentă de găsirea unui loc de 
muncă, ceea ce constituie o condi
ție foarte grea, dacă nu imposibilă, 
în perioadele de șomaj cum este 
cea prin care trece in prezent eco
nomia franceză — n.r.).

Procedura de regularizare îi pri
vește pe „străinii care cer să exer
cite o activitate profesională după 
intrarea lor pe teritoriul francez, 
cind aceasta s-a produs fără forme 
legale. Deși este vorba, în genere, 
de străini cu înaltă calificare, ser
viciile Ministerului Muncii sînt 
foarte severe cu ei, mai ales în 
ce privește aprecierea situației pie
ței muncii. Legea din 10 ianuarie 
1980 precizează în legătură cu ase
menea cazuri că Ministerul de In
terne poate da o hotărire de ex
pulzare a străinului, cind acesta a 

rămas pe teritoriu Ia expirarea a 
trei luni de la intrarea în Franța 
fără a fi titular al unui act de șe
dere eliberat legal".

Imigrarea familială. „La 10 no
iembrie 1977, guvernul a luat deci
zia, printr-un decret, de a suspen
da eliberarea de permise dc muncă 
membrilor familiilor muncitorilor 
imigranți. Deși, formal, acest de
cret a fost anulat, in fapt, autori
tățile însărcinate cu controlul imi
grației au totdeauna posibilitatea 
să refuze Eliberarea unui permis 
de muncă, întrucît situația pe piața 
muneii rămîne opozabilă membri
lor familiilor de muncitori străini".

Aprecierea critică a reglementă
rilor privind sistemul de control al 
imigrărilor. „Ca una din contra
dicțiile existente în acest sistem, se 
poate aprecia faptul că înnoirea 
automată a dovezii de rezident pri
vilegiat în Franța nu constituie 
nicidecum o garanție pentru mun
citorul străin, care, după ce a re
zidat 14 ani în această țară, poate 
fi constrîns să părăsească teritoriul 
francez. în acest fel, se accentuea
ză precaritatea situației muncitoru
lui străin, inserția lui in viața so
cială nu devine mai ușoară, ci mai 
grea. Străinul rămîne străin, chiar 
după 14 ani de rezidență in țară. 
La aceasta se adaugă și faptul că 
printr-un decret din 15 ianuarie 
1976. se permite retragerea dovezii 
de rezident ordinar cind titularul 
ei se găsește fără lucru, din cauza 
șa, de peste 6 luni". (Și cum poate 

dovedi un șomer că nu din vina 
lui este șomer ? — n.r.).

Cum sînt folosiți și plătiți 
muncitorii străini

Calificarea profesională și struc
tura salariilor. „Muncitorii străini 
ocupă posturile situate ps treapta 
de jos a ierarhiei profesionale. 
Unele sectoare, cum sînt construc
țiile sau industria de automobile, 
folosesc într-o foarte mare propor
ție muncitori străini necalificați. 
(Sint relevante cele scrise intr-un 
raport al Organizației pentru Coo
perare și Dezvoltare Economică : 
„Numeroase întreprinderi de con
strucții consideră că nu este in in
teresul lor să asigure o formare 
profesională pentru muncitorii stră
ini, aceștia fiind folosiți la munci
le cele mai grele unde nu se cere 
o calificare deosebită, primind cele 
mai mici salarii, in acest fel, mun
citorii autohtoni scapă de muncile 
grele și pot să-și continue pregă
tirea profesională, fapt care duce 
la creșterea productivității. In a- 
ceste condiții, întreprinderile pot să 
obțină câștiguri ridicate". — n.r.).

Dar mai mult decit slaba califi
care, proasta remunerare și deca
lajul salariilor francezilor și străi
nilor apar ca factori determinanți 
de discriminare.

Un studiu efectuat in 1972 evi
denția că în acel an exista o di
ferență de 17,4 la sută între veni
turile anuale medii ale salariaților 
străini și cele ale autohtonilor".

Șomajul in rindul străinilor. 
„Scăderea procentului de șomaj în 
rîndurile străinilor în anii ’60 a co
respuns unei perioade de înaltă 
conjunctură și unei nevoi de mină 
de lucru necalificată. Apariția cri
zei economice la începutul anilor 
’70 a pus in evidență marea vulne
rabilitate a acestor muncitori la 
fluctuațiile economice, agravate și 
mai mult de importante dificultăți 
pe care au trebuit să le înfrunte 
numeroase sectoare care folosesc o 
mare proporție de străini".

Inserția imigrantului 
și a familiei sale 

în societate
„Regula generală, potrivit căreia 

străinul care se găsește pe terito
riul francez are aceleași drepturi 

ca și autohtonii, este numai teore
tică ; în fapt condiția de existență 
a străinului este foarte diferită de 
aceea a francezului, in mod deose
bit in domeniul drepturilor și li
bertăților.

Primul obstacol Ia egalitatea în
tre străini și naționali îl constituie 
— așa cum este cazul în numeroa
se țări vest-europene — comporta
rea discriminatorie a naționalilor.

Deși principiul libertății de aso
ciere este recunoscut în Franța, el 
nu se aplică totuși străinilor.

Potrivit unui principiu cutumiar, 
străinii au obligația de neutralitate 
politică. Exprimarea publică a unei 
opinii politice poate fi reprimată de 
puterile publice și constituie adesea 
temeiul unei măsuri de expulzare.

în întreprindere, egalitatea în 
drepturi între naționali și străini 
este departe de a fi asigurată — 
așa cum arată o anchetă oficială 
întreprinsă la finele anului 1975, 
care pune în evidență următoarele 
realități :

Muncitorii imigranți sînt plătiți 
corespunzător celei mai joase trep
te de salarizare, chiar dacă au o 
vechime de 5—6 ani.

Ostilitatea din partea muncitori
lor naționali se accentuează față de 
muncitorul imigrant care apare ca 
un concurent.

Imigranții sint prost priviți în 
sindicatele de uzină, care nu-și în
sușesc revendicările acestora.

(La condițiile vitrege de muncă 
se adaugă cele de locuit. In această 
privință, secretarul general al Uniu
nii generale a muncitorilor senega- 
lezi in Franța, N’Donga, releva re
cent : „Calvarul muncitorilor îngră
mădiți ca vitele în grupe de 400—500 
în pivnițe, hambare sau hangare 
fără încălzire și aerisire".

O situație de-a dreptul disperată 
au tinerii din „generația a doua", 
adică copiii unor imigranți care 
s-au stabilit de mai mulți ani in 
Franța. Intr-o anchetă publicată de 
revista „Jeune Afrique" se releva că 
orizontul acestora se limitează la 
neinstruire, șomaj, decădere morală. 
Se cita în acest sens cazul unei ti
nere senegalese, Tiffanie, care, 

Capitolul privitor Ia situația Imigranților in Franța, din care am re
produs extrasele de mai sus, denotă că — la fel ca și in R.F.G., și ca în 
alte țări vest-europene — statutul și condițiile de existență ale imigran
ților de toate categoriile devin din ce in ce mai precare ; concomitent, se 
iau măsuri de izgonire a celor deveniți de prisos și dc stăvilire a afluxului 
de noi imigranți. Toate acestea ilustrează pregnant cit de dramatică este 
soarta atilor sute de mii de oameni care și-au părăsit locurile natale, pradă 
unor iluzii, care se destramă in contactul cu realități din cele mai vitrege.

după ani întregi de prostituție și 
drogare, a fost găsită moartă, la nu
mai 30 de ani. Si revista comentea
ză : „Este un caz limită, extremi
tatea unei traiectorii care începe cu 
dezrădăcinarea, respingerea, margi- 
nalizarea trăită in fiecare zi de ti
neri imigranți sau născuți în țară". 
— n.r.).

în concluzia studiului semnat de 
Eric Jean-Thomas, se subliniază :

„Politica franceză in materie 
de imigrare este foarte ambi
guă. într-adevăr, în timp ce au 
fost luate unele măsuri tinzînd 
să favorizeze integrarea imi
granților, guvernul dorește să 
limiteze venirea familiilor și 
pune în funcțiune un mecanism 
urmărind să favorizeze întoar
cerea imigranților acasă. Teo
retic, întoarcerea este o opțiune 
lăsată imigrantului. Dar se 
pune întrebarea : ce mai rămîne 
din această posibilitate de a 
opta, atunci cind muncitorii 
imigranți suferă din plin biciul 
crizei economice și cind au de
venit obiectul diverselor discri
minări ?“

(La începutul acestui an, a intrat 
in vigoare o nouă lege, adoptată de 
parlament, la inițiativa guvernului 
actual, care aduce unele îmbună
tățiri privind limitarea utilizării 
forței de muncă ilegală, dar nu re
prezintă o modificare esențială în 
ce privește statutul imigranților — 
n.r.).

„Pe lingă migrația economică 
(a muncitorilor) există și migra
ția refugiaților. Dar oricare ar 
fi natura migrației, IMIGRAN
TUL RAMlNE PE DE-A ÎN
TREGUL UN STRAIN — și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit 
printre refugiați numai o mi
noritate infimă poate beneficia 
de statutul de refugiat politic".

90 000 de muncitori străini — expulzați!
Pentru a întregi tabloul situației 

imigranților in Franța cu date ți 
fapte care au devenit cunoscu
te după apariția lucrării editate de 
UNESCO, reproducem mai jos un 
articol apărut recent in ziarul ma
rocan „Al-Bayane".

In condițiile stagnării economice 
a lumii occidentale, răspunzători de 
criză sînt făcuți acum muncitorii 
imigranți. Zilnic, ei sint confruntați 
cu o realitate amară, avînd de su
ferit de pe urma unor tratamente 
excesiv de discriminatorii în ce pri
vește drepturile lor, a tot felul de 
persecuții și a încălcării demnității 
lor umane.

De aceea, putem considera cd 
MUNCITORII IMIGRANȚI PLĂ
TESC UN GREU TRIBUT SOCIE
TĂȚII OCCIDENTALE. La acestea 
se adaugă faptul că ei constituie 
obiectul unor campanii rasiste de 
dispreț, dirijate de forțele politice 
reacționare și de patronii unor în
treprinderi. Scopul declanșării unor 
astfel de campanii rasiste împotriva 
străinilor este de a face din mun
citorii imigranți „CALUL DE BĂ
TAIE" al crizei economice sufo
cante, făcîndu-i răspunzători de șo
maj, realizînd o divizare a munci
torilor și asmuțindu-i pe unii împo
triva altora pentru a-i abate de la 
lupta comună împotriva exploatării.

In fața șomajului, care ia amploa
re zi de zi, a inflației crescinde, a 
restrîngerii libertăților cetățenești, 
guvernele occidentale și patronatul 
aplică următoarea strategie față de 
muncitorii imigranți : în primul 
rînd, s-a trecut la reducerea masivă 
a numărului lor, în general, în ță
rile respective, iar apoi la reducerea 
volumului forței de muncă străină 
în cadrul diferitelor intreprinderi, 
chipurile, pentru a limita șomajul.

Exemplul cel mai elocvent 
este cel al Franței, care a 
expulzat anul trecut 90 000 de 
muncitori străini, in majoritate 
din țările Maghrebuiui. La fel 
procedează ți R.F.G., precum 
și alte state occidentale.
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