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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, pe Yusuf Aii, mi
nistrul industriilor al Republicii
Populare Bangladesh, care face o vi
zită în tara noastră.
La primire a participat tovarășul
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică
și electronică.
A fost de fată A. W. Shams-ul
Alam, ambasadorul R.P. Bangladesh
la București.
Oaspetele a tnmînat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie și a transmis un cald salut și

Intensificarea insămînțărilor
• Pînă la 15 martie trebuie să fie încheiate însămînțările din prima
etapă pe 330000-340000 de hectare.
• Pretutindeni - și cu deosebire în județele din sudul și vestul
țării - trebuie să se lucreze cu toate forțele și mijloacele, oră de oră, zi
și noapte.
• Maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor, pentru asigurarea
densității optime a plantelor pe unitatea de suprafață.
• Specialiștii, cadrele de conducere din unități, activiștii de partid să exercite un control permanent pentru respectarea normelor tehnice
în ce privește pregătirea terenului, semănatul, calitatea seminței și densitatea.
• Măsuri ferme și imediate pentru asigurarea tuturor răsadurilor
de legume și chiar a unor cantități de rezervă.
• Arăturile, inclusiv cele din gospodăriile populației, să fie termi
nate pînă la jumătatea lunii martie.
MECANIZATORI,

COOPERATORI,

SPECIALIȘTI,

OAMENI

Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Timpul presează ! Folosiți din plin mașinile și utilajele, fiecare
oră din zi și din noapte pentru realizarea în ritm intens
a insămînțărilor!
Executați fiecare lucrare cu cea mai mare răspundere, în condiții
ireproșabile de calitate / Asigurați pretutindeni, la fiecare cultură,
densitatea optimă a plantelor la hectar /

cele mai cordiale urări din partea
președintelui Republicii Populare
Bangladesh, Abdus Sattar. Totodată,
el a exprimat președintelui Nicolae
Ceaușescu gratitudinea sa pentru în
trevederea acordată, arătînd că se
simte deosebit de onorat de a fi pri
mit de șeful statului român. în același timp, oaspetele a relevat satis
facția de a fi vizitat. România și a
evidențiat caracterul rodnic al întîlnirilor și convorbirilor avute în
timpul șederii in țara noastră, cu
care prilej au fost identificate noi
căi și modalități de extindere a co
laborării bilaterale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Republicii Populare
Bangladesh salutul său călduros și
cele mai bune urări, iar poporului
prieten din Bangladesh urări de pro
gres și prosperitate.
în cursul întrevederii, evocîndu-se
relațiile de strînsă prietenie și cola
borare dintre România și Bangla
desh, care au cunoscut, în ultimii
ani, o continuă și fructuoasă dezvol
tare, a fost afirmată dorința ca aceste raporturi să fie amplificate și
întărite, în spiritul înțelegerilor sta
bilite cu ocazia dialogului Ia nivel
înalt. S-a subliniat că promovarea
susținută a conlucrării dintre cele
două țări corespunde intereselor și
aspirațiilor de progres ale ambelor
popoare, slujește cauzei păcii și co
laborării intre națiuni.

A fost reliefată însemnătatea In
tensificării și diversificării cooperă
rii dintre România și' Bangladesh în
importante sectoare ale producției
materiale, inclusiv în domeniul in
dustriei de mașini-unelte, prin valo
rificarea eficientă a posibilităților pe
care le oferă în acest sens potenția
lul in creștere al economiilor celor
două țări.
Schimbul de păreri în probleme
internaționale a scos în evidentă necesitatea sporirii eforturilor din par
tea tuturor popoarelor pentru stator
nicirea unui climat de destindere,
securitate, încredere și colaborare,
pentru adoptarea unor măsuri fer
me de dezarmare, în primul rind de
dezarmare nucleară, pentru solutio
narea pe cale politică, prin tratative,
a diferendelor dintre state, pentru
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice
mondiale. pentru edificarea unei
lumi care să asigure pacea, independența și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.
în acest context a fost relevată
necesitatea întăririi solidarității și
colaborării dintre țările mici și mij
locii, dintre statele în curs de dez
voltare, pentru depășirea dificultăți
lor cu care ele se confruntă, ca
urmare a agravării crizei economicofinanciare, în scopul accelerării pro
gresului lor economic și social.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(livrări suplimentare
CLUJ. O serie de importante
unități industriale din județul Cluj
și-au onorat in întregime și au de
pășit planul la export pe primele
două luni ale acestui an. Astfel,
colectivul întreprinderii chimice din
Turda a livrat, peste prevederi, produse la export în valoare de 6,1
milioane lei. De la întreprinderea
„Unirea" din Cluj-Napoca au plecat spre partenerii externi utilaje
textile a căror valoare este de 4,3
milioane lei peste prevederi. De
asemenea, colectivul întreprinderii
„Electrometal" din Cluj-Napoca a
livrat la export cantități suplimen
tare de corpuri de iluminat și ma
șini de prelucrare a lemnului. (Al.
Mureșan).
BUZĂU. Colectivele de oa
meni ai muncii din 11 unități eco
nomice buzoiene, printre care între
prinderea de tîmplărie metalică și
produse din materiale plastice pen
tru construcții, Filatura de lină
pieptănată și întreprinderea de contactoare, au livrat suplimentar la
export, in luna februarie, produse
în valoare de 3 milioane lei. (Stelian Cbiper).
SUCEAVA. Prin utilizarea
integrală a timpului de lucru, în
treținerea și exploatarea corespun

la export}

zătoare a mașinilor și instalațiilor,
precum și datorită atenției acordate
realizării numai de produse de cea
mai bună calitate, colectivele de oa
meni ai muncii de la C.C.H., în
treprinderea
de
mașini-unelte,
I.F.E.T. și altele au reușit să livreze
suplimentar partenerilor externi
mașini-unelte, cherestea și alte pro
duse. în perioada care a trecut din
acest an, unitățile amintite și altele
și-au depășit pianul la export cu
aproape 20 milioane lei. (Sava
Bejinariu).
VASLUI. Hotârît 85 lucreze
cu mai multă dăruire pentru a recupera și răminerile in urmă din 1981
la unii indicatori, puternicul colec
tiv de oameni ai muncii de la în
treprinderea de rulmenți din Birlad
a obținut in acest an succese re
marcabile în activitatea productivă,
în condițiile reducerii consumului^
de carburanți și de energie electri- '
că, ale utilizării mai judicioase a
otelului, constructorii de rulmenți
de aici Și-au depășit planul la indi
catorul producție-marfă industrială
cu 3 125 000 lei, iar partenerilor ex
terni le-au fost livrate suplimentar
produse de cea mai bună calitate în
valoare de 1 785 000 lei. (Petru Necula).

După ce, în perioada care a trecut din acest an, a livrat unor parteneri
externi două mori de ciment, colectivul secției mecanică III a Intreprinderii de mașini grele din Capitală (fotografia de jos) acționează pen
tru finalizarea fabricației a încă două asemenea utilaje destinate ex
portului
I

MUREȘ: Apartamente pentru

specialiștii din agricultură
în satele județului Mu
reș au fost recepționate
și date în folosință blocuri
insumind 192 apartamente
cu cite două și trei came
re, destinate specialiștilor
din agricultura județului.
Este de remarcat că unele
din > aceste blocuri sînt
'■‘revăzute la parter cu
1 „pății pentru magazine

alimentare, unități de ali
mentație publică și pres
tatoare de servicii. La
realizarea lor, o contribu
ție de seamă au avut-o
consiliile
populare
și
cooperativele meșteșugă
rești din Iernut, Singeorgiu de Pădure, Sărmașu,
Bahnea și altele. (Gheor
ghe Giurgiu).

Organizația revoluționară de tineretpermanent izvor de cadre al partidului
î •

în ziarul de azi;
RUBRICILE NOASTRE • Viața de partid
• Cum sînt soluționate scrisorile oamenilor
muncii ? • Faptul divers • Note de lectură
• Cronica filmului • Consemnări • Carnet
cotidian • Sport • De pretutindeni
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Contează oamenii...

I

Era o Zi a Recoltei. Acum cîțiva ani. Se sărbătorea
la Slatina. După vizitarea citorva obiective agrozoo
tehnice, tovarășul Nicolae Ceaușescu trecea in revistă
frumoasa și bogata expoziție de produse agricole, exponatele provenind din județul Olt și din alte citeva
județe limitrofe. La un moment dat s-a oprit in fața
unui stand pe care erau așezate coșuri cu știuleți de
porumb. Ii atrăsese atenția, mi-am dat seama, un coș
încărcat cu știuleți neobișnuit de mari, de lungi, de
puternici, cu boabe proeminente, cum autorul acestor
rinduri mărturisește că nu mai văzuse nicicind pini
atunci. Secretarul general al partidului a luat un știu
lete de porumb din acel coș, l-a cîntărit admirativ din
ochi și in mină.
— De unde este porumbul acesta ? Cine este pro
ducătorul ? — a întrebat tovarășul Nicolae Ceaușescu.

I■

PICĂTURA DE CERNEALA
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l-a răspuns tovarășul Nicolae Giosan, dind nu
mele unui C.A.P. din județul Olt.
— Au pămint bun acolo ? — a întrebat secretarul
general al partidului.
— Nu — a venit răspunsul. Asta e interesant, că
pămintul gospodăriei e slab, sărăturos, bolovănos...
— O fi fost bine irigat, au vreo apă prin apropie
re? — a întrebat atunci tovarășul Nicolae Ceaușescu.
— Nu au, din păcate, nici o apă ! — a urmat, pe
loc, răspunsul. Porumbul acesta este exclusiv rodul
muncii foarte harnice a gospodarilor de acolo. Au
muncit atit de bine pămintul — slab — pe care-l au.
Incit au scos frumusețea asta de porumb.
(Și era un porumb care dăduse o recoltă de 15 000
sau 16 000 de kilograme boabe la hectar).
Ce a urmat ?
L-am văzut pe secretarul general al partidului cum
pănind, o clipă, cele auzite, după care a rostit unul
dintre adevărurile intru totul memorabile pe care nt
le deslușește tuturor cu un prilej sau altul.
— Vedeți — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu —
și porumbul acesta ne dovedește că nu mai contează
diferența dintre păminturi. contează diferența dintre
oameni !
, „ j
,
Ce frumos spus și mai ales cit de profund, de real.
Ce formulă de viață, de viață nouă, ce adevăr apli
cabil printr-o simplă substituire — condiții cu oa
meni — atitor sectoare din activitatea noastră socialeconomică.
Ce lecție, mai actuală ea aricind, din istoria muncii.
...Și cind te gindești că nu puțini sint cei care do
resc (și cer) condiții și iar condiții (care presupun, de
regulă, investiții sporite), uitind că omul, oamenii, ca
litatea lor reprezintă prima și cea mai importantă con
diție a progresului vieții noastre.

!_
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Marius POPESCU

I
I

I
I

I

I

I

Apropiata aniversare a 60 de
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist prilejuiește evo
carea unui aspect deosebit de im
portant din viața și activitatea
organizației de tineret — faptul
că ea a constituit, de-a lungul
timpului, principalul izvor de ca
dre al partidului, o adevărată pe
pinieră de formare a luptătorilor
revoluționari dăruiți cauzei socia
lismului în România. La școala
organizației revoluționare de ti
neret s-au format și călit cei mai
mulți dintre activiștii de frunte
ai partidului, deprinzînd calită
țile bine cunoscute ale unui revo
luționar
comunist — abnegația,
elanul, perseverența, spiritul mi
litant, hotărîrea de a se consacra
luptei pentru înlăturarea rînduielilor sociale nedrepte, pentru
crearea tuturor condițiilor ca
omul să-și fie sie însuși stăpin.
Un asemenea rol jucat de Uniu
nea Tineretului Comunist își are
o profundă justificare teoretică si
practică : organizația revoluțio
nară de tineret a fost dintotdeauna condusă și îndrumată de par
tidul comunist, și-a desfășurat
activitatea pe baza principiilor
partidului, desigur in forme spe
cifice, a urmărit și urmărește
aceleași obiective ca și partidul :
in mod firesc deci, ea a consti
tuit și constituie și principala re
zervă de cadre a partidului.
Etapa actuală, complexitatea
sarcinilor construcției socialiste
ridică exigente deosebite și in
munca de formare a cadrelor, con
feră educării in spirit revoluțio
nar și promovării tinerilor o im
portanță cu totul aparte.
în consens cu înnoirile profunde

intervenite, după Congresul alJIXlea, în viața partidului, în stilul și
metodele sale de muncă, și activi
tatea de. formare și promovare a
cadrelor, a tineretului a cunoscut
substanțiale perfecționări. Este pe
rioada în care, sub îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al
partidului, selecționarea și promo
varea cadrelor au fost așezate pe
baza respectării unor cerințe și
Gheorghe STOICA,
prim-secretar al Comitetului
județean Vrancea al P.C.R.

principii riguroase, în deplin acord
cu calitățile morale, politice și
profesionale ale cadrelor, cu spiri
tul lor de răspundere și dăruire, o
importanță deosebită acordindu-se
formării și promovării mai susți
nute a cadrelor din rindul tinere
tului. „Trebuie să acordăm, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
mai multă atenție îmbinării cadre
lor cu experiență îndelungată cu
cadrele tinere. Numai realizind această îmbinare armonioasă in ac
tivitatea cadrelor, asigurind o
structură de virstă corespunzătoa
re, vom fi siguri că munca se va
desfășura in condiții bune, că vom
putea dispune de cadrele necesare
pentru orice domeniu". Pentru
toți tinerii patriei, înseși viața
și activitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, puse în slujba patriei
și a partidului de-a lungul a aproa
pe cincizeci de ani, caracterizate
prin devotament neclintit față de

t

cauza clasei muncitoare și patrio
tism înflăcărat, prin curaj, dîrzenie și abnegație, constituie un stră
lucit model de revoluționar comu
nist, o impresionantă și permanen
tă lecție moral-politică pentru pro
pria lor conduită. In același timp,
preocuparea sistematică a secreta
rului general al partidului in di
recția educării în spirit comunist
a tinerei generații, interesul mereu
viu, părintesc pe care îl poartă
tinerei generații reprezintă o ade
vărată pildă pentru toți activiștii,
pentru întregul nostru partid —
cuvintările rostite la congresele
U.T.C., îndemnurile și indicațiile
adresate cu ocazia unor intilniri
cu activul U.T.C., cu tinerii, con
stituind laolaltă un amplu program
de lucru ce orientează și stimu
lează permanent activitatea de
formare, educare și promovare a
tinerilor.
Desigur, promovarea tinerilor se
integrează organic ansamblului de
principii ce călăuzesc activitatea
partidului în acest domeniu — anu
me, promovarea cu prioritate a ca
drelor provenite din rindul mun
citorilor, promovarea femeilor po
trivit capacității și contribuției lor
la întreaga viață economico-socială, aplicarea cu perseverență in
politica de cadre a principiului de
plinei egalități in drepturi a tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de
naționalitate, etc. Important de
subliniat este faptul că promovarea
tinerilor trebuie concepută ca o ve
rigă a unui proces mai amplu,
acela de pregătire și formare a ti
nerilor, de dezvoltare la aceștia a
unor calități revoluționare. In fond,
decisiv pentru succesul întregii ac(Continuare in pag. a V-a)

MUNCA — ARGUMENTUL SUPREM AL TINEREȚII
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Aspect de la Întreprinderea de aparate electrice de măsurat din Timișoara

Foto : S. Cristian

O mare temă literară:
SATUL ROMÂNESC
Marele nostru poet na
țional Mihai Eminescu ob
serva în cunoscuta „teorie
a păturilor suprapuse" că
singura clasă pozitivă, pro
ducătoare a fost, de-a lun
gul multor veacuri, ță
rănimea. Această teorie,
care a exercitat o in
fluență profundă asupra
dezvoltării gîndirii socia
le și politice, sociolo
giei și literaturii române
ulterioare, bazată pe o
lucidă examinare a reali
tăților istorice și contem
porane ale României, sesiza
faptul că, în toate marile
momente ale existenței
noastre, țărănimea a fost
aceea care a păstrat ființa
națională, limba și integri
tatea teritoriului, conști
ința continuității și a
unității de neam, apărînd cu brațul și cu sîngele său independența ță
rii. Nicolae Bălcescu și
Mihail Kogălniceanu de
monstrează în studiile lor
că epocile de glorie și de
afirmare multilaterală ale
poporului român au fost
posibile datorită faptului
că, apărindu-și țara și
urmîndu-și domnitorul, ță
ranul își apăra propriul
avut, siguranța sa și a fa
miliei sale.
Vastul program de re
naștere politică și naționa
lă din prima jumătate a
secolului trecut a putut
deveni realitate datorită
orientării oamenilor noștri
de acțiune politică și cul
turală — I. Heliade-Rădulescu, N. Bălcescu, M. Ko
gălniceanu, Alecu Russo,
V. Alecsandri, C. Negri, D.
Bolintineanu ș.a. — spre
valorile eterne ale poporu
lui român : limbă, folclor,
tradiții, înfrățire cu natu
ra, iubire de țară și de
strămoși — al căror depo

zitar permanent, în ciuda
furtunilor istoriei, a fost
țărănimea.
Dacă pe o mare întin
dere a secolului trecut sim
patia literaturii față de ță
rănime se manifestă la
modul romantic, prin exal
tarea unor virtuți menite
să ducă la o regenerare
multilaterală a țării noas
tre, în ultimele decenii ale
veacului, după împlinirea
marilor acte de importanță
națională, această simpatie
se completează cu o ati
tudine lucidă, realistă și
Al. HANȚA
virulent critică, prin care
străluciți reprezentanți ai
scrisului românesc atrăgeau
atenția asupra stării de
înapoiere materială și spi
rituală în care trăia popu
lația rurală, „talpa țării".
Este epoca în. care una
dintre primele publicații de
orientare socialistă decla
ra in programul său că va
face „totul pentru socia
lism și pentru țăranul ro
mân", cind Alecsandri, cel
care închinase ode erois
mului țăranilor, deveni ți
soldați în războiul din
1877/1878, scria pamfletul
vizionar „Plugul bleste
mat", iar G. Coșbuc, im
presionat de răscoalele din
1888, lansa incendiarul ma
nifest „Noi vrem pămint !“.
Asemenea atitudini
de
înaltă ținută civică vor de
veni din ce în ce mai nu
meroase după 1900, dato
rită, printre alții, lui N
Iorga și C, Stere, G. Ibrăileanu, Paul Bujor, G.
Coșbuc, Al, Vlahuță, Oc
tavian Goga, „Sămănătorului" și „Vieții românești".

în așa fel incit, în 1907, cînd
vor izbucni răscoalele, ofi
cialitățile vremii, acordînd,
fără să vrea, una dintre
cele mai înalte aprecieri
care s-au adus vreodată li
teraturii noastre, vor acu
za pe marii scriitori ai
timpului de a fi incitat
prin operele lor ura țăra
nilor împotriva stăpinitorilor, de a fi fost „instigato
rii răscoalelor".
Intr-adevăr, după 1880,
atitudinile literaturii noas
tre devin din ce in ce mai
radicale și axate pe pro
bleme sociale concrete, ur
mărind reliefarea cauzelor
care măcinau energiile na
ționale. Orientarea spr<f
existența materială și cui-,
turală a țărănimii, în fond,
spre realitățile umane pre
ponderente ale țării, re
prezintă o caracteristică
distinctă a activității spiri
tuale a epocii deși, uneori,
alături de atitudinile ma
ture și lucide, își fac loc
și unele judecăți utopice, o
supralicitare a reformelor
„venite de sus" și a cre
dinței că armonia socială
ar putea fi reinstaurată
prin promulgarea de legi
drepte, prin promovarea
altruismului și a sentimen
tului datoriei pe care pă
turile culte o au față de
propășirea prin cultură a
maselor populare. Unele,
note paseiste, viziunile idilice și patriarhale, pre
zente cîteodată în aceste
scrieri, au ca scop punerea
in lumină a sănătății mo
rale și a dragostei de fru
mos a oamenilor simpli.
„Sămănătorismul" și „Po
poranismul", mișcări atit
de blamate de unii prin
scoaterea lor din contex
tul social-istoric dat, miș-

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Mulțumesc,
oameni buni!"
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— Vă rugăm mult de tot să
ne ajutați. Nu cunosc pe nimeni
și acest pachețel cu medicamen
te trebuie să ajungă în noaptea
asta la Bacău. E vorba de via
ța unui om !
Șeful trenului a luat pachețe
lul cu medicamente, dar din
cauza viscolului puternic de la
începutul lui februarie, accele
ratul a fost deviat din Focșani
spre Iași.
Auzind cele întimplate, omul
care aștepta ‘medicamentele spre
a le duce grabnic suferindului
a mers in gara Bacău și a ceruț
ajutorul unui alt ceferist. Inimos
și săritor la nevoie, acesta a fă
cut tot posibilul și pachețelul cu"
medicamente a ajuns, pe căi
ocolite, dar a ajuns.
Și a ajuns la timp. După cum
ne scrie Vasile Gașpar, viața
băcăuanului Vasile Pătrăuceanu
a fost salvată. „Vă scriu cu intirziere, dar viața lui este acum,
intr-adevăr, in afară de orice
pericol și pentru omenia celor
doi ceferiști le adresează din
toată inima : «Vâ mulțumesc, '
oameni buni !»“.

I

Motiv de invidie?

I

Statisticile atestă fără putință
de tăgadă că femeile șoferițe
sint mai atente și mai prudente
la volan, comit mult mai puține
abateri și accidente de circulație.
O dovedește și Elvira Nițulescu
din municipiul Rimnlcu Vilcea,
de profesie conducător auto pe
unul clin taximetrele Întreprin
derii de gospodărie comunală și
locativă. Posesoare a permisului
de conducere pentru categoriile
B, C și E, în toți cei opt ani de
cind lucrează ca șoferiță Elvira
nu a comis nici o încălcare a
regulilor de circulație și nici o
tamponare pe arterele rutiere.
Motiv de invidie pentru cei
lalți șoferi ai intreprinderii, dar
mai ales pentru soțul său, care
este tot taximetrist...
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Cea mai rentabilă economisire a timpului
PLANIFICAREA RIGUROASĂ A MUNCII

I

Preocupări și realizări la întreprinderea „Progresul"
Timpul. Planificarea, ca și eficien
ta lui depind de o multitudine de
factori. Desigur, o. mare importanță
o au obiectivele urmărite. A planifi
ca bine timpul înseamnă a pune bâze
temeinice realizării acestor obiective.
Viața noastră poate fi (și este)
definită și după modul in care utili
zăm timpul. A fi eficient in planifi
carea timpului este egal cu a fi efi
cient in viață. Și totuși, pentru multi
acest lucru este mai ușor de spus
decit de făcut.
Multe lucruri le facem în același
mod in fiecare zi. Chiar și activi
tățile neobișnuite tind să fie aborda
te in modalități previzibile. Rareori
ceva revoluționează fundamental
modul de a consuma timpul. A
schimba modul de utilizare a timpu
lui inseamnă, practic, a schimba sis
temele de comportare personală. Aceasta inseamnă schimbarea obiceiu
rilor, ceea ce nu este ușor.
Vă preocupă planificarea timpu
lui ? Dar eficiența lui ? Ce relații
concrete se stabilesc între știința uti
lizării timpului și rezultatele obți
nute in procesul de producție 7 Iată
citeva întrebări ce au făcut obiectul
unei anchete realizate la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul" din
Brăila. Primul nostru interlocutor,
sculerul-matrițer Mihai Șișu, ne pro
pune să discutăm despre... economi
sirea timpului. „Sintem deseori în
demnați, precizează el. să economi
sim timpul. Este posibil ? Cred că
nu. Pentru că «timpul economisit»
nu poate fi depus și păstrat pentru
un viitor consum. La noi se mai întimplă, uneori, «să ciștigi timp» dind
zor. ia sfirșit de lună, după ce ai stat
«un timp» de citeva zile din lipsă de
materiale, scule, energie etc. Or,
timpul pierdut este ireversibil. Eu
cred că singura cale de a folosi
timpul mai bine este să-1 cheltuim
mai bine".
lată, comitetul de partid din sec
ția sculărie a înscris in programul
său de activitate problema cheltuirii
eficiente a timpului. Două direcții
s-au conturat in mod deosebit in această privință. Pe de o parte, a
crescut preocuparea pentru ea fieca
re comunist, fiecare om al muncii
din secție sâ înțeleagă faptul că de
modul in care folosește timpul de
lucru depind, intr-o bună măsură, re
zultatele obținute in producție. Un
însemnat rol a revenit propagandei
vizuale. Au apărut, in toate atelie-
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După faptă
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Frumoasă
gospodărie-anexă
are Liceul agroindustrial din co
muna Greaca, județul BistrițaNăsăud. Frumoasă și bine îngri
jită de viitorii lucrători din jerme și de pe ogoare. De unde să
bănuiască ei că unul din porcii
aflați la îngrășat, ajuns la aproa
pe 100 kilograme, le va fi furat
de un ins fără căpătii, pe nume
Banuc Lăcătuș? De cum a luat
porcul, nici n-a apucat bine să-l
tragă după el, că acesta a și in
ceput să #uj.țe
,cuțit,.
— Taci, că... te tajd
l-<ț~ a.~ I
menințat «I.
1
Dar porcul, vrind să-și vindă
scump șoriciul, nu se mai oprea
din guițat. Văzind că n-are în
cotro, l-a vindut primului ama
tor de chilipir intilnit in cale,
Alexandru Apăfăian, dar nici la
noul „stăpln" grăsunul n-a con
tenit cu guițatul. Așa se face ci
pini să-și ascută acesta cuțitul,
s-a și pomenit cu oamenii legii
la poartă. B.L. și A.A. inghit și
acum in sec.

Lovrin

I
I
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A găsit

ce-a căutat
Cit timp era treaz (dar nu
prea era) Ilie Lazăr din orașul
Solea trecea drept un tinăr
simpatic, respectuos cu toată lu
mea și cu tatăl său. Dar cum de
băutură nu se putea lăsa, iar
bani de băutură nu avea, după
ce s-a amețit odată rău de tot,
s-a dus și l-a somat pe taicăsău să-i dea bani. Văzind că
n-are spor, odrasla s-a apucat
să spargă toate geamurile casei,
apoi să-și amenințe tatăl cu
cuțitul. Pînă la urmă, a găsit
ce-a căutat, fiind condamnat.

I

El, care
o „diviniza"

I

După ce a ispășit o condamna
re de citeva luni pentru înșelă
ciune, Tatiana Dumitrașcu s-a
dus să-și petreacă o „vacanță^
la sora ei, intr-un cămin de nefamiliști din Rișnov. Acolo s-a
intilnit cu o consăteancă și consăteanca a invitat-o pe T.D. la
ea acasă, tn timp ce gazda pre
gătea masa, T.D. i-a sustras cer
tificatul de naștere, buletinul de
identitate și un libret de econo
mii. Pe urmă, a intilnit un flăcău
pe care l-a cucerit „dintr-o privi
re" șl flăcăul, orb de fericire, a
dus-o la părinții săi din Șercaia,
unde au trăit „ca-n puf" citeva
luni de zile. Apoi, cei doi.care se
„logodiseră", s-au încadrat in
aceeași unitate, să se califice in
tr-o meserie. Mergind in muni
cipiul Sf. Gheorghe la niște
prieteni, tot intr-un bloc de nefamiliști, un control de rutină al
miliției au găsit-o pe T.D. cu
buletinul de identitate al consătencei sale. Flăcăul care o „divi
nizase" pini atunci — cum sin
gur a mărturisit — a rămas cu
gura căscată. Mai bine căsca
ochii de la inceput...

La kilometrul240
Un camion al întreprinderii de
transporturi auto Constanța ră
măsese in pană pe drumul na
țional nr. 3, la kilometrul 240.
Șoferul Stelian Oprea și ajuto
rul său, Ion Hirjoabă, un tinăr de
23 de ani, s-au apucat să înlătu
re defecțiunea, tn timp ce tinărul ajutor de șofer umfla un
pneu, a fost lovit de un autotu
rism, pierzindu-și viața, iar șo
ferul autocamionului a fost grav
rănit.
Ce se întimplase? tn timp ce
efectua depășirea, autoturismul
cu pricina a derapat și s-a nă
pustit drept in ei.
Rubrică realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii"
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Brăila

surse pentru o sarcină dată. Pe de
Mihai Simionescu. Șeful atelierului
proiectare S.D.V. „Era nevoie, la un
altă parte, eficacitatea se referă la
moment dat. ne-a spus el. de un dis
realizarea țelului. Deseori întreprin
pozitiv’ pentru stringerea șuruburilor
derea este confruntată cu comenzi
la turela excavatorului, cu o forță de
urgente. Timpul pentru pregătirea
1 000 kgm. Ceea ce ni se oferea din
fabricației este scurt. Așa se face că
import nu atingea parametrii nece- . multe S.D.V.-url ajung in secțiile de
sari. Și atunci am trecut la treabă,
prelucrare sau de montaj după ce nu
mai este nevoie de ele. Uneori ajung
Puteam să execut tot proiectul de
unul singur. Ar fi trecut însă mult
cind produsele executate, în serie
timp. Așa că am antrenat și alți co
mică sau unicate, au fost deja expe
laboratori. dlviztnd activitățile. Exem
diate. in aceste condiții pot vorbi de
plul dat este rupt din șirul faptelor . eficiență cei care au executat
de zi cu zi. Ce vreau să spun 7 La
S.D.V.-urile. dar acestea nu vor avea
începutul activității. Vă zicem de in
eficacitate. Țelul pentru care au fost
giner. ești total implicat in realizarea
create nu a fost atins. în continuare
ele vor rugini intr-un depozit. Timp
linei sarcini oarecare. Cu cit lucrezi
mai bine, cu atit promovările se suc * irosit. Mulți devin foarte eficienți
ced mai repede. Dar: cum promo' infăcind lucruri inutile sau care au o
mică contribuție la obiectivul princi
pal. care este construcția de excava
toare și utilaj industrial. La urma
urmei, nu numai să faci lucrurile
cum trebuie, ci șl să faci ce trebuie".
mate, de inginerul Vasile Mutu. di
le duc spre posturile de conducere,
, Mihai Moraru. directorul întreprin
rector tehnic, sint in acest sens edi
încep să apară problemele. înainte,
derii. completează tabloul argumen
ficatoare : „Aș începe cu o' remarcă
promovarea și alte recompense de
telor : „De cele mai multe ori, cine
pindeau de performanța personală.
reieșită din activitatea practică. Multi
are o problemă vrea «să discute- cu
s-au putut convinge că numai perse
Acum, in funcția de conducere, din
directorul, «să rezolve» cu di
verența. fără inteligentă, nu deter
ce m ce mai mult aprecierile vor
rectorul, «sa aibă asigurări- de
mină rezultatele dorite. A nu se in
depinde și de performanțele altora.
la director, uitîndu-se că și timpul
to lege că s-ar putea ajunge la o efi
E un adev ăr pe care nu l-au înțeles
directorului este limitat. Cu aîncă, la noi în întreprindere, toți cei
ciență ridicată fără efort, fără stă
devărat eficace este numai munruință. Un exemplu ii oferă acțiunea
ce dețin posturi de conducere. Ei.
ca de conducere desfășurată m
de recondiționare a universalelor de
cred că depind de performanța lor
colectiv, Nu este bine ca directorul
strung, in secția sculărie. S-au făcut
personală. In consecință, ei se aglo
să preia sarcinile celorlalte cadre de
multe încercări. s-au propus numemerează cu tot felul de sarcini, lăconducere. El are propriile lui atri
rotise soluții, de mai multe ori totul
stnd prea puțin altora. Iar randa
buții, pe care nu le poate «pasa» al
a fost luat de la început, dar nimeni
mentul folosirii timpului scade".
tora și pe care el este dator să ie
nu a dat inapoi pînă ce nu s-a ajuns
Iată o problemă care ar trebui să
îndeplinească in mod exemplar".
la rezultatul dorit. Dar pentru a
preocupe intr-o mai mare măsură
Da. ziua are .24 de ore. Dar impor
scurta timpul executării sarcinii în
organizația de partid. Se impune aici
credințate. pentru a elimina unele
o analiză riguroasă, care să fie ur
tant este cum folosește fiecare acest
mată de măsuri concrete. Că este
etape, a combina unele părți și a lu
timp. Și cum este planificat și orgacra in realitate mai ușor! făcind. în
absolut necesar să se procedeze în
. frizat.
' același timp, mai multe lucruri, este
acest fel o dovedește și situația pe
nevoie de inteligență. Acționînd in I care o pune in discuție contabilul-șef
Virgil GHEORGHIȚA
mod, creator, inovind continuu. îm
al întreprinderii. Dumitru . Purice.
bunătățind produsele, anul trecut am
„Eficiența, â subliniat el, nu duce în
reușit să omologăm pentru piață ex
mod necesar la eficacitate. Asta ar
ternă două jtipuri de excavatoare. Se
trebui să știe fiecare cadru de con
regăsesc in aceste realizări preocu
ducere. Deseori aud discuții care ge
pările organizațiilor de partid pentru
nerează dezacorduri în. special între
ca timpul să fie folosit cu randa
cadrele tehnice și cele economice.
ment cit. mai ridicat".
Problema constă în tendința unora
Așadar, nu doar economie de timp,
de a pune semnul egal intre eficien
ci ciștig de timp. Există aici, la „Pro
ță și eficacitate^ Ambele însă dife
gresul" Brăila, o preocupare atentă
ră foarte mult. Eficiența se referă la
pentru ca in aceeași unitate de timp
costul un<iei acțiuni sau la utilizarea
să se poată realiza din ce in ce mai
resurselor■ implicate. Se măsoară, de
mult. Dintre numeroasele argumen
obicei, în bani, materiale consumate
te ce vin in sprijinul acestei afirma
și oameni necesari. A fi eficient în
*
Cu citeva luni in urmă „Scînteia"
ții ii notăm pe cel al inginerului
seamnă a utiliza cit mai puține republica un articol in care specialiș
tii demonstrau avantajele pe care ie
aduce creșterea viermilor de mătase
fiecărui crescător in parte și econo
miei naționale in ansamblu. Pentru
dezvoltarea sericiculturii s-au repar
tizat, pe întreaga țară, 7 000 ha de
teren, care au fost plantate cu duzi.
Precizăm că nu e vorba de dudul co
mun, ci de un arbust cultivat special
pentru frunze, propice plantațiilor
intensive. Aproximativ 2 500 ha sint
plantate de peste 4 ani, deci duzii au
virsta corespunzătoare unei exploa
tări intense. Cum este folosit acest,
pâmînt, practic această vastă plan
tație ?
Specialiștii în sericicultură afirmă,
pe . baza experienței concrete, că, de
pe fiecârâ hectar, se pot produce aproximativ 400 kg gogoși de mătase.
82 — imaginea unei localități de
Foto : E. Dichiseanu
gospodari"
Este o cifcă - pe care o regăsim (cu
mici oscilații) și in statisticile de
• •
specialitate din China, Japonia, Bul
garia, U.R.S.S. — mari și tradiționale
producătoare de mătase naturală.
Prin urmare, de pe cele 2 500 ha
ar trebui să fie obținute 1 000 tone
gogoși de mătase. In realitate însă,
in ultimii ani, inclusiv in 1981, nu
s-a obținut decit pe jumătate, res
pectiv 500 tone. Așadar, o risipă de
cu grădinile noastre, să rotăm cultu
viale și termale, care inundă periodic
cel puțin... 1 250 ha de pămint. Am
rile ? Și o altă întrebare : nu este
grădinile. Lucrarea va fi executată
căutat să analizăm cauzele, iar pen
oare timpul să aplicăm legea — să
prin muncă patriotică.
tru aceasta ne-am deplasat in jude
se ia pămintul celor care nu-l folo
■ Comitetul executiv al consiliu
țul Buzău, crescător tradițional de
sesc cum trebuie ?“.
lui popular va elabora o decizie prin
viermi de mătase, care deține în pre
Vasile Vesa, secretar al biroului
care se vor reglementa concret între
zent peste 300 ha cultivate cu duzi,
organizației de bază la S.M.A.: „...Am
ținerea sistemului de șanțuri și ca
toți intrați în producție.
scos pomii de pe străzi și am pus
nale pentru scurgerea surplusului de
Eficiența acestei mari „livezi" 7
in loc salcîmi ornamentali. Niște buapă. atribuirea, potrivit legii fondu
41 000 kg gogoși de mătase produse
lumaci cu o măciulie in virf. Cică
lui funciar, a terenurilor din grădini
în 1981, Cu alte cuvinte — o medie
sint mai frumoși. Eu unul, vă spun
și curți care nu sint folosite cu ma
de 136 kg ia hectar — adică o trei
sincer, nu cred să existe pom maiximum dexrandament.
me din producția
normală și cu
frumos decit pomul, care, dă roade.
sa Primăria va asigura — contra
mult sub producția medie pe țară,
cost — puieții de pom! fructiferi ne
care, după cum s-a văzut, nici ea
cesari pentru a f: plantați pe stră
nu reprezintă decit o jumătate din
zile comunei. La fel cum s-a tăcut,
' cantitatea estimată.
însemnări din comuna
cu ani in urmă Ia Varia?, o comună
Privită in detaliu, la nivelul uni
vecină, unde la ora actuală „livada
tăților producătoare, situația serici
Lovrin, județul Timiș
de pe străzi" măsoară 80 hectare.
culturii din județul Buzău oferă as
Am' reținut și alte măsuri luate
pecte și mai stranii. De exemplu,
pentru aplicarea principiilor autoin comuna Pirscov, unde sint două
aprovizionării : ■ in vederea asigu
Propun să plantăm pe toate stră
cooperative agricole de producție,
rării ritmice a necesarului de came
zile pOmi fructiferi".
„Unirea" și „6 Marție", ambele oproaspătă și de preparate din carne
Maieran Brata. membru C.A.P. :
cupîn.du-se de mai multă vreme cu
se va dezvolta corespunzător abato
„...Am 60 de ani și vă spun că. de
sericicultura. (.,Ocupindu-se“ e un
rul local, prin care se vor realiza tot
cind mă știu, am avut in comună
fel de i. spune, după cum se va
odată colectarea și valorificarea su
peste 150 ha dc izlaz. De cițiva ani
vedea). C.A.P. „Unirea" deține 21 ha
perioară a produselor animaliere
s-a arat. De.unde furaje să mai crești
plantație de dud, iar C.A.P. ...
„6
■ in plus față de necesarul de ouă
și vacă, și porci, și gîște dacă n-avem
Martie" — 8 ha. In afară de această
pentru consum pe locuitor — 270 in
nici un petic’ de izlaz ? Sau de unde
puternică bază materială, C.A.P.
1932 și 300 in 1985 — se vor valorifica. „Unirea" dispune și de cea mai mare
să cosești o claie de fin ? Cit pămint
la fondul centralizat al statului,
mai rămine nearat și nesemănat s-ar
și mai costisitoare construcție seri
anual, peste 370 000 ouă
putea comasa și să se refacă izla
cicolă din țară, investiție de aproa
Deci, cind se adună Ia sfat oame
zul".
pe 8 milioane lei. Iată acum pro
nii
gospodari
și
discută
deschis,
gos

ducția de gogoși obținută : C.A.P. „6
Pentru toate problemele ridicate
podărește. problemele localității, cind
Martie" — 93.7 kg la hectar, C.A.P.
s-au găsit soluții :
consiliul popular preia cu receptivi
„Unirea" —• 23.6 kg la hectar.
■ Cu sprijinul comitetului execu
tate ideile și opiniile cetățenilor se
Așadar, C.A.P. „Unirea", deținătiv al consiliului popular județean,
găsesc întotdeauna și soluții' eficace
toarea construcției gigant, a obținut
locuitorii Lovrinului vor avea la
pentru dezvoltarea așezării, pentru
anul trecut 500 kg gogoși de mătase,
dispoziție, gratuit, documentația ne
rezolvarea cerințelor vieții.
adică aproximativ a 17-a parte din
cesară pentru realizarea unui sis
Florin CIOBANESCU
producția normală pe o asemenea
tem optim de evacuare a apelor plurele, panouri care atrag atenția, în
temeiul unor calcule precise, ce în
seamnă un minut pierdut ori ciștigat,
ce pagube aduce întreprinderii o ma
șină care staționează o oră sau o zi,
ce repercusiuni are o absență nemo
tivată asupra procesului de produc
ție și asupra bugetului familiei celui
care lipsește. Pe de altă parte, fie
care dintre cele patru organizații de
partid din secție acționează direct,
prin dezbateri in adunările generale.
. prin acțiuni politico-educative spe
cifice, pentru folosirea integrală a
timpului de lucru.
Cum se reflectă astfel de acțiuni,
pe care le-am intilnit și in organiza
țiile de bază’ din' celelalte secții, in
viața întreprinderii ? Opiniile expri-
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CUM
Redresarea
a început
cu reorganizarea
muncii de partid
Semnatarii unei scri
sori adresate redacției
arătau că munca de
partid nu se desfă
șoară la nivelul cerin
țelor impuse de exi
gențele actuale, că se
cretarul
comitetului
comunal de partid Po
roina Mare, județul
Mehedinți, ca și alte
cadre de conducere
din această localitate
folosesc un stil de
lucru defectuos, ceea
ce a permis abuzuri și
ilegalități, a creat
dificultăți în dezvol
tarea edilitar-gospodărească a comunei.
Pe baza verificări
lor și analizei efectua
te la fața locului —
din indicația Comite
tului județean Me
hedinți al P.C.R. — de
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Unități turistice în județul Iași
An de an, județul Iași este vi
zitat de un număr tot mai mare de
turiști, atrași' de frumusețea pei
sajelor, de numeroasele monumen
te istorice și de artă, de vestita
ospitalitate moldovenească.
Intre cele mai atractive popasuri
turistice se numără cabana „Codrii
Pașcanilor", amplasată intr-un ca
dru natural pitoresc și liniștit, in
tr-d pădure la 9 km de Pașcani.
Unitatea dispune de camere con
fortabile și de un restaurant cu
gustoase preparate culinare moldo
venești.
Anul trecut, la Tg. Frumos. , la
45 km de Iași, s-a dat in folosință
un ospitalier han turistic cu 42
locuri de cazare confortabilă, un

restaurant cu terasă, o cramă, o
cofetărie și un restaurant expres.
Și la Hirlău s-a construit un os
pitalier han cu nume de legendă
— „Răreșoaia" — care oferă caza
re in camere cu confort modern
și încălzire centrală, iar restauran
tul unității servește numeroase
specialități „ale casei".
O unitate apreciată de vizitatori
este și hanul „Trei Iazuri", ampla
sat la marginea satului Miclăușem
—
(pe drumul național Săbăoani
“
Tg, Frumos — Iași), pe malul
unor iazuri. Unitatea oferă locuri
de cazare in camere cu încălzire
sau în căsuțe,
tn fotografie : Hanul „Răreșoa
ia" din Hirlău.
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SERICICULTURA - o îndeletnicire
tradițională care merită toată atenția

Adevăratii gospodari găsesc
rezolvări oricăror probleme
...Cu toate că ar fi existat destule
motive de automulțurnire, la Lovrin
— Timiș dezbaterea programului de
autoaprovizionare a prilejuit o dezba
tere în toată puterea cuvîntului : nu
s-au ocolit lipsurile, critica n-a ținut
loc și de autocritică, iar cind a fost
să se hotărască ce este de făcut s-a
chibzuit pe îndelete, la fiecare indi
cator de plan in parte. Desigur, cind
dezbaterile sint profunde și serioase,
cind opiniile se verifică in confrun
tarea deschisă a părerilor, nu toate
propunerile și observațiile iși;i pot
găsi răspunsul pe loc. Tocmai de
■ aceea am revenit la Lovrin in zilele
următoare adunării cetățenești și sesiunii consiliului popular.
Mai in.tii sâ recapitulăm citeva din
tre opiniile formulate :
Vasile Ilieș. președintele C.A.P. :
„Să nu ne pierdem vremea în piață
la Timișoara, putem să qjșțigăm și
timp și bani, lucrindu-ne mai bine
pămintul și crescînd animale. Anga
jamentul meu? Voi contracta un porc
și 15 păsări...".
Gh. Menadov, delegatul sătesc din
Gotlob : ..Sarcinile noastre de plan
sint. de fapt, minime. Stă in puterea
noastră nu numai să le realizăm, ci
și să le depășim. Dar ce facem cu
apa care a început să ne inunde gră
dinile ? Noi sintem gata oricind să
' . punem mina pe lopată și să facem
șanțuri de scurgere".
Ion Groșanu, mecanic S.M.A. :
....Eu unul de 20 de ani contractez
tone de roșii cu statul, cultivate la
mine, in grădină. Cu maximum de
randament. Dar. mă întreb, nu este
oare timpul să facem asolamente și
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realizarea
sarcinilor
către colegiul jude
țean de partid a reie
ce le revin in ce pri
vește dezvoltarea co
șit că, in cea mai mare
munei. Așa se face că
parte, afirmațiile din
după terminarea con
scrisoare
corespund
strucției școlii, in lo
realității. S-a consta
calitate nu s-a mai
tat că, deși, a primit
realizat nici un alt osprijin corespunzător,
biectiv ; nu s-a în
secretarul comitetului
treprins nimic, de
comunal de partid Po
pildă, pentru amena
roina Mare, Constan
jarea de trotuare și
tin Cioclov. nu a reu
spații verzi pe margi
șit să ia măsuri con
nea șoselei naționale
crete și eficiente pen
ce sțrăbate comuna,
tru realizarea sarciniprecum și pentru elor economico-sociale
xecutarea instalației
ale comunei ; atit el,
de apă potabilă in sa
cit și ceilalți membri
tul Fîntînile Negre, cu
ai biroului comitetului
toate că există posibi
comunal de partid nu
lități in acest sens ;
au ajutat in suficien
realizările economice
tă măsură birourile
ale comunei la pro
organizațiilor de bază
ducția de griu, po
de pe raza localității.
rumb, orz, floareaTn răspunsul trimis
soarelui au fost cu
redacției se arată, de
mult sub nivelul sar
asemenea, că nici se
cinilor de plan. Cu
cretarul
comitetului
prilejul
cercetărilor
comunal de partid, <
întreprinse s-au con
nici ceilalți colabora
statat și alte nereguli
tori ai lui, în special
și ilegalități : apro
vicepreședintele Dravizionarea preferen
goș Gorunescu, nu
s-au preocupat de
țială a lui C. Cioclov

V
cu unele produse de
ficitare de la coopera
tiva din comună, co
mercializarea ilegală
a unor produse de că
tre
vicepreședintele
D. Gorunescu și soția
acestuia, Tatiana Go
runescu,
directoare
coordonatoare la școa
la din comună.
în urma analizei în
treprinse, secretaria
tul comitetului jude
țean de partid a hotărît eliberarea lui
C. Cioclov din func
ția de secretar al co
mitetului comunal de
partid Poroina Mare
și de primar al comu
nei, eliberarea din
funcție a vicepre
ședintelui biroului executiv al consiliului
popular comunal ; în
locuirea din funcție a
președintelui coopera
tivei de consum din
comună, Mihai Ghițulescu. Totodată, s-a
dat sarcină Inspecto
ratului școlar jude
țean să analizeze o-

plantație. Valoric (la prețul unitar
litatea necorespunzătoare a materia
de 97 lei kilogramul) ea reprezintă
lului reproducător procurat de, la
48 500 lei. Deci, cu asemenea rezul
Cisiău, culegînd următoarele opinii :
tate și.ciștig, lăsind la o parte.chel
Inginer Silvia Popescu, șefa com
tuielile de producție, ar trebui apro
plexului sericicol Cisiău : „Unitatea
ximativ... 165 ani numai pentru ca
noastră livrează de ani de zile, in
C.A.P. „Unirea" să amortizeze doar
toată țara, ouă de viermi de mătase.
construcția sericicolă — și asta fără
N-am primit niciodată, de la ni
a mai socoti celelalte cheltuieli și
meni, reclamații în legătură cu ca
fără să obțină nici un beneficiu !
litatea materialului reproducător. în
Evident, asemenea practici și re
realitate, faptul că producția de go
zultate contravin și obligației de a
goși de mătase este atit de mică la
se folosi judicios pămîntu
*
In cazul
C.A.P. „Unirea" din Pirscov are altă
citat se poate spune că doar 1 ha și
explicație. Pot dovedi că deși am
citeva sute de mp au avut eficiența
avut încheiat un contract de 4 kg ouă
scontată, iar aproape 20 ha au folosit
pentru viermi de mătase, cooperativa
sericiculturii tot atit cit ar fi folosit
n-a ridicat de la noi decit 1.4 kg.
un strat de nalbă mare sau un cîmp
Restul ? A invocat motivul că re
de ciulini.
,
nunță la ele^căue.. jnai avantajos >»
_____ situație,
_ pentru. . G.A.B. săi crească... pui dp
Întrebat. . despre: . această
.Unirea"/ Vasile ’" ' ‘g&huY
...
președintele C>A>P. „Unirea",
*.gătmV
Fietrăreanu, a încercat să deplaseze
Ion Logofelici, directorul Stațiunii
răspunderile in alte direcții: „Avem- centrale de producție și cercetări in
și noi, conducerea C.A.P., partea
sericicultură : „Astă-vară am între
prins o acțiune de control în fer
noastră de vină. Dar să știți : ouăle
pentru viermi de mătase pe care
mele specializate din țară. La C.A.P.
le-am contractat cu complexul seri
„Unirea" din Pirscov dezordinea și
cicol din Cisiău au fost bolnave. Am
lipsa de igienă in crescătorie erau
atit de mari, iar duzii atit de inva
încheiat în acest sens și un proces
dați de omizi, incit am fost nevoit
verbal".
să aplicăm amenzi factorilor respon
L-am întrebat pe interlocutor dacă
sabili".
a căutat să recupereze, pe căile le
gale, paguba produsă, dacă a discu
Dealtfel, în întreg județul Bu
tat problema cu furnizorul ouălor —
zău nu există la nici un C.A.P. nici
complexul sericicol Cisiău — cu atit
o scuză întemeiată. Risipa poten
mai mult cu cit complexul e doar la
țialului sericiculturii se datorește in
cițiva km depărtare de comuna Pir
totalitate lipsei de interes a factorilor
scov. „N-am întreprins nimic" a răs
locali, a consiliilor populare eomr
puns tovarășul Pietrăreanu...
le și direcției agricole.
Am calculat pierderea — 7 900 kg
Slaba eficiență a plantațiilor ac
(cantitate de gogoși nerealizată) x 97
tuale poate fi constatată însă șl in
lei (costul unui kg de gogoși) —
comune din alte județe. în comuna
766 300 lei. E o pierdere netă din
Tunari din Dolj, de exemplu, exis
producția C.A.P.. dar această pier
tă o plantație întinsă pe 10 ha de
dere nu este evidențiată decit in
tr-un proces verbal, uitat intr-un
pe care nu s-a produs niciodată
sertar oarecare.
«
nici măcar o... gogoașă de mătase.
Am aflat totuși, de la specialiști
Practic, pămintul e scos inutil din I
in sericicultură, de ce președintele
circuitul agricol. Exemplele ar pu
C.A.P. „Unirea" a preferat sâ tacă,
tea continua — deși este vorba de
și să „renunțe" la aproape trei sfer
un produs atit de valoros pentru in
turi de milion, în loc să reclame cadustria noastră.
I
Cu ocazia vizitei la Expoziția republicană a creatorilor populari, artiș
tilor amatori și profesioniști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut comite
telor județene de partid, Consiliului de cultură și educație socialistă, altor
instituții centrale să acorde o mai mare atenție dezvoltării și valorificării
surselor de materii prime necesare creației artizanale. In context s-au
amintit și largile posibilități de dezvoltare a producției de viermi de mă
tase, astfel incit fiecare județ să ajungă, pînă la sfîrșitul cincinalului, la
o producție cnuală de cel puțin 100 tone, recomandind ip acest sens sâ
fie extinse plantațiile de dud, stejar și ricin.
Este o prevedere cit se poate de realistă, care trebuie transpusă rapid
in viață, tcate consiliile populare, unitățile sericicole de stat, C.A.P.-urile,
școlile, unitățile silviculturii trebuind să folosească cu maximă eficiență
plantațiile de dud, stejar și ricin existente, să folosească din plin forța da
muncă de care dispun în acest sector, iar direcțiile generale agricole jude
țene sg controleze sistematic, pe metru pătrat, producția realizată, să ia
ori de cite ori e cazul măsurile care se impun incit „producții" ca acelea
amintite să nu moi aporo nici în anul acesta, nici in anii viitori.

Gh. GRAURE

.

SCRISORILE OAMENILOR
portunitatea rămiherii
in funcție a directoa
rei coordonatoare. T.
Gorunescu.

Sprijin
concret
activității
culturaleducative
6 scrisoare privind
modul cum se desfă
șoară activitatea cultural-artistică și edu
cativă și cum sint acondițiile
sigurate
pentru
petrecerea
timpului liber la în
treprinderea
„Electrocentrale“-Turceni a
fost trimisă spre re
zolvare Consiliului ju
dețean al sindlcatelor-Gorj. în răspunsul
acestuia se mențio
nează că aspectele
semnalate în sesizare
sint întemeiate. Baza
materială existentă in
unitate pentru desfă
șurarea activității cultural-artistice — o

sală cu 70 locuri, o
bibliotecă a comitetului sindicatului cu
1 000 de volume și alte
biblioteci volante la
fiecare cămin de nefamiliști, o sală pen
tru televizor — este
insuficientă. De aceea, împreună cu
conducerea Ministe
rului Energiei Electri
ce și cu organele lo
cale de resort s-a sta
bilit ca in acest an sâ
se construiască prin
forțele proprii un că
min cultural cu 500
locuri, o sală de sport
și o bază sportivă, De
asemenea, pentru petrecerea timpului în
mod plăcut și util au
fost organizate pe
platforma Turceni un

cor format din 50 de
persoane, o brigada
artistică, un taraf de
muzică populară și unele formații de muzică ușoară și de dansuri, care vor prezen_____
ta sistematic specta
cole in fața oameni
lor muncii. Activitatea cultural-educativă
și artistică
--------__ pe
deplatforma Turceni. se
menționează in fina
lul răspunsului, este
in continuare in aten
ția organelor locale
de partid, a consiliu
lui județean al sindi
catelor și a Comitetu
lui de cultură și edu
cație socialistă Gorj,
care au întocmit in
acest sens un program
de acțiuni concrete.

Spicuiri din răspunsuri
• Consiliul popular a! județului Harghita : In
stațiunea Borsec va începe in acest an construc
ția unor noi obiective social-culturale : baza
de tratament a O.J.T., casa de odihnă și trata
ment a U.G.S.R., centrale termice de zonă etc.,
cu termen de dare în folosință în anii 1983—1984.

Consiliul popular al orașului Borsec va urmări
îndeaproape ca lucrările să se realizeze ritmic,
potrivit graficului stabilit.
• Comitetul de partid al sectornlui 1 Bucu
rești : Pentru nereguli in activitatea sa, direc
torul întreprinderii de prezentare, ambalaje și
prestații (I.P.A.P.) — București, din subordinea
Ministerului Industriei Ușoare, Ion Zervu, a fost
destituit din funcție.
• Consiliul popular al municipiului Satu
Mare : Pînă in luna septembrie a.c. se vor
termina lucrările de reparații la podul de peste
canalul Homorod din cartierul Sătmărel. La exe
cutarea acestora sint antrenați și cetățenii, în ■
cadrul acțiunilor de muncă patriotică.
• Uniunea județeană a cooperativelor de
consum Dîmbovița : Constatîndu-se justețea se
sizării cu privire la abuzurile și actele necinstite
săvirșite de contabilul-șef Nicolae întorcătbru,
de la cooperativa de consum din comuna Valea
Lungă, s-a propus sancționarea acestuia cu des
facerea disciplinară a contractului de muncă și
sesizarea organelor de cercetare penală.
• Consiliul popular al orașului Caransebeș :
Prin definitivarea lucrărilor la canalul pluvial
și executarea racordurilor pluviale de la terase,
se va înlătura inundarea subsolurilor tehnice
ale blocurilor de pe strada „Scinteii", din loca
litate. S-au adoptat și alte rhăsuri pentru îmbu
nătățirea calității lucrărilor de construcții in
această nouă zonă de locuințe a orașului.

Gheorghe PtRVAN
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-------------- ACCELERAREA INSĂMINȚĂRILOR--------------impune să se lucreze acum cu toate Mie, zi si noapte, cu cea mai mare răspumlere pentru calitate si densitate!
In momentul de față, cea mai im
portanta sarcină a organelor și or
ganizațiilor de partid, a mecaniza
torilor, cooperatorilor, specialiștilor,
a cadrelor de conducere din agri
cultură este aceea de a acționa
energic, hotârit pentru intensifica
rea ritmului insămințărilor, asigurînd respectarea întocmai a norme
lor tehnice de calitate.
Stadiul actual al lucrărilor impu
ne ca pretutindeni — și in mod deo
sebit în județele din sudul și vestul
țării — toate mijloacele mecanice și
forțele umane din agricultură să fie
concentrate acum oră de oră, zi și
noapte, la pregătirea terenului și
semănat Sub nici un motiv nu se
mai poate aștepta I Peste tot trebuie
să se lucreze în ritm intens, la ni
velul maxim al posibilităților, pentru
ca pînă la 15 martie să se incheie
insămințările din prima etapă pe

330 000-340 000 hectare.
Expe
riența dovedește că o zi mai devre
me la semănat înseamnă un plus de
recoltă I
Pe primul plan trebuie să se afle
insâmințarea ovăzului, mazârii, or
zoaicei, furajelor, sfeclei, plantarea
legumelor și cartofilor timpurii ; tot
odată, trebuie luate toate măsurile
pentru asigurarea răsadurilor de le
gume, in cantitățile necesare și
chiar o anumită rezervă, pentru in
tensificarea și terminarea cit mai
grabnică a lucrărilor din pomicultu
ră și viticultură.
Concomitent cu măsurile pentru
accelerarea ritmului insămințărilor,
esențial este ca, in aceste zile, spe
cialiștii și cadrele de conducere din
unități, din consiliile agroindustriale
și organele agricole județene să
manifeste maximă răspundere și
exigență pentru respectarea cu

strictețe a normelor tehnice privind
pregătirea terenului, semănatul, ca
litatea seminței și densitatea plante
lor la hectar. Calitatea înaltă a lu
crărilor și asigurarea densității op
time prevăzute constituie o garanție
pentru obținerea de recolte sporite
în acest an.
Acum, mai mult ca oricind, dato
ria activiștilor de partid, a cadrelor
din unitățile agricole, consiliile
agroindustriale și direcțiile agricole
județene, a tuturor specialiștilor este
de a se afla oră de oră, zi de zi pe
ogoare, in mijlocul mecanizatorilor
și cooperatorilor, organizind și conducînd întreaga activitate pentru
accelerarea ritmului insămințărilor,
exercitind un control permanent și
riguros pentru realizarea de lucrări
la un nivel calitativ superior și asi
gurarea densității optime a plante
lor incă de la semănat.

Calitatea lucrărilor dă măsura Oamenii care prețuiesc timpul
răspunderii in muncă
muncesc fără răgaz
Duftutru Toader, director adjunct
Ia direcția agricolă județeană, ne-a
informat că pînă miercuri seara te
renul a fost pregătit pe 1 307 hec
tare, De asemenea, au fost însămînțate, intre altele, 75 hectare cu
ovăz (din cele 200 hectare planifi
cate), 260 hectare cu mazăre (din
cele 900 hectare stabilite), 195 hec
tare cu furaje și s-au
plantat 86 hectare cu «
cartofi timpurii. Cele
mai mari suprafețe
au fost însămințate și
plantate în unitățile
agricole din consiliile
unice agroindustriale Dăbuleni, Ro< jiște, Amărăști și Mîrșani.
In cursul zilei de miercuri am
urmărit, în mai multe unități agri
cole din consiliul agroindustrial Be
chet, cum se desfășoară lucrările
din actuala campanie. Unitățile res
pective dispun de terenuri nisipoa
se, situate în lunca Dunării, care
s-au zvîntat mult mai repede decit
cele din alte zone. De la președin
tele consiliului agroindustrial, to
varășul Ion Popescu, aflăm că in
prima urgență trebuie însămințate
480 hectare cu sfeclă de zahăr, 125
hectare cu sfeclă furajeră. 300 hec
tare cu floarea-soarelui, 65 hectare
cu lucernă și plantate 900 hectare
cu cartofi, 20 hectare cu varză tim
purie și alte culturi.
Cum se desfășoară lucrările în
cîmp ? împreună cu inginerul-șef al
consiliului, tovarășul Ion Oprișor,
ne deplasăm la una din solele
cooperativei agricole din Bechet,
unde se plantau cartofi timpurii.
,J4oi am mobilizat aici 80 de oameni
— ne spunea șefa de fermă, ing.
Ioana Ghiorma. Efectuăm mecanic
deschiderea rigolelor, iar plantarea
tuberculilor o facem manual. Pînă
marți seara am plantat 20 hectare,
urmind ca pe parcursul zilei de azi
(miercuri — n.n.) să mai adăugăm
incă cel puțin 6 hectare". Și la
Ostroveni, pe terenurile fermelor
nr. 1 și 2, se aflau zeci și zeci de
oameni la plantarea manuală a car
tofilor. în cursul zilei de miercuri
au mai fost plantate încă 35 hectare.
Am urmărit mai îndeaproape cum
se face plantarea cartofilor, deoare
ce pentru județul Dolj ■ această
cultură prezintă o importanță deo
sebită, de aici urmind să fie livrate
cantități. mari de cartofi timpurii.
Pentru a se putea obține producții
mari este absolut necesar sâ fie
respectate Întocmai normele tehnice
la pregătirea terenului și plantat.

Or, tocmai Ia stațiunea experimen
tală de la Mîrșani aceste cerințe nu
au fost respectate. Aici, trasarea
biloanelor s-a făcut neuniform, cu
greșuri, nu s-a respectat densitatea
stabilită la plantat.
Ca să se obțină recolte mari in
acest an, nu trebuie să se admită
nici un fel de abatere de la normele
de calitate. Fiecare
verigă, din lanțul teh
nologiilor trebuie res
pectată cu cea mai
mare răspundere. Subtiniem această cerință
deoarece in județul
Dolj s-a trecut la însămințarea sfeclei de zahăr — cea mai
valoroasă plantă tehnică. Aveam
să aflăm că, in unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial
Bechet, au fost pregătite pentru
această lucrare 100 hectare. Dealtfel,
de joi a început însămințatul sfeclei
de zahăr și al celei furajere și la
C.A.P. Ostroveni, Iar in zilele urmă
toare lucrarea se va extinde și in
alte unități agricole.
Se cuvine să menționăm că !n
majoritatea unităților agricole unde
au început insămințările și plantă
rile se lucrează cu seriozitate și
răspundere, cu grijă pentru calita
tea lucrărilor,

DOLJ

Nlcolae PETOLESCU

corespondentul „Scinteii"

Concomitent cu lucrările de pre
gătire a patului germinativ, care
pină aseară au fost executate pe
mai bine de 800 hectare, agricul
torii buzoieni au trecut cu toate
forțele la insâmințarea culturilor
din prima epocă. După cum ne
informează tovarășul ing. Gheorghe
Maftei, directorul direcției agrico
le județene, actuala
campanie de primăva
ră a fost mult mai
bine pregătită. în cele
14 consilii agroindus
triale s-au constituit
140 formații complexe
și au fost scoase în cimp 3 810
tractoare, 977 grape cu discuri,
732 semănători, 468 combinatoare
și 395 mașini de erbicidat. în
ultimele două zile, terenul s-a
zvintat pe mari suprafețe. .Ca
urmare, în unitățile agricole din 8
consilii agroindustriale s-a trecut
la semănat.
După cum aveam să constatăm,
folosirea agregatelor complexe de
mașini agricole determină o creș
tere ' substanțială a vitezei' de lu
cru. Din datele furnizate de di
recția agricolă rezultă că, pină in
seara zilei de 11 martie, au fost
însămințate circa 300 hectare cu
mazăre, la care se adaugă 50 hec
tare cu lucernă, 60 hectare cu ovăz;
de asemenea, au fost plantate 20

hectare cu ceapă. Oamenii care
prețuiesc timpul lucrează fără ră
gaz. Bunăoară, pînă ieri, in cele 6
ferme de cîmp ale asociației eco
nomice de stat și cooperatiste Bu
zău mazărea a fost semănată pe
80 hectare, ceapa pe 10 hectare
iar arpagicul a fost plantat pe 4
hectare ; totodată, s-a trecut la
pregătirea
terenului
pentru plantarea car
tofilor timpurii. Tot
aici au fost intensifi
cate lucrările în cele
5 ferme de sere și so
larii. Conform planu
lui, de aici vor ti furnizate unită
ților agricole buzoiene și din alte
județe peste 50 milioane fire de
răsaduri de legume.
Acum, cind terenul a început să
se zvînte, fiecare oră bună de lu
cru trebuie folosită la maximum,
pentru a se asigura încadrarea fie
cărei lucrări in perioada optimă.
Așa cum demonstrează experiența
anilor trecuți. orice zi eiștigată la
semănat înseamnă sporuri mari de
recoltă. Iată de ce se impune ca
toți specialiștii, mecanizatorii și
cooperatorii să fie prezenți zi-lumină in cimp pentru executarea la
timp și la un înalt nivel calitativ
a tuturor lucrărilor din actuala
campanie de primăvară.
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„Scinteii"

Nici în această primăvară n-au fost
abandonate unele deprinderi vechi
— Tovarășe inginer Mihai Butnaru, pumnd față in față realizările
din anui trecut in agricultura jude
țului Vaslui cu sarcinile pe care le
aveți de realizat in 1982, rezultă că
la unele culturi aproape trebuie du
blate, producțiile medii la hectar. Pre
gătirile pe care le-ați făcut pentru
campaniile agricole ale acestui an
sint pe măsura acestor obligații
mari 7
— Un agricultor adevărat nu are
dreptul să pornească la drum fără să
înțeleagă că-i revine marea datorie
de a face tot ceri stă. iri puterea
minții și a brațelor pentru , a smulge
pămintului roadele de care poporul
are nevoie. Iar primul care trebuie
să fie convins de acest lucru in ju
dețul Vaslui trebuie să fiu eu, in ca
litatea pe care o am de director al
direcției agricole.
— Este foarte bine că sînteți opti
mist, încrezător în forțele pe care le
aveți, rău este că acest optimism
nu-și găsește în momentul de față o
deplină acoperire in fapte. In județ
mai sint de arat circa 18 000 hectare
(este adevărat, marea majoritate a
suprafețelor sint localizate in gospo
dăriile populației). reparațiile la
tractoare și mașinile/agricole nu sint
nici ele încheiate, ca să nu mai vor
bim de fertilizări, unde se stă la fel
de prost ca anul trecut.
— Pentru • neincheierea arăturilor,
vina ne revine în totalitate. De ce și
pentru ce, nu mai este cazul să ex
plic acum. Un lucru pot să spun, si
anume că au fost luate toate măsu
rile ca acestea să fie Încheiate in cel
mult trei zile din momentul in care
se va putea intra in brazdă cu trac-,
toarele și atelajele. în ce privește
reparațiile consider că stăm totuși
mai bine decit anul trecut. Spun ,aceasta bazindu-mă mai ales pe con
cluziile celor cinci comisii care, din
însărcinarea comitetului județean de
partid au efectuat, la sfirșitul lunii
februarie, un control amănunțit . in
ce privește starea.de funcționalitate
a mijloacelor mecanice. Asigurarea
ingrășămintelor a fost și continuă să
fie problema noastră cea mai grea.
Am avut o iarnă agricolă grea, in
care gerurile puternice au afectat o
bună parte din semănăturile de
toamnă și în special pe cele de orz.
Multe din aceste suprafețe ar putea
fi totuși salvate dacă am avea acum
cu.ce să le ajutăm să pornească in
vegetație. Ne-au rămas din toamnă
aproape 50 000 hectare semănate cu
griu și orz pfe care nu am adminis
trat nici un kilogram de îngrășămint.
Acum, cu îngrășăminte azotoase abia
am reușit să fertilizăm — cu doze
moderate — 56 la sută din semănă
turi. Rău, foarte rău stăm in ce pri
vește ingrășămintele pentru culturi
le de primăvară. Din 152 flOO hectare,
in toamnă am fertilizat doar 21000
hectare și există pericolul să rămînem doar cu atît pentru că acum, cu
citeva zile înaintea semănatului, sto
cul nostru de îngrășăminte pentru
aceste culturi este zero.
Cu aceste considerente asupra sta
diului pregătirilor viitoarei produc
ții agricole în județul Vaslui întrerupem in acest punct discuția cu di
rectorul direcției agricole.

„Merg tractoarele de flu
ieră", dar cind să le por
nească aproape toate au
rămas înțepenite

La C.A.P. Blejoi, județul Prahova, se lucrează intens la pregătirea terenului, iar de ieri a început și semănatul
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La secția Birzești, aparținînd
S.M.A. Zăpodeni, stăm de vorbă cu
șeful acesteia, Cezar Ungureanu.
Secția are in dotare 28 tractoare, un
număr mare de alte utilaje, cu un
cuvînt toată gama de mașini pentru
a putea face față volumului mare de
lucrări din cele 3 ferme vegetale ale
I.A.S. Laza pe care le servește. La
întrebarea : in ce stadiu se află re
parațiile? — șeful secției se grăbește

să ne asigure că dacă de miine ar
putea să intre in brazdă, toate trac
toarele ar merge fluierind pe cimp.
Cum in cîmp terenul era mult prea
moale, i-am spus că ne declarăm
mulțumiți dacă le vedem măcar mișcîndu-se cîțiva metri prin curtea
secției, sau. dacă consideră că e prea
mult, doar să le pornească. Aflat
in vădită încurcătură față de o ase
menea pretenție neprevăzută, șeful
de secție începe să bată in retragere,
aducînd unele „amendamente" afir
mației șale de odinioară, cum că nu
știe dacă chiar toate vor porni, pen
tru că, chipurile, unele nu au ulei și
motorină. Timpul trece și din cele
11. tractoare aliniate la gard abia au
putut fi-pornite două, din care doar
unul a. reușit să se miște din .loc. Aș
teptăm cu răbdare pornirea celorlal
te. Și ce credeți că aflăm? Că nici șe
ful de secție, nici mecanicul de intre-

în unități agricole
din județul Vaslui
ținere, practic nici un om de la secția
de mecanizare din Birzești nu era in
stare la ora respectivă să spună cite
tractoare funcționează sau nu. Pen
tru că ele nu au fost reparate de me
canizatorii de aici, ci in atelierele
specializate ale S.M.A. Zăpodeni, unde
li s-a făcut și recepția. Mecaniza
torii de la Birzești nu au avut nici
măcar posibilitatea să le încerce pe
drumul de întoarcere a tractoarelor
de la ateliere la secție, pentru că din
pricini diferite marea majoritate au
fost tractate ! Pe ce se baza atunci
șeful de secție de la Birzești cînd
afirma că tractoarele lui merg de
fluieră ? Baza legală o reprezentau
procesele-verbale de recepție înche
iate de mai multe comisii, ultima din
acestea fiind cea organizată la nive
lul județului. Cu cită răspundere au
lucrat aceste comisii rezultă din
aceea că in tot S.M.A.-UÎ din Zăpo
deni nu s-a găsit un om care să res
pingă la recepție măcar o. grapă cu
disc, combinator sau semănătoare cil
toate că numai Ia secția din Birzești
se cereau respinse mai bine de 70
la sută din numărul mașinilor și
Utilajelor care sint obiectul verifică
rilor.

De ce complicat, cind se
poate simplu și eficient
Pornind de la situația întilnită la
secția de mecanizare din Birzești,
care, servește cele trei ferme de la
I.A.S. Laza, am extins investigația
mai întâi la nivelul întreprinderii,
apoi pe ansamblul județului. Discu
țiile cu oamenii, constatările proprii
din unele unități ne-au prilejuit
unele concluzii ce pun în discuție
modul in care unii oameni, cadre cu
răspundere în agricultură înțeleg să
treacă la materializarea , unor, măsuri
stabilite de conducerea partidului
pentru îmbunătățirea activității in

această ramură a producției mate
riale. Concret, este vorba de modul
in care se desfășoară in practică ac
țiunea de preluare și închiriere pe
termen lung a mijloacelor mecanice
de către întreprinderile agricole de
stat. Din motive ce țin mai ales de
interpretarea normelor - și prevederi
lor Decretului Consiliului de Stat
care reglementează noile raporturi
dintre S.M.A. și unitățile agricole
beneficiare, respectiv in cazul de
față, întreprinderile agricole de stat,
în județul Vaslui, bunăoară, pină
simbătă, faptic nu era preluat nici
jumătate din numărul tractoarelor și
mașinilor agricole. Cei de la I.A.S.
solicită ca odată cu tractoarele și
mașinile agricole să li se cedeze mă
car o parte din atelierele de repa
rații predate cu trei ani. in urmă
S.M.A.-uiui, pentru a avea și ei
unde să. facă, reparațiile și reviziile
curente la mijloacele mecanice.
S.M.A.-urile refuză acest lucru din
două motive : 1) toate aceste ate
liere au fost specializate pe unele
categorii de reparații ce fac parte
integrantă din fluxul general al re
parațiilor pe județ ; 2) in gindirea
organelor de resort din Ministerul
Agriculturii toate reparațiile și revi
ziile la tractoare și mașini agricole,
inclusiv cele curente, cad în compe
tența S.M.A--urilor, care iși organi
zează în acest scop echipe speciali
zate formate din 4—5 mecanici care
au in răspundere 100 tractoare. Să
reflectăm doar asupra- acestei ultime
„gindiri". O sută de tractoare revin
in medie la 8—10 ferme, ceea ce, fi
nind seama de gradul de dispersare
a acestora pe teritoriu, inseamnă ca
fiecare mecanic să mărșăluiască pe
zi cam 50—60 km pentru a ajunge
în brazdă la mecanizatorul X căruia
1 s-a defectat să zicem un șurub sau
ceva asemănător la tractor și pe care
acesta nu-1 poate schimba, în pri
mul rind, pentru, că I.A.S.-urile nu
dispun de piese de .schimb, iar, în al
doilea rind,. chiar dacă ar dispune,
din momentul în care ar trece la
executarea acestei operații, mecani
zatorul atit scriptic, cit și faptic, de
vine un prestator de serviciu pentru
S.M.A., ceea ce presupune un noian
de acte prin care să se justifice că
șurubul respectiv s-a rupt intr-ade
văr, apoi formele legate de scoate
rea din magazie a șurubului, trans
ferul lui de la S.M.A. la I.A.S.,
calculele legate de costul reparației,
inclusiv cele ce privesc cotele de re
partizare a diferitelor cheltuieli și a
beneficiului. După toate acestea ur
mează vărsarea de către S.M.A. în
contul I.A.S. a contravalorii mano
perei, pentru că mecanizatorul este
de acum angajatul I.A.S.-ului. De ce
simplu și eficient, cind se poate
complicat și birocratic. Exemplul
pare din cale-afară de exagerat, dar
nu departe de adevăr. Oare cei ce
răspund de bunul mers al treburilor
din . agricultură să nu fi tras învă
țămintele necesare din experiența
celor trei ani de conlucrare în
tre S.M.A. și I.A.S. ? Să nu fi înțe
les chiar nimic din sensul și rațiu
nile noilor reglementări aduse in
acest domeniu? Dacă da, de ce ter
giversează și interpretează după bu
nul plac aplicarea unor prevederi
clare și limpezi ? Prin prevederi
clare și limpezi înțelegîndu-se obli
gativitatea aplicării neîntîrziate a
acelor măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea radicală a activității de
mecanizare, a întregii activități din
agricultură, așa Cum cere conducerea
partidului, așa cum ne cere secreta
rul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
înfăptuirea
marilor
obiective ale revoluției agrare nu se
pot realiza cu Jumătăți de măsură
și cu atît mai puțin cu improvizații.
Pentru aceasta este nevoie de gindire foarte limpede și mai ales de
multă muncă organizată și eficientă!

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
Petru NECULA

REALIZAREA PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICĂ
„la fiecare șarjă, un lingea in plus"
— atesta este angajamentul de muncă al oțelarilor
hunedoreni pentru a recupera neintirziut restanțele
50 000 tone oțel. O cifră care, Iri
mod obișnuit, indica producția peste
plan, reprezintă de această dată res
tanța pe care o înregistrează Com
binatul siderurgic din Hunedoara
după două luni din acest an. Răminerea in urmă nu pare foarte mare
raportată la volumul producției de
oțel ce se realizează aici, dar este
vorba de sortimente de metal intens
solicitate de economia națională.
Este adevărat, de situația nedorită
care a apărut nu se face răspun
zător intru totul colectivul de aici ;
dificultățile in asigurarea ritmică cu
cantitățile necesare de energie elec
trică și cocs au determinat neutili-

zarea integrală a fondului de timp
disponibil, a capacității normale a
oțelăriilor. Dar acestea nu sint
singurele cauze.
Pentru a avea o imagine cit mai
exactă a problemelor pe care le
ridică producția de oțel și mai ales
a eforturilor ce se depun pentru re
cuperarea rămînerilor in urmă,
ne-am fixat obiectivul investigațiilor
asupra activității oțelăriel electrice
nr. I. Aici restanța este de 7 482
tone de oțel. Adică, după cum ne-a
calculat ing. Ilie Marinescu, șeful
secției, producția pe 12 zile pline.
Cum s-a ajuns aici ? Iată ce arată
evidenta orelor de întrerupere :

Cauze
întreruperi in alimentarea cu energie electrică
Lipsa electrozilor și a niplurilor
Defecțiuni electrice sau mecanice
Alte cauze (întreruperi pentru înlocuirea
electrozilor rupți sau pentru revizii de
boltă)
TOTAL

Ce demonstrează acest tabel ? în
primul rind, faptul că numai 40 la
sută din totalul întreruperilor au
o motivație obiectivă, legată de În
treruperile în alimentarea cu energie

ianuarie

februarie

335
214
12

39
95
9

115

65

676

208

electrică generate, Ia rîndul lor, de
condițiile mai dificile ale acestei
ierni. Pe un loc tot atît de impor
tant în ierarhia cauzelor se situează
însă aprovizionarea neritmică cu

electrozi și niplurl de Ia întreprin
derea de produse cărbunoase din
Slatina. De fapt, după cum ni. s-a
demonstrat, chiar dacă energia elec
trică ar fi. fost .furnizată continuu,
oțelâria tot n-ar fi putut lucra la
capacitate din lipsă de electrozi.
Practica neonorării obligațiilor con
tractuale de către unitatea din Sla
tina nu este de ieri, de ,azi. După
ce, spre sfirșitul anului trecut, se
părea că producția de electrozi va
intra pe un făgaș normal, iată că
neajunsurile de această natură au
apărut din nou. Cu consecințe asu
pra producției de oțel.
Această situație trebuie să atragă
serios atenția factorilor de resort și,
îndeosebi, Ministerului Industriei
Chimice, care are obligația să solu
ționeze efectiv, pînă la capăt pro
blema fabricației de electrozi. Cu
atit mai mult cu cit deficiențele nu
se referă numai la cantitatea de
electrozi produși, ci și la calitatea
slabă ă acestora, fapt dovedit de' nu
mărul mare de întreruperi in func
ționarea cuptoarelor electrice gene
rate de ruperile de electrozi.
Nu putem încheia această succintă
analiză a cauzelor restanțelor la
producția de oțel fără a sublinia și
răspunderea ce revine oțelarilor și
mecanicilor pentru prevenirea defec
țiunilor mecanice și electrice, pre

cum șl a defecțiunilor In bolta
cuptoarelor, printr-o exploatare și
întreținere mai bună a instalațiilor,
prin conducerea mai atentă a procesului tehnologic de elaborare a
oțelului.
Acestea sint restanțele, acestea
sint cauzele. Ce trebuie făcut, in
continuare, pentru lichidarea lor ?
— Avem două posibilități de a re
cupera rămînerile in urmă — este
de părere ing. Hie MarinesOu. Și
trebuie să le valorificăm pe ămîndouă. Una se referă la intrarea cit
mai devreme in funcțiune a noii in
stalații de tratament sub vid a oțe
lului și alta la utilizarea integrală a
capacității oțeiăriei.
Firește, con
diția esențială este să avem asigu
rate aprovizionarea ritmică cu elec
trozi și alimentarea neîntreruptă cu
energie electrică.
— Să discutăm, pe rind, cele două
posibilități de recuperare a restan
țelor pe care le-ați amintit. Cum
pot fi ele puse in practică ?
— Calculele arată că dacă instala
ția la care m-am referit va intra in
funcțiune în trimestrul III a.c., vom
putea produce suplimentar pină la
sfirșitul anului 15 000—16 000 tone oțel,
cantitate cu care nu numai că ne-am
recupera restanțele, dar ne-am în
făptui și angajamentul de a fabrica
in plus cel puțin 3 000 tone oțel. Pe
lîngă alte efecte economice impor
tante, cum sint reducerea consu
mului de feroaliaje și îmbunătățirea
substanțială a calității oțelului.
— Discutați la modul condițional :
„dacă va intra in funcțiune insta
lația". Nu aveți încă certitudini in
acest sens ?
— S-ar putea întîmpla ca tn zicala
cu „buturuga mică", intervine in dia
log maistrul principal oțelar Florian
Giurcă, secretarul comitetului de
partid al oțeiăriei electrice. Pînă

acum nu a fost nici măcar contrac
tat materialul refractar pentru oala
de turnare. Să facem o socoteală
simplă : dacă economiile realizate
prin utilizarea acestei instalații sint
de circa 3 000 lei pe tona de oțel, la
cantitatea de 37 000 tone oțel, pe
care o putem fabrica, economiile
s-ar ridica la 111 milioane lei. Am
calculat in lei, dar de fapt econo
mia este de valută forte, pentru că
după intrarea în funcțiune a acestei
instalații se poate renunța la impor
tul unei cantități echivalente de oțel
inoxidabil sau înalt aliat, care, știm
cu toții, ne costă bani grei. Atunci
întreb : nu merită oare să se facă
toate
eforturile,
cheltuindu-se
numai 10 la sulă din economiile
respective pentru a se aduce neintirziat canitățile necesare de ma
terial refractar 7
O problemă care trebuie să fie se
rios analizată de factorii de resort
răspunzători de aprovizionarea cu
materialul refractar de care este ne
voie.
A doua cale de recuperare a res
tanțelor, aceea a utilizării depline
a capacității de producție a oțelăriei, stă în măsură mai mare in mitnile colectivului de aici. De fapt, ac
țiunile in această privință au și fost
demarate după recenta adunare ge
nerală a comuniștilor din otelărie.
acțiuni ce pot., fi subsumate sub ge
nericul : „Bătălia pentru un lingou
in plus la fiecare șarjă !“. Despre ce
este vorba ? Practica a arătat că se
pot ciștiga minute prețioase (10-15
minute la fiecare șarjă) dacă fiecare
oțelar, fiecare echipă iși face
conștiincios datoria, respectind cu
strictețe normele tehnologice. Tot
odată, printr-o dozare atentă a în
cărcăturii metalice ce se introduce
în cuptor, prin evitarea scurgerilor

de oțel din cuptor în timpul oxidării și evacuării zgurii oxidante, pre
cum și in faza de turnare se poate
ciștiga un lingou de oțel la fiecare
șarjă. Lucru pe deplin posibil. O do
vedește experiența bună a forma
țiilor conduse de prim-topitorii Mi
hai Avram și loan Tir. O experien
ță care ilustrează buna organizare
a muncii, înalta răspundere a fiecă
rui oțelar, experiență care trebuie
preluată și de formațiile de lucru
conduse de Gheorghe Obîrșan, Nico
lae Mureșan și Alexandru Șiclodi.
Așa s-a hotărit in adunarea de
partid.
Totodată au fost stabilite și alte
măsuri. Bunăoară, in spiritul Decre
tului Consiliului de Stat privitor la
regimul de funcționare a instalațiilor
cu foc continuu, toate cazurile de
indisciplină tehnologică sau de altă
natură sint discutate imediat în co
lectivele muncitorești, aplicindu-se
ferm sancțiunile prevăzute de lege,
pină la desfacerea contractului de
muncă. Totodată, se procedează la o
reorganizare a formațiilor de lucru
pentru a se asigura in toate schim
burile, o repartizare echilibrată a oțelarilor cu o bună pregătire profe
sională și politică. S-a mai introdus
O regulă : dacă o formație de lucru
nu și-a îndeplinit sarcinile. îndeosebi
cele - gospodărești, ce îi reveneau în
cele opt ore de lucru, rămine în con
tinuare pină totul este pus la punct.
Regulă care a avut efecte foarte
bune : fiecare formație caută să-și
rezolve problemele in timp optim.
Ne-am convins de faptul că ase
menea măsuri au Început să dea
roade. Dealtfel, cunoscuți pentru
hărnicia și spiritul lor gospodăresc,
oțelarii hunedoreni nu se pot îm
păca nicicum cu gîndul că înre
gistrează restanțe la producția fi

zică. Am notat două fapte semnifi
cative in această privință,
Sîmbătă 27 februarie. în schimbul
de după-amiază s-a ivit pericolul în
treruperii producției. Cauza : lipsa
niplurilor — piese care fixează electrozii. Atunci fiecare echipă a
dat cite doi oameni care, constituiți
într-o formație „ad-hoc“, au demon
tat și recuperat cu grijă niplurile
din stocul de electrozi rupți. Ei au
asigurat astfel niplurile necesare
lucrului normal, nu numai în schim
bul lor, ci și in cel următor.
Singura mașină de șarjare a oțelăriei, veche, utilizată intens în toate
schimburile, se defecta adesea provoclnd întreruperea producției. Adu
cerea din import a unei noi mașini
de șarjat ar fi costat două milioane
lei. Maistrul mecanic Emil Moldo
van, împreună cu formația sa de lă
cătuși mecanici, a conceput și rea
lizat cu forțe proprii o mașină de
șapat, care a intrat in funcțiune in
luna februarie și merge foarte bine.
— De un lucru am căutat să-i
convingem pe toți tovarășii noștri
de muncă — ne-a spus în finalul
discuției maistrul Giurcă. Faptul că
numai prin disciplină severă și ini
țiative gospodărești putem recupera
restanțele. Și vom căuta să dovedim
că oamenii au înțeles și acționează
in acest sens.
Este, de fapt, și concluzia investi
gațiilor noastre. Ne propunem să ur
mărim in continuare cum se desfă
șoară bătălia pentru recuperarea ră
mînerilor in urmă la producția de
otel. Oțel pentru rulmenți, oțel pen
tru organe de asamblare, oțel pen
tru construcții de mașini — intens
solicitat de beneficiari.

Sabin CERBU
Cornellu CARLAN
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— Pentru început, vă rog să ne
a milimetrului și gramului pentru
vorbiți despre rolul criticii literare
a întocmi o balanță a pârtilor po
in orientarea creației și educarea
zitive și negative, iar secretul reu
cititorilor.
șitei unei asemenea analize nu poa
te fi in nici un caz prudenta lipsă
— Rolul și funcția criticii litede opinii sau concesia in numele
rare sint tot atit de multilaterale
acceptării acelui ..aurea mediocriși complexe ca și domeniul său de
tas“. în climatul democratic al vie
cercetare : literatura și realitatea,
ții noastre literare, temelia obiec
respectiv interdependența ce se
tivitătii analizei, a părerilor criti
creează între ele. Prin ceea ce
cului o constituie viziunea sa des
apreciază ca valoare sau respinge
pre valoare și cunoștințele sale
ca nonvaloare din anumite creații
despre valori in munca de creație
sau tendințe literare, critica formuuniversală, bazate pe criterii știin
. Iează opinii de natură axiologică
țifice și susținute de poziția sa
despre idealuri, principii, păreri
filozofice, etice, estetice, cu privire la relația dintre literatură
și realitate ori cu privire la
alte fenomene ce se conjugă,
Fiecare operă. fiecare fenomen
literar constituie, de fapt, obiec
tivarea estetică a realității și
in consecința esențialul in critică
este analiza, relevarea și aprecie
rea conexiunilor din cadrul litera
turii, a celor dintre literatură și
realitate. Din cele ce am spus se
ințelege. cred, si funcția criticii
de a contribui deopotrivă la orien
tarea muncii de creație și la edu
carea cititorilor. Dealtminteri, aetică, politică. Recunoașterea va
ceastă funcție dublă și indivizibilă,
lorilor estetice, situarea lor pe prim
nerezultînd dintr-un sistem de re plan nu este apologetică, după cum
lații abstracte, nici nu poate fi re
nu constituie denigrare nici chiar
alizată doar prin dorințe specula
critica aspră a rebutului literar
tive, formulate didactic, ci print,r-o
plin de vorbe goale, a diletantis
activitate organică și sistematică.
mului descurcăreț, a penuriei' de
— Marii critici i-au citit și ana
idei sau absența ținutei artistice.
lizat pe contemporanii lor cu obiec
Dacă cineva ar fi scris la vremea
tivitate, fără porniri apologetice, dar sa, să presupunem, despre Scri
și fără tendințe denigratoare, păssoarea a treia afirmind că Emitrind un echilibru al judecăților nescu a creat o capodoperă, evident
oricind salutar. Care este azi rolul
nu ar fi făcut apologetică, ci, dim
criticii ca factor important al clima
potrivă, ar fi dat dovadă de recep
tului literar ?
tivitate. de pricepere. Despre apo
— Este fără îndoială adevărat :
logetică și denigrare in critica li
Întotdeauna, clasicii criticii litera
terară putem vorbi, în schimb,
re au dat dovadă de obiectivitate,
atunci cînd părerile criticului sint
străduindu-se să evite, deopotrivă,
nefondate pe reale criterii de va
pornirile apologetice și tendințele
loare, cînd primează punctele de
denigratoare. Dar. după părerea
vedere străine literaturii, părtini
mea. aceaștă problematic^ trebuie
toare. care pot exprima interese de
analizată intotdeauna diferențiat și
grup, prejudecăți, opinii superfi
concret intrucit nu este mai puțin , ciale despre tematică etc. Din pă
adevărat că despre obiectivitate și ’ cate. acolo unde apar asemenea
subiectivitate in domeniul criticii
manifestări, ele aduc după sine, po
s-a vorbit si se vorbește adesea.
trivit unei logici implacabile. în
Criteriul obiectivitătii unei analize
ghețarea punctelor de vedere, dis
literare nu este folosirea agasantă cuții fără sens, acuzații personale.

care pot abate atenția de la proble-'
mele esențiale ale literaturii și cri
ticii literare. Cînd se creează un
aăemenea climat, uneori, cititorul
avizat nici nu trebuie să cjteâscă
o recenzie fiindcă poate deduce
precis ce va Scqe cutare critic in
tr-o gazetă sau alta despre; opera
unui scriitor sau altul. Evident,
nici un critic nu poate uita că nu
există doar un anumit tip de va
loare, cea pe care personal și-a
conturat-o, și nu poate elimina
sau încerca să elimine in mod su
biectiv alte valori reale, așa cUm

decenii, pe drumul care a condus
această dată despre Încurcăturile
spre împlinirile socialiste de azi.
pe cate le pot crea și, din păcate,
uneori le creează snobii, care în ■ Este evidentă și din acest punct
de vedere deplina . convergență
trebuințează in scrierile lor . doar
dintre literatura română și litera
termenii tehnici ai științei literare
tura maghiară din România. Cu
moderne intrucit cunoștințele, lor
mijloacele lor specifice, în cele mai
se rezumă la acestea.
— Care sint, după opinia dum
bune creații, ele vorbesc despre
probleme case preocupă pe citi
neavoastră, principalele tendințe in
tori. încearcă să dea o formulare
literatura contemporană din Româ
autentică din punct de vedere es
nia'! In aceeași ordine de idei v-aș
întreba : in ce constă și cum se
tetic experienței omului de azi
vorbind contemporanilor despre
manifestă patriotismul scriitorului
și al literaturii- contemporane, care
contemporaneitate. Critica literara
sint punctele de convergență intre
urmărește cu receptivitate șiatenție transpunerea in opere a acestor
străduințe. în ultimele luni am ci
tit volume de Studii importante și
interesante, generatoare de idei,
semnate, de. pildă, de Ovid S.
Crohmălniceanu. Mircea Zaciu,
Eugen Simon. Mircea lorgulescu,
Nicolae Manolescu sau Kovâcs Jănos. Marosi Peter. Kântor La jos
ori cărțile tinărului Egyed Peter,
dedicate literaturii contemporane
Am deschîs cu mare bucurie volu
mul lui Nîcolae Balotă, abia ieșit
de sub tipar, apărut in editura
Kriterion, care, in completarea
scrierilor sistematice ale coiegilor
literatura română și literatura ma
români și maghiari, dînd dovadă
ghiară din patria noastră ?
de o informare temeinică, prezintă
— Chiar și intr-un studiu extins
cititorilor români literatura ma
pe citeva coli de tipar aș da. doar
ghiară din România.-'
un răspuns succint la această În
După părerea mea, patriotismul
trebare care presupune un răspuns
unei literaturi se exprimă conclu
amplu. Totuși am să încerc. Evi
dent printr-o viziune realistă, an
dent, literatura contemporană din
gajată, formulată in opere dura
România este multilaterală, e ca
bile din punct de vedere estetic,
racterizată printr-o mare varietate
care imortalizează problematica
tematică și de genuri, dispune de
umană a istoriei și prezentului
o mare bogăție artistică. Printr-un
unui ' popor. De bună seamă, pa
șir întreg de opere reușite, multi
triotismul literaturii este in con
laterale .și diverse din punct de
sonanță cu munca scriitorului, care
vedere ideatic și artistic, pătrunse
e«te om al cetății, cu străduințele
de cerințele și spiritul uman'smuîntregii societăți. Firesc deci, palui revoluționar — proză, poezie,
triotismul omului de litere din
literatură dramatică, eseuri — ea
România presupune si aportul său.
încearcă să’ conștientizeze relația
atit prin operele sale, cit și prin
dintre om și istorie, ilustrează pu
participarea sa activă la viața soterea și posibilitățile omului care
cială, la cultivarea acelui climat
trăiește in istorie in general si in
propriu democrației socialiste și
mod deosebit in condițiile, creării
umanismului, care determină in
relațiilor interumane socialiste,
mare măsură pe fiecare om al
descrie ce s-a intimplat cu noi: in
muncii să consideri? patria. în ade
noi și prin noi, cum s-au alcătuit
văratul ințeles al cuvintului, pr
relațiile dintre oameni, cum se
priul său cămin.
dezvoltă conștiințele umane și ca
Al. POPESCU
racterele, atitudinile in ultimele

criticii

orientarea muncii de creație și educarea cititorului
Convorbire cu GALFALVI Zsolt
ne demonstrează și experiența
trăită acum citeva decenii.
— Este critica suficient de fermă,
de clară in respingerea literaturii
mediocre, a nonvalorilor, atunci
cînd asemenea fenomene iși fac
apariția ?
— O întrebare francă presupune
un răspuns franc : nu. nu consider
consecventă critica literară din
acest punct de vedere. Cauzele sint
multiple și despre unele am amintit. Să nu uităm nici faptul că,
uneori, in critica literară se ma
nifestă preocupări unilaterale din
punct de vedere profesional și es
tetic. Știința literară modernă este
multilaterală, promovează, cu titlu
experimental, moduri de apreciere
care tind spre „o nouă" exactitate.
Ele pot fi utile dacă nu determină
limitarea la descrierea sau inven
tarierea laturilor formale ale ope
rei. Teoria informației, semiotica,
stilistica, comparativismul nu pot
înlocui, ci doar sprijini critică lite
rară in elaborarea creatoare a
judecăților sale de valoare. Ca să
nu mai lungesc, nu mai vo/besc de
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Patriotism și cultură
*)
Mărturii despre angajarea civică a oamenilor
de cultură din România socialistă
Spre deosebire de alte cărți, de
interviuri sau jurnale, memorii în
care interesul se deplasează spre
anecdotic, spre picanterii biografice,
„Cu microfonul dincoace și dinco
lo de Styx" (voi. 2) de Vasile Rebreanu și Miron Scorobete ambițio
nează să arunce o lumină puternică
asupra condiției morale a artistu
lui, a savantului, a intelectualului
în general, asupra mesajului pe
care acesta îl are de transmis, pre
cum și asupra responsabilității sale
față de problemele majore ale societății românești de azi și dintotdeauna.
Indiferent de programul estetic,
de poziția socială a artistului, Va
sile Rebreanu și Miron Scorobete
țintesc să obțină, spre a le face
cunoscute și altora, particularități
le crezului artistic și științific, pozi
ția civică, amănuntul
biografie . (exista și
v*șw pfr
acesta, fiind însă subordonat problematicii
generale, a rostului
creației), Ce atrage
atenția în primul rînd
este fierbintele patrio
'inter-
tism al tuturor 'inter
locutorilor : „Cred că
trebuie să fii un om matur
să poți să iei in grija ta șt
să te socoți apt și matur spiritual pentru a vorbi despre patrie...
cel mai greu ajungi la cuvintul pa
trie. Un om ca să poată să-și exprime patria are de străbătut un
drum foarte adine și greu". (loan
Alexandru). „Eu zic așa, că medicina din Cluj este cea mai bună
din lume, așa spun eu. Și nu o spun
cu infatuare, ci cu convingere și
din experiență. Este eficientă, nu
numai in știință, ci în practici, in
ajutorarea omului sub toate aspec
tele" (Octavian Fodor). „A servi
știința este a servi țara și poporul...
am contribuit... la o medicină mai
etică, mai spirituală și astfel mai
gata de serviciu și sacrificii pentru
națiune... am învățat să iubesc po
porul și să-i simt toate durerile
și dorințele" (luliu Hațeganu).
Și, legat de acestea, se degajă din
mărturiile adunate in carte un acut
sentiment al istoriei : „Poporul ro
mân... aidoma stincilor și gorunilor
crescuți din adincurile solului său...
trăiește aici de mii de ani păstrindu-și neclintită ființa și legăturile
cu pămîntul natal... Aceleași cali
tăți (il) călăuzesc (și) astăzi, el fiind
unul din popoarele de pe glob asu
pra căruia, datorită' gindirii și per
sonalității președintelui Nicolae
Ceaușescu, precum și grandioa
selor realizări socialiste, se îndreap
tă atenția tuturor celorlalte popoa
re iubitoare de pace" (Vasile Netea). Toate acestea sint susținute cu
o corectă înțelegere a lucrurilor :
„Cind te compari în corul popoare
lor trebuie să ai o anumită decență

șt o anume chibzuință, pentru că
fiecare popor are ceva specific al
său... (Prin urmare) un patriotism
puternic și curat care nu supără pe
alți oameni..." (loan Alexandru).
în interviurile lor, Vasile Rebreanu și Miron Scorobete nu ezită să
revină mereu asupra cîtorva între
bări cheie : cit Înseamnă poziția
morală a artistului, a omului de
știință, cit înseamnă valoarea me
sajului operei lor de creație artisti
că și științifică? Totul, răspund in
terlocutorii. pentru că . in Acestea
rezidă insăși condiția intelectualită
ții progresiste.......Trebuie să deve
nim. exponent li neamului nostru...
Arta trebuie să aducă împăcare și
bucurie omului, nu să-l întunece. Ce
rost are să răscolești lucruri întu
necate dacă nu arunci o lumină asupra lor? Eu zic ci ne-a luat-o po
porul înainte, fiindcă
■. multi dintre noi, intefSCi Icctualii, nu sîntem la
L/& nivelul poporului ro5 ’’ mân... încă nu ne-ăm
g
flena,r ■ datoria
(loan
i1 r* Xif
de elliJlîraiȘi Alexandru). ..Ceea ce
tovarășul
pe cere
Ceausescu e foarte
bine, și chiar pornind de aici, cri
tica literară ar trebui să fie mult mai
conștientă de rolul ei in determi
narea valorilor cu caracter educa
tiv național" (Mihai Beniuc). „Tre
buie să spun că... împrospătarea
tematică, cu fotul fertilă, și nece
sară... este intotdeauna fascinantă
" ‘
""
pentru orice creator _ veritabil",
(Nina Cassian). „...După ce noi am
avut o perioadă întreagă de expansiune către exterior, de rcportaje,
de anchete, de cunoașterea anumi
tor date care sint peste tot in lume,
ar fi timpul — văd eu — și prin
asta s-ar gpsi rădăcinile noi pe care
le-a pierdut intrucitva omenirea, să
regăsim rădăcinile necesare omului
țn el însuși. în. nu-.i așa, forța mo
rală". (Edgar Papu). „Din moment
ce sint un artist comunist, sigur că
consider că arta pe care o fac eu
. trebuie să slujească societatea pen
tru care am luptat, societatea socia
listă, și trebuie să reflecte toate
problemele societății noastre. Oa
menii, viața oamenilor, greutățile,
cum va arăta socialismul. Toate
acestea trăbuie să aibă un caracter
intr-adevăr al unei arte combatante,
al unei arte umaniste... toți marii
artiști, toți au fost în definitiv ar
tiști angajați" (Vida Gheza).
„Cu microfonul dincoace și din
colo de Styx", un adevărat eseu
dacă ne referim la substanța idea
tică a cărții, aducind în lumină
mari artiști, mari conștiințe și re
marcabili militanți în domeniile
artei, științei ori pe tarta) politic
și social, ne oferă o panoramă
semnificativă a convingerilor mili
tante și patriotice proprii oamenilor
de cultură și știință din România
•) Vasile Rebreanu. Miron
de azi.
Scorobete, Cu microfonul
' dincoace și dincolo de Styx,
Viorel ȘTIRBU
Editura Dacia, 1981.

(Urmare din pag. I)
carea socialistă și intensa
ei propagandă desfășurată
printre țărani, inmulțirea
școlilor și a cunoscătorilor
de carte, circulația cărților,
a publicațiilor și a ideilor
au contribuit la amplifica
rea sentimentului de ne
mulțumire generală, au
pus in prim plan dreptul
țărănimii la o viață mal
bună, pe măsura contribu
ției sale masive la menți
nerea edificiului social.
Dar, deși a alimentat spi
ritul răscoalei, nu literatu
ra este cea care a declan
șat-o, și in această privin
ță sint ilustrative versuri
le lui A. Mirea (D. Anghel
și Șt O Iosif), din „Scri
soarea deschisă a unui
melc" : „Nu căutați aiurea
și altora pricină ! / Că nu
e nici N. Iorga, nici G.
Coșbuc de vină / Ci Sără

cia cruntă, eterna Sără
cie
Explozia s-a produs în
lunile februarie și martie
1907, focul »răscoalei cuprinzînd în citeva săptămini Întreaga țară, din
nordul Moldovei și pină in
extremitatea sud-vestică a
Olteniei. Speriată de vio
lența acțiunilor „turcului
dinlăuntru" și sub pretex
tul că două mari puteri
vecine vor să intervină cu
forța armelor pentru a
stirpi focarul revoltei din
apropierea lor, oligarhia
stăpinitoare,
renunțind
pentru moment Ia disen
siunile din sinul ei, orga
nizează represiunea. O re
presiune cumplită, in care
sate întregi au fost distru
se cu tunul, oamenii au
căzut sub gloanțe, au fost
măcelăriți de șarjele cava
leriei sau, spun unii mar
tori oculari, au fost îngropați de vii, ori au murit

tre tot atitea urări adresate in
terpretei. Căci spectacolul la
ca re ne referim, lăudabilă M‘
țiatlvă a teatrului condus de
floria Lovinescu și elocventă,
dovadă a prețuirii de care se
Actorul,
bucură ia
.. noi, azi,
.--------... onora cei 60 de anide activitate
scenică al Silviei Dumitrescu
Timică. O viată dăruită scenei,
transfigurării a ■,eci de roluri,
mai toate in compania ilustră
a altor mari valori ale scenei
romanești și sub conducerea
unor animatori de prestigiu in
fruntea cărora se cuvine amin
tit maestrul Sică Alexandrescu.
R.olul din „Micul infern" Jucat
in tovărășia afectuoasă a unor
iubiți și apreciați interpret din
generațiile mai recente s-a do
vedit perfect elocvent pentru
ce a însemnat, pentru ce în
seamnă Silvia Dumitrescu
___ _____ Ti.
mică in teatrul românesc. Stră
lucirea susținerii unui „gen" ?
Desigur! Dar cite „genuri" nu
include partitura hit Mircea
Ștefănescu ? De fapt nu unul.
Ci trei roluri, in care, de la act
la act, actrița compune (schimbind cu uluitoare ușurință, cu
uimitor firesc măștile, vorbind
intr-un ritm extraordinar și
pentru o adolescentă, propunind un din ce in ce mal fin
și modern dozaj al comicului1),
trei etape de viață diferite. Si
făcînd, categorie, la cei aproa
pe 80 de ani ai săi. pe care-i
poartă grațios și senin, „compo
ziție de virstă" cum se spune
doar in ultimele două. Si nu
in primul — rolul eroinei de
aproximativ cincizeci de ani
potrivindu-i-se „ca o mănușă “
Dovadă a bogăției, generozită
ții sufletești, izvorul fermecat
ce alimentează dintotdeauna adevărata performanță artistică
și asigură odată cu triumful ar
tei și triumful omului asupra
virstei.

de foame și frig Închiși în
beciuri și in grajduri. Pes
te ani, reînviind memoria
împușcațllor din 1907, Tu
dor Arghezi va consemna
in Epilog la vastul său
poem „1907 — Peizaje" :
„Au ciștigat ciocoii războ
iul lor cu țara / Si s-au
ales plugarii cu morții și
ocara".
„Suflet in sufletul nea
mului", credincioasă idea
lurilor sale de progres și
umanitate, apărătoare a
dreptului, libertății și dem
nității, vădind și de aceas
tă dată, ca in intreaga sa
istorie, o atitudine respon
sabilă și intransigentă, li
teratura română', prin stră
luciți reprezentanți ai ei, a
manifestat incă din pri
mele zile ale răscoalei
puncte de vedere favora
bile țărănimii, revoltă față
de împrejurările care au
generat răscoala și durere
pentru cei căzuți. A fost

S. NATAJLIA

un moment de renunțare
la iluzii și de maturizare
politică a scrisului nostru,
cu urmări tematice, ideo
logice și de atitudine pre
lungite, incit istoria noas
tră literară poale vorbi as

cunoștința acumulate in lucrările de doctorat?
Tntr-un articol precedent („Scinteia"
nr. 12252) am adus in discuție efici
ența socială a actualului sistem de
doctorat. Am arătat cu acest prilej
rațiunile superioare ce decurg din
insăși strategia dezvoltării noastre,
pentru ca fiece lucrare, pe baza că
reia unui specialist i se conferă ti
tlul de doctor să reprezinte o con
tribuție științifică de seamă, origi
nală, cu aplicabilitate sigură. în rindurile următoare supunem analizei
un aspect de care depinde nemijlo
cit posibilitatea fiecărei teze de doc
torat și, implicit, a fiecărui doctorand
' de a-și asocia atributele amintite.
Este vorba de sistemul informațional
în care sint sau, mai bine zis. ar
trebui incluse asemenea lucrări ca tot
atitea trepte în Soluționarea, cu forțeie naționale proprii, a unor pro
bleme mari, fundamentale ; așadar,
ca tot atitea surse de documentare
la care să aibă acces oricine iși pro
pune să ducă mai departe stadiul de
investigație atins pină la el.
Pentru o mai grăitoare ilustrare a
importanței acestui aspect, am soli
citat mai multor doctoranzi și pro
fesori. — conducători de doctorat —
aprecieri asupra modului cum tinerii
specialiști, aspiranți la acest titlu
științific, iși asigură baza informa
țională pentru elaborarea lucrării.
Prima surpriză : ■ interlocutorii noș
tri. și-au exprimat opinia că,
practic, nici un. doctorand nu poate
ști. cu precizie, intr-un timp util,
dacă lucrarea pe care urmează s-o
elaboreze. are său nu precedente in
cuprinsul tezelbr de doctorat. A doua
surpriză : toți au fost de părere că
asemenea cauze explică. de ce fac
torul „intimplare" prezidează nestingberit desfășurarea acestei prime
etape. Ca urmare,, amploarea și con
ținutul documentării sinț stabilite pe
baza unor criterii atit de particulare,
de subiective, incit cantitatea și ca
litatea pot diferi la maximum de la
un caz la altul. Nimic nu le asigură
o limită minimă, sub care să nu poa»
țâ cobori nici o ldcrșre.
Din această cauză îndeosebi se întimplă nn o dată ca o lucrare de
doctorat să forțeze uși de mult des
chise, șituindu-se sub nivelul altora
anterioare, dar rămase cunoscute
adesea exclusiv în cercul științific
unde au fost susținute. Se ajunge
astfel la o perpetuă dispersare a po
tențialului de cercetare, la o ri
sipă de eforturi și mai ales de
timp, intr-un domeniu unde, să nu
uităm, factorul timp este adeseori un
factor de decizie. O risipă cu atît
mai impresionantă, cu Cit Stoparea ei
depinde de un instrument relativ
simplu și ușor de aplicat : organi
zarea unei evidențe centralizate a
tezelor de doctorat, care să asigure
valorificarea deplină, rapidă și în
proporție de masă a ideilor și soluții
lor noi, elaborate de autorii lor.
E adevărat, o astfel de evidență
sau, mai bine zis, tendință spre alcă
tuirea unei asemenea evidențe există
la Biblioteca centrală universitară
bucureșteană încă din anul 1968,
cînd a fost publicat primul repertoriu
■ al tezelor de doctorat. In baza aces
tei evidențe, pină in prezent au
fost, editate trei volume, in curînd
urmind șa apară ăl patrulea? ■ Dar
dacă Ofovturile ce- stau la baza aces
tei acțiuni sîht remarcabile, ! in *
schimb eficiența lor este minimă.
De ce ?
Mai intii, pentru că semnalarea pe
această cale — și în maniera ei spe
cifică —■ a tăzelor de doctorat se
face intr-un timp inadecvat ritmului
înalt înregistrat azi de primenire a

informațiilbr. Volumul I, de pildă,
care semnalează 4 227 de teze pre
zentate intre 1948—1970, apare in
1973, așadar la circa 10 ani de la
susținerea multora dintre aceste lu
crări. Pentru următoarele volume,
perioadele de timp nu mai sint. atit
de lungi, dar și in cazul lor e vorba
de 4—5 am care se scurg de la sus
ținerea primelor teze pină la sem
nalarea lor. Or, cum bine se
știe, pentru cele mai multe do
4—5
menii ale cercetării științifice»
. ”
ani reprezintă o perioadă de înnoire
masivă a informațiilor, astfel incit
orice „semnalare" făcută după un
asemenea răstimp, riscă să aibă o
semnificație de simplă cronologie.
în al doilea rind. informațiile re
flectate în volumele amintite sint
atit de sumare, incit, practic, utili
zarea lor nu poate duce la economie
de timp și de mijloace. Se indică nu
mai disciplina, domeniul științific
sau tehnic, numele autorului și ai
conducătorului științific, instituția in
cuprinsul căreia a fost susținută teza
de doctorat. Nimic insă despre con
ținutul acestor lucrări, nimic despre
concluziile la care au ajuns, nimic
despre eventualele soluții pe care
autorii le avansează ca motivație a
propriei, lor cercetări.
Și Încă un impediment : presupunind că cineva ar dori să cerceteze
asemenea lucrări, accesul la ele ar fi
atit de greoi, incit simpla persoectivă a riscului dc a n i .găsi ce-ți
trebuie te poate face să renunți. Pen
tru că, in prezent, tezele de docto
rat se află dispersate in 27 de biblio
teci depozitare din București, ClujNapoca, Galați, Iași, Petroșani, Plo
iești, Timișoara si Tg. Mureș. Ele
sosesc in depozitele biblioteci
lor cu totul sporadic și intimplător. Tovarășul Ion Stoica, directorul
Bibliotecii centrale universitare din
București, iși explica această ’"•‘re
x>r,
de lucruri prin reticența a’
t de
determinată de un acut sent
,paternitate
_____ _______
... _E . oare,
asupra____
ideilor.
o lucrare cu idei de certă valoare
nu este supusă eroziuni) tocmai
prin faptul că asemenea idei sint
abstrase circuitului lor firesc ?
De fapt, problema este mai simplă
și ea poate fi soluționată optim prin
crearea unui sistem unitar, eficient și
operativ, de evidență și utilizare a
surselor de informații specifice lu
crărilor de doctorat ; un sistem care
să permită regăsirea rapidă a docu
mentelor respective și obținerea lor,
la cerere, sub formă de împrumuturi,
xerocopii etc. Pentru aceasta n-ar
fi nevoie de eforturi deosebite. Co
lectarea datelor pentru realizarea
unui asemenea sistem poate fi fă
cută cu concursul direct al autorilor,
dindu-li-se să completeze un formu
lar specific de analiză pe care să-l
depună odată cu teza de doctorat.
în schimb, avantajele ar fi consi
derabile : s-ar crea un instrument
util inclusiv pentru ca viitoarele
subiecte tratate să reprezinte aspecte prioritare ; . ideile și soluțiile avansate in lucrările de doctorat s-ar putea pune mai ușor in
aplicare pentru realizarea integrală
a planurilor de cercetare științifică
pe „ țer/nen „>iung : in sfîrștt, s-ar
crea implicit posibilitatea de a intocpii și uliljza o evidență a rezervei
de cadre specializate pe diferite pro
bleme, in vederea utilizării lor su
perioare în contractele de cercetare
atit de importante pentru dezvoltarea
economiei naționale.

Mihat IORDANESCU

Iată un nou film in care
Malvina Urșianu semnează
atit scenariul cit și regia și
in care regăsim pe unii din
interpreții ■ predilecți ai
cineastei : George Motoi,
Gina Patrichi, Val Parasehiv (in forme care nu
dezmint așteptările !), iar
alături de ei. intr-o per
fectă unitate stilistică, oe
Daniel Țoinescu (remarca
bil debut 1). Emanoil Pe
truț, Valentin Plătăreanu,
Maria Rotarii, Lucia Mureșan, Eusebiu Ștefănescu.
Imaginea acestei noi pro
ducții a Casei de filme trei
este semnată de Al. tntorsureanu, alt colaborator fi
del al Malvinei Urșianu.
iar muzica de Răzvan Cernat.
Dintre posibilele, nume
roasele elemente- de iden
titate și continuitate ce se
cuvin stabilite intre filme
le anterioare ale Malvinei
Urșianu și acesta să rele
văm mai intii (și mai ales)
unul : interesul manifestat
față de relația omului cu
istoria. „Liniștea din adincuri" iși propune să
vorbească, după cum măr
turisește autoarea insăși,
nu numai despre „condiția
vieții", ci și despre „condi
ția morții — intr-un anu
me climat social și intr-un
moment anume al istoriei,
într-o situație limită a ei".
De la filmul precedent la
„Liniștea din admeuri" poa
te fi surprinsă nu numai o
mișcare dinspre veacul al
XVI-lea spre anii celui
de-al doilea război mon
dial, ci și o modificare a
centrului de greutate de la
personalitatea politică (Lă-

pușneanu) spre „mase",
spre oamenii obișnuit! din
clasele cu rol motor, angre
nate in mersul și turnura
evenimentelor. în scrierea
Cronicii (aici muncitori pe
troliști, comuniști și uteciști, un prestigios inginer
geolog de origine
' '
țărănească).
O adîncire a căutării individuale și drame! existențiale a celui ce și-a asu-

fundurile ființei și moște
nită din moși strămoși.
Scenarista Malvina Urșianu propune atenției chipu
rile unor comuniști angre
nați in sabotarea mașinii
de război germane și in
prezert'area bogățiilor na
turale ale țării (aici : pe
trolul). Un asemenea erou
este tinărul utecist. chinuit
bestial în beciurile sigu
ranței. care refuză cu dir-

mat un rol în istorie era
prezentă și in „Lăpușneanu". Filmul la care ne re
ferim acum continuă aceas
tă investigație. O face insă
la nivelul unor personaje
recrutate din popor ; o face
in scopul ilustrării specifi
cului unui etos național.
Caracteristica majoră a acestui etos o constituie toc
mai „liniștea din adincuri"
(titlul filmului coincizind
cu demonstrația și teza Iul
principala). Este vorba de
tăria individului, in numele unei conștiințe de
clasă și naționale de a re
zista fricii și de a refuza
lașitatea, compromisul, de
a se opune cu prețul vieții
trădării intereselor poporu
lui căruia îi aparține. Este
vorba de puterea afirmării
unei atitudini patriotice si
eroice cu prețul suprem :
jertfirea vieții și cu acea
„liniște", acea certitudine
interioară venită din stră-

zenie „să vorbească" și
moare eroic proclamindu-si
idealul. Un altul este tatăl
său (care va contribui la
cristalizarea și consolidarea
opțiunii inginerului Ve
nea. eroul principal al fil
mului). Personaje întruchi
pate; cu simplitate și auten
tic fior de tinărul Daniel
Tomescu și de experimen
tatul Emanoil Petruț. Sce
narista nu ezită a pune de
două ori in gura celor doi
comuniști, tată și fiu, chiar
in momentele de mare du
rere și tensiune (din preaj
ma executării celui din
ții) referința la modul,
idealul, mentalitatea, tipul
de reacție al strămoșilor
noștri daci. Cea mai reușită
(artistic) secvență a filmu
lui (amintind de „Trecă
toarele iubiri", dar evitind
cu totul capcanele filmului
turistic) este cea în care
inginerul Voinea, geolog și
om de știință renumit.

atenției scene de documen
tar, altele includ știri din
presa vremii), filmul aspiră ,
să recreeze cu argumentele;
ficțiunii istoria și dimen-1
siunile morale pe care le
generează și implică. Iar
ficțiunea are aici fire epi
ce, conexiuni, motivații
multiple, conține gesturi
clare și altele mai tulburi,
reflectă apartenențe și des
tine limpezi și unele mai
ambigue. Evocarea de tio
realist se îmbină cu meta
fora și simbolul (c.el mai
adesea fericit, alteori cam
„ex abrupto" — ceea ce dă,
citeodată, impresia lipsei
observației vii).
Recreind lunii diferite,
chiar opuse, ambianțe va
face executind citeva din
riate (de la torturile in be
străvechile ceremoniale ale
ciurile siguranței la „sera
morții. Trădării intereselor
tele" cu acompaniament
poporului el ii preferă,
pianistic), filmul insistă pe
unică alternativă, sinucide
descrierea de medii, refle
rea ca preț al tăcerii. Re
xe și atitudini de clasă ti
lația cu lumea din care a
pice și pe dramatismul
venit și căreia i se dăruie,
confruntării lor. Se îmbină
cu copilăria și cei ce vor . ingenios
registrul evocării
continua viața (fetița cu
grav
patetice, al luptei co
numele Angela), cu obiec
muniștilor și intelectualilor
tele ce au parcă un suflet
patrioți cu evocarea, in ge
al lor — e tulburătoare.
nere sarcastică, a pitores
După cum. de o mare forță
cului. a morgii de incon
de emoție și putere de su
testabil ridicol a parvemgestie a nobleței sacrificiu
ților capitalului. Filmul se
lui tragic sint ceremonia
impune prin reliefarea
lul mesei tăcute și gindul.
unor caracteristici ale eto
dorința mărturisită de zi
sului național : viața înțe
direa unei fintini întru po
leasă ca o luptă pentru
menire. conform tradiției —
bertate, moartea asumată
scene, replici, cărora Geor
tot ca o formă de rezisten
ge Moto! le conferă inte
riorizarea și patetismul so
tă, relevarea dimensiunilor
bru al interpretării sale.
spirituale ce se regăsesc In
Luindu-și ca punct de
lupta împotriva cotropito
plecare
realități
trăite rului, pentru libertate.
(primele secvențe ale „Li
Natalia STANCU
niștii din adincuri" propun

precum : „1907— Din pri
măvară pină-n toamnă" de
I. L. Caragiale, pamfletele
Iui N. Iorga. „Ascundeți
țeranii" și „Dumnezeu să-i
ierte !“, și N. D. Cocea.
„Prețul singelui", „Jertfa

Cezar Petrescu, „1907". Gib
Mihăescu. M. Sadoveanu,
Ion
Marin
Sadoveanu,
Paul Bujor, Spiridon Po
pescu, V, Demetrius ș. a.,
lucrări inegale ca valoare
artistică, dar toate străbă

I. I. Mironescu, Radu Rosetti au apărut in chiar zi
lele răscoalei sau in lunile
imediat următoare, ale
așa-zisei „pacificări", in
publicații de mare presti
giu și circulație precum :
„Semănătorul", „Viața ro
mânească", „Convorbiri li
terare", „Luceafărul", „Ra
muri", „Neamul românesc"
ș. a. Altele au fost alcă
tuite mai tirziu, în perioa
da interbelică, neflind insă
simple evocări, ci, in foar
te multe dintre cazuri, utilizind ca pretext eveni
mentele anului 1907, propunind dezbaterea in
continuare a problemei
pămintului care, in ciuda
reformei agrare de după
primul război mondial, iși
păstrase in realitățile ro
mânești dureroasa ei ac
tualitate.
într-o varietate de forme
și at.estînd strădania lite

raturii române de astăzi
de a valorifica, tradițiile
de luptă și jertfă ale tre
cutului, considerate ca
parte integrantă a efortu
rilor de edificare a unei
noi societăți, in care omul
devine, după expresia lui
Tudor Arghezi, propriul
său stăpin, și in care liber
tatea se conjugă organic
cu dreptul la muncă șt la
roadele acesteia, tema a
găsit un larg ecou prin
tre poeții și prozatorii
contemporani, concretizindu-se in opere de mare
semnificație estetică și so
cială, Din rindul acestora
se detașează ca reușite ale
creației artistice de astăzi:
„1907 — Peizaje", de Tu
dor Arghezi, „1907“ de
V. Eftimiu, „1907“ de Demostene Botez, „Din pra
vila lui 1907“ de Al. O.
Teodoreanu, „1907“ de Mirbn Radu Paraschivescu,

SATUL ROMÂNESC
tăzi de o adevărată litera
tură a anului 1907, care
cuprinde
unele
dintre
capodoperele artei literare
românești.
Au intrat in memoria
colectivității naționale, ca
puncte de reper in delimi
tarea democratismului și
militantismului literaturii
române și ca un imbold
pentru generațiile viitoare
de artiști cetățeni, scrieri

DIN NOU PE ACEEAȘI TEMA

celor douăsprezece mii",
„1907", poeziile lui Al. Vlabuță, „1907", G. Coșbuc,
„Parabola sămănătorului".
Șt. O. Iosif. O. Goga, Panait Cerna, G. Topirceanu, Elena Farago, Tudor
Arghezi, „1907 — Peizaje",
prozele Iui C. Stere, „în
preajma revoluției", „Ura
ganul", Liviu Rebreanu,
„Răscoala", Panait Istrati,
„Ciulinii
Bărăganului",

tute de un pilduitor efort
de descifrare a Împrejură
rilor economice și uman.e
care au declanșat marele
cataclism. Unele dintre aceste scrieri, cum sint cele
ale lui Caragiale, Vlahuță,
Coșbuc, Șt. O. Iosif. D. An
ghel, G. Ranett.1, Elena Fa
rago, Octavian Goga, Pa
nait Cerna, I. C. Vissarion.
G. Topirceanu, G. Rotică.
N. Iorga, Paul Bujor.

care, în urma prospectări
lor personale, cunoaște
. exact resursele noastre pe
trolifere și care se află sub
presiunea
amenințărilor
(nrmind celei a favoruri
lor) ocupanților germani
„revine acasă" la țară. O
face pentru a-și lua rămas
bun de la locurile natale,
de la familie și prin aceas
ta pentru a se desprinde
„cum trebuie" de viată. O

„Pămlnt" și „1907“ de Ntchita Stănescu, „Focuri și
sălcii" de Ion Brad. „Con
voiul" și „Țăranii din 1907"
de Aurel Rău, „Cintecul
berzei" de Ion Gheorghe,
„Desculț" de Zaharia Stancu, „Trei nuvele — Noi
vrem pămint 1“ de G. Călinescu. „Neliniștitele cimpuri" de D. R. Popescu și
multe altele.
Prețuirea de care se
bucură aceste scrieri din
partea cititorilor, indife
rent din ce generație fac
parte, atestă un adevăr cu
valoare de regulă : nimic
din ceea ce a fost eroism
si jertfă, aspirație spre
mai bine în istoria poporu
lui nostru nu se uită, iar
arta adevărată, abordind
problemele cardinale aie
existenței poporului căruia
aparține, iși asigură pro
pria sa rațiune de a fi.
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(Urmare din pag. I)
tivități de promovare a tinerilor
este educarea lor în spiritul înal
telor idealuri ale societății noastre,
al normelor eticii și echității so
cialiste, înarmarea lor cu cele mai
not cuceriri ale științei și tehnicii.
Precedată de o bogată muncă edu
cativă desfășurată in acest spirit,
activitatea de promovare â tineri
lor va beneficia de o bază de se
lecție mult mai largă, va putea să
asigure alegerea acelor oameni care
întrunesc toate calitățile unor ca
dre de conducere — o temeinică
pregătire profesională, un larg ori
zont științific și cultural, un nivel
politic ridicat, o înaltă ținută eti
că.
Vorbind despre preocupările or
ganizației județene de partid in
ceea ce privește formarea și pro
movarea tinerilor, reliefăm, ca
o direcție principală de acțiune,
sprijinul acordat întăririi și dez
voltării organizației județene a
U.T.C. pentru ca aceasta să-și poa
tă exercita cît mai bine atribuțiile
și sarcinile specifice conferite de
partid, de secretarul său general,
de a se constitui intr-o veritabilă
rezervă de cadre pentru partid.
■ Noi, in Vrăncea, avem motive in
plus să acționăm cu toată intensi
tatea in această direcție. In tinăra
industrie vrînceană lucrează un
perianal tinăr. Toate unitățile in
dustriale au media de virstă sub
a de ii. Pornind de la o asemeîlitate, ne preocupăm de
ca t rea numerică și calitativă
ani;,;
izației U.T.C., de îmbu
ca '
stilului și metodelor sale
de Alunea, prin organizarea unor
analize la fața locului, a unor
schimburi de experiență, urmărind
modul cum reprezentanții U.T.C.
în organele colective de conducere
ale unităților economico-sociale își
Îndeplinesc mandatul, cum organi
zația in ansamblul său rezolvă
problemele de muncă și viață ale
tinerilor.
Concomitent, acordăm o atenție
cu totul deosebită pregătirii temei
nice profesionale, politice și mora
le a tinerilor. In acest sens, în în
treprinderi funcționează cursuri de
calificare și perfecționare a cali
ficării, politehnicile muncitorești —
se organizează suite de expuneri,
dezbateri și aplicații practice, con
duse de cadre cu înaltă calificare,
axate pe teme tehnico-economice
bine stabilite, urmărind să stimu
leze -preocupările pentru perfec
ționarea pregătirii, pentru creație
tehnică etc. Aș menționa, în același
cadru, organizarea unor acțiuni cu
tin evident scop educativ, cum ar fi.
-de pildă, inițiativa „Să contribuim
la construirea viitorului nostru loc
de muncă", prin intermediul căre
ia tinerii participă la finalizarea
mai rapidă a obiectivelor de inves
tiții, sau cea intitulată ' „Din de
șeuri, produse noi".
Mai puțin bogată pînă nu de
mult, munca educativă in rindu!
tineretului sătesc se înscrie acum
între priorități. Extindem sfera de

cuprindere a unor acțiuni devenite
tradiționale, cum sînt olimpiadele
și concursurile pe meserii, conco
mitent cu . organizarea altora care
Să formeze la tineri dragostea și
atașamentul față de profesia de agricultor — preluarea de către or
ganizația U.T.C. a unor lucrări de
întreținere a sistemului de irigații,
antrenarea tinerilor la plantarea
diferitelor soiuri de pomi fructiferi
etc.
Prin asemenea forme cum sînt :
„Școlile politice serale pentru tine
rii muncitori" — suite de expuneri
și dezbateri pe teme politico-ideologice actuale, la care participă
secretari de organizații șl de comi
tete U.T.C., membri ai activului.
„Cercuri de dezbateri ale activului
U.T.C." organizate pe unități . in
jurul unor teme cerute cu precă
dere de participant! — sau frec
ventarea unor școli U.T.C. —
cu durată de două și trei luni, de
un an — urmărim să-i ajutăm pe
tineri să înțeleagă temeinic poli
tica partidului, să dobindească o
bună pregătire-politică și morală.
Menționind toate acestea, se cu
vine, in același timp, subliniată
preocuparea noastră de a utiliza
cit mai judicios acest izvor de ca
dre, de a-i valorifica resursele pen
tru îmbunătățirea muncii de
partid. Iată, de pildă, ca o concre
tizare a acestei preocupări perma
nente, aș dori să arăt că din efec
tivul organizației județene de
partid aproape 23 la sută sînt, tot
odată, ți uteciști. De fapt, peste 74
la sută din efectivul membrilor de
partid din județ au activat in di
ferite perioade în U.T.C. Numai’
anul trecut au fost primiți în partid
aproape 1 500 de uteciști, reprezentind o pondere de peste 70 Ia sută
în cadrul primirilor in partid.
Aceeași preocupare perseverentă
se regăsește și la celelalte niveluri
ale muncii de partid. în activul
comitetului județean Vrancea, 90
la sută au fost sau sînt din rîndul
activului U.T.C.. iar in rezerva de
cadre a comitetului județean. 91 la
sută. Faptul că in prezent circa 50
la sută din aparatul comitetului ju
dețean și municipal de partid pro
vin din rîndul activiștilor U.T.C.
constituie, credem, o mărturie
elocventă a atenției de care se
bucură în județul nostru, ca dealt
fel și pe un plan mai larg, in în
treaga țară, promovarea tinerilo^.
Evidențierea acestor rezultate nu
ne face să trecem peste deficien
țele care' mai există, peste unele
mentalități și atitudini de neîncre
dere față de tineri. Se mai intîmplă să auzim pe unii spunînd des
pre cineva că e prea tinăr pentru
o anumită funcția, că nu ar fi copt,uitind că atunci cînd ei. înșiși au
fost promovați erau chiar mai tifieri . decît cei față de care
acum au rețineri. După cum unii
mai continuă să judece și .să apre
cieze tinerii cu unități de’ măsură
specifice altor virste, mai înainta
te. Tinerii vor fi întotdeauna mai
spontani, mai dinamici și avîntați;
esențial este să valorificăm trăsă
turile pozitive ale virstei ior in pro

cesul edificării noii societăți, să
le asigurăm cimp larg de afirmare.
Promovarea tinerilor, ca proces
firesc și obiectiv necesar, nu repre
zintă un punct final în activitatea
de educare, ci un îndemn pentru
continua perfecționare a acesteia,
știut fiind câ exigențele muncii de
conducere in zilele noastre impun
permanenta împrospătare și îm
bogățire a cunoștințelor, menține
rea unui contact permanent cu tot
ceea ce e nou. De aceea, nu este
suficient doar ca tinerii să fie pro
movați. ci se impune ca ei să fie
in continuare ajutați să sc formeze,
să se dezvolte, să dobindească ca
lități adecvate de conducere. In
acest sens, concomitent cu organi
zarea unor cursuri, a unor dezba
teri privind știința conducerii, cu
noașterea legilor de dezvoltare a»
societății, ne preocupăm ca tineri
lor promovați să li se repartizeze
sarcini ținindu-se cont de experien
ța lor. în acest fel ei vor căpăta
încredere in forțele proprii și vor
ciștiga aprecierea colectivelor unde
își desfășoară munca, Este un as
pect pe care il urmărim cu toată
atenția, mai ales că întîlnim une
ori,, chiar la cadre cu experiență, o
insuficientă răbdare in a îndruma
și ajută tinerii, grabă in a aprecia
calitățile și posibilitățile lor de afirmare. Primul insucces al unui
tinăr investit cu o funcție de răs
pundere nu trebuie, desigur, să fie
trecut cu vederea, dar nici să prilejuiască concluzia, evident pripită,
că tinărul respectiv nu ar fj capa
bil. Esențial este să-i ajuftm pe
•tineri, să nu greșească, să manifes
te Ia timp încredere în ei. să le
creăm condiții pentru a-și pune in
valoare capacitatea și entuziasmul.
Concomitent, o îndatorire a orga
nelor și organizațiilor de partid este
de a veghea ca tinerii, odată pro
movați, să nu imbătrîneaseă pre
matur, să nu adopte o atitudine de
distanțare față de uteciști, față de
preocupările și aspirațiile lor fi
rești. Tinărul activist de partid
sau U.T.C. trebuie să se formeze in
mijlocul tinerilor, cu tinerii și pen
tru tineri, să-și facă o preocupare
centrală din a. vaiorifica inventi
vitatea și dinamismul lor, bogatele
lor disponibilități de luptă impotriva inerției, comodității de gîndire și acțiune. Cadrele tinere au
posibilitatea să aducă in muncă en
tuziasmul, dinamismul, cutezanța
specifice tinereții, să promoveze un
aer proaspăt acolo unde muncesc,
învățind totodată din maturitatea
activiștilor cu experiență. Aceasta
este semnificația profundă a pre
ocupării partidului, a secretarului
său general, ridicată Ja rang de
orientare permanentă, de a promo
va tinerii- — preocupare căreia
incă în zori! noii ■ orinduiri iova- •
rășul Nicolae Ceaușesetl îi dădea o
atit de sugestivă exprimare nu
mind tineretul „viitorul unui po
por" — a expresiei pe care o
rostim cu mindrie, dar și cu maxi
mă răspundere : Uniunea Tinere
tului Comunist, permanent izvor
de cadre al partidului.

j
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■ La întreprinderea de tractoore din Brașov a fost data in ex
ploatare o nouă linie automată cu
transfer, executată prin autoutiiare,
la care lucrează numai un singur
om față de 10 ciți executau înain
te reperul respectiv. Pînă la finele
anului, vor fi realizate alte trei li
nii asemănătoare.
■ Specialiștii de la Trustul de
construcții din Bacău sînt autorii
unei tehnologii prin care se obțin
plăcile termoizolante din șlam ce
lulozic (material rezidual provenit
din procesul de fabricare 'a hirtiei
ia Combinatul de celuloză și hîrtie
Leteo), in amestec cu ciment și di
ferite substanțe minerale. Utilizate
ca material izolator la planșeeie
prefabricate de ia subsolul blocu
rilor de locuințe, piăcile din șlarh
celulozic înlocuiesc betonul celular
autoclavizat, material energo-intensiv.
■ De la începutul anului și pină
acum, petroliștii din județul Arad
au extras peste plan aproape 1 000
tone țiței. In această perioadă, au
fost puse In funcțiune 10 noi sonde.
■ La un milion lei se ridică va
loarea utilajelor, instalațiilor și con
fecțiilor metalice livrate peste plan
partenerilor externi în acest an de
Fabrica de prelucrări mecanice și
confecții metalice din Roșiori de
Vede. Este urmarea firească a pre
gătirii temeinice o tehnologiilor de'
fabricație, a mai bunei organizări
a muncii In cadrul brigăzilor spe
cializate pentru export, a ridicării
continue a calității produselor.
■ A fost realizată, în premieră
pe țară, ia „Electrotimiș" din Ti
mișoara, o instalație de vulcanizat
benzi transportoare din cauciuc ne
cesare industriei miniere. Prin această realizare, de înaltă tehnici
tate și complexitate, se elimină im
portul de astfel de instalații.
■ Prin extinderea unor tehnolo
gii de mare productivitate, minerii
de Io Leșu Ursului au extras, pes
te prevederile pionului. 2 500 tone
i^cărbune.

Șah : „CUPA FELIX"

• HELIU „PRIMAR"
IN ADINCURILE TERHeliul are doi Izotopi
stabili : heIiu-3 și heliu-4. Pornindu-se de la faptul că în at
mosfera terestră heliu-3 există
de 700 000 de ori mai puțin
decît heliu-4. iar în scoarța te
restră de 30 de miliăane de
ori mai puțin, pină recent se
credea că, pe măsură ce se Îna
intează in scoarță, cantitatea de
heliu-3 este mai mică in raport
cu cantitatea globală de gaze.
Cu ajutorul unor aparate crea
te de un grup de fizicieni și
geologi sovietici, s-a Stabilit
insă, în mod surprinzător, că
in rocile recoltate de la cea
mai mare adincime și în gaze
le vulcanice cantitatea de he

poca. Intr-un alt joc. Dinamo a În
trecut cu 14—9 (4—0, 3—4. 1—4, 6—1)
formația Progresul București.
• Proba de perechi din ' cadrul
campionatelor mondiale de patinaj
artistic de Ia Copenhaga a fost ciștigată de Sabine Baess-Tassilo ThierBach (R. D. Germană), care urcă
pentru prima oară pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului acestei compe
tiții. Locul doi a revenit perechii.
Marina Pestova-Stanislav LeOnovici
(U.R.S.S.), iar locul trei a fost ocu
pat de Caitlin și Peter Carruthers
(S.U.A.).
După desfășurarea programului
„scurt", !n proba individuală mascu
lină conduce americanul Scott Ha-'
milton. urmat de Jean Christophe
(Franța) și Norbert Schramm (R. F.
Germania),

Cu ocazia unei festivități. Ia Co
penhaga, a fost decernat trofeul
„Jacques Favaft" patinatoarei sovie
tice Irina Rodnina, care in cursul
prestigioasei sale cariere a cucerit
10 titluri de campioană a lumii. 11
de campioană a Europei și trei me
dalii olimpice de aur in proba de
perechi.
• Competiția masculină de bas
chet „Cupa campionilor europeni"
a programat prima întîlnire contînd
din turul cinci al returului : Nas
hua den Bosch-PanathinaUcos Atena
89—88.
Celelalte două partide vor avea
loc astăzi după cum urmează : F.C.
Barcelona—Partizan Belgrad și Squibb Cantu-Maccabi Tel Aviv.
• In cadrul „Cupei Europei" la
schi (feminin), proba de slalom uriaș
disputată la Melette Galio a fost
ciștigată de cehoslovaca Olga Sarvatova cu timpul de 2'32” 95/100. Pe
locurile următoare s-au clasat Linda
Rochetti (Italia) — 2'33” 01/100 și
Silvia Eder (Austria) — 2’33” 62/100.
Pe primul loc in clasamentul ge
neral al „Cupei Europei" se afiă in
prezent Sonia Stotz (R. F. Germania).

liu-3 în maaa generală este de
1 000 de ori mai mare decit in
scoarță și mai mare decit in at
mosferă. Această anomalie se
explică prin păstrarea in adincurile Terrei a heliului „primar",
care a rămas acolo din perioa
da formării planetei noastre și
care, prin urmare, provine din
Cosmos. Descoperirea nu are
numai o importanță pur teore
tică : pe baza identificării can
tităților de heliu-3. se pot sta
bili zone bogate in minereuri,
se pot descoperi noi falii in
scoarța terestră și curenții sub
marini din oceane, se pot prog
noza cutremurele ș.a.

I

Acest număr al revistei cuprinde
editorialele „Orientări și sarcini de
majoră importanță pentru comuniști,
pentru obștea satelor", „Măsuri de
mare insemnălate principială pentru
îmbunătățirea muncii de partid ia
nivel central și local" șl „Perfecțio
narea activității organizatorice și e*
ducative in riadul tineretului șcqjar
și universitar". Este continuată ru
brica : „Gindirea revoktțiauajră 4,
președintelui Nicolae Ceaușescu, fun
dament trainic ai activității creatoa
re, constructive a partidului și po
porului" prin publicarea articolului
„In slujba înfăptuirii voinței de pace
a omenirii". La rubrica „Afifmarea
puternică a rolului organizațiilor de
partid in conducerea politică a în
tregii activități economice și sociale"
este1 inserat schimbul de experiență

•
OPERAȚIUNEA
„ALPEX". Organizația mon
dială

pentru

meteorologie

a

tV
cu 126 puncte, urmată de Si’eglinde
Winkler (Austria) — 124 puncte.
• tn. preliminariile campionatului
european de fotbal (tineret), la New
port s-au întîlnit echipele Țârii Ga
lilor și Olandei. Jocul s-a încheiat eu
uh rezultat de egalitate : I—1.
• Selecționata de fotbal a Peru
lui. care se pregătește pentru cam
pionatul mondial din Spania, a sus
ținut la Lima un meci de verificare
in compania echipei Racing din. Bue
nos Aires. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 1—0 (1—0).
Unicul punct a fost marcat de Uribe
în minutul 25. La joc au asistat pes
te 12 000 de spectatori.
• în turneul final al „Cupei Afri
cii" la fotbal, Zambia a învins cu
1—0 selecționata Etiopiei, iar repre
zentativa Algeriei a întrecut cu 2—0
formația Nigeriei,
• In campionatul de fotbal al
Angliei s-au disputat două intilniri
restanță încheiate cu următoarele
rezultate tehnice : Sunderland —
Southampton 2—0 ; Leeds — Man
chester City 0—1. în clasament con
duce Southampton, care are un avans de 2 puncte față de Swansea,
cu două meciuri mai puțin jucate.
• Federația australiană de atle
tism a anunțat că-și va depune ofi
cial candidatura de a organiza in
anul 1985 „Cupa Mondială". în cazul
că federația internațională va ac
cepta candidatura, întrecerile „Cu
pei Mondiale" se vor disputa pe sta
dionul „Bruce" din Canberra, care
va fi complet reamenajat în acest
scop.
• Au continuat tntîlnirile turneu
lui internațional da tenis de la Miinchen. Sammy Giammalva (S.U.A.) a
obținut o surprinzătoare victorie cu
1—6, 6—1, 6—2, în fața argentinianu
lui Vilas. Alte rezultate : Armitraj —
Gehring 7—6, 6—2 ; Kriek — Sadri
6—3, 6—1 ; Lendl — Curren 6—3,
6—2 ; Portes — Ycaza 6—2, 6—2 ;
Guenthardt — Edmondson 6—3, 7—6.

inițiat pentru începutul acestui
an o acțiune de cercetare alpină
(ALPEX), menită a determina
influența lanțurilor de munți
înalți asupra evoluției vremii.
Obiectul studiului, la care par
ticipă specialiști din 20 de țări,
U formează chiar... Alpii, care au
dimensiuni favorabile cercetă
rii. sînt presărați cu mu,lte sta
țiuni de observație și constituie
zona de unde provin numeroa
se influențe tipice asupra vreniii. în Alpi se produc acele
modificări in presiunea atmo
sferică care pot provoca furtuni
devastatoare. Tocmai de aceea
experimentul ALPEX este me
nit să Îmbunătățească metodele
de previziune meteorologică pe
perioade mai îndelungate, pen
tru a se putea lua din timp

★

Ministrul afacerilor externe, Ste
fan Andrei, a avut, in aceeași zi. o
întrevedere cu Yuguf AU, ministrul
industriilor al Republicii Populare
Bangladesh.
Cu acest prilej a avut loc un
schimb de vederi cu privire la dez
voltarea raporturilor politice, econo
mice și in alte domenii dintre Româ
nia și Bangladesh, in interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii in lume, precum

de la Schela de extracție Videle pe
tema : „Mărirea producției de pe
trol — act de conștiință profesională
și politică". Preocupările din agricul
tură sint prezente in ancheta redac
ției „Formarea multilaterală a me
canizatorilor — o cerință a agriculturii intensive". Sumarul revistei in
clude, de asemenea, rubricile : „Din
activitatea organizațiilor de masă și
obștești".,„.Știi. de lucru dinamic, re
voluționar". „Viața de partid vigu
roasă, bogată în conținut", „în aju
torul organelor de partid din uni
tăți", „Propaganda, munca politică
de masă — forțe dinamizatoare ale
energiilor creatoare ale poporului",
..Invățămîntul politico-ideologic —
in pas cu cerințele dezvoltării eco
nomice și sociale", „Note", „Răspun
suri la întrebările cititorilor".
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PROGRAMUL t
Telex
Școala la școala noii calități. Intre
exigență și indulgență
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
V
1.5.50 Emisiune: în limba; germană
17.40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal •
Actualitatea eco
nomică
20.20 U.T.C. 60 - Tinerețea spiritului
revoluționar — reportaj documen
tar
20,35 Film artistic : „Fata Morgana".
Premieră TV. O producție a Casei
de ttlme numărul patru. Regia :
Elefterie Voiculescu. Scenariul :
i.i.oo
15,05
’
15,85

22.15

15.00
15.20
'.5.40

i7,®0
17,50
29.00

20.20
21.55

22.15

Florian Grecea,
Elefterie Voicu
lescu
Muzica și poezia care ne-au înso
țit istoria.
„Cine trece Oltul
mare...". Creații inspirate de revo
luția de ,1a 1821
Telejurnal
PROGRAMUL 3
Muzică ușoară cu soll&tii si or
chestra Teatrului de estradă din
Ploiești. Dirijor : Paul lonescu
Memofia documentelor. Țărănimea
in istoria României (III)
Telecinemateca. Ciclul „D-osarele
ecranului". ..Cronică de provin
cie". Regla : Roberto Palmari
Stadion
1001 de seri
Telejurnal « Actualitatea eco
nomică
concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii ..George EnesCU"
Generația deceniului IX. Cum de
vine competitivă o idee ?
Telejurnal

DE LA ADAS
Printre asigurările de persoane
puse la dispoziția populației de
către Administrația Asigurărilor de
Stat este și „asigurarea famili
ală mixtă de viață", care satis
face dorința celor care vor să ia o
măsură suplimentară de prevedere
pentru ei și membrii familiei ior
și, concomitent, să realizeze econo
mii planificate pe o anumită peri
oadă de timp.
Pe scuti, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici:
— poate cuprinde pe toți membrii
de familie care — la data contrac
tării asigurării — sint în virstă de
Ia 5 la 65 de ani;
— se poate contracta pe orice
durată cuprinsă între 5 pină la 15
ani, la o sumă ce se stabilește de
asigurat:
— participă la tragerile lunare
de amortizare, prin combinațiile de
cite 3 litere ce se atribuie pentru
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată ;
— suma asigurată se plătește: în
caz de invaliditate permanentă din
accidente a oricăruia dintre asigu-
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rați; la ieșirea combinației (com
binațiilor) de litere, cu prilejul
tragerilor de amortizare: la expi
rarea asigurării (independent de
sumele plătite anterior pentru eventualele cazuri de invaliditate
permanentă); în caz de deces din
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați;
— primele de asigurare sînt dife
rențiate în funcție de virsta per
soanei care contractează asigurarea,
de durata poliței, de mărimea su
mei. asigurate, precum și de numă
rul și virsta membrilor de familie
ce se includ în asigurare, puțind
fi achitate și in rate.
La expirarea asigurării la care
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță,
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10%.
Pentru informații suplimentare și
pentru contractarea de asigurări
doritorii se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile
socialiste, agenților și inspectorilor
de asigurare, sau, direct, oricărei
unități A.D.A.S.

m:/

PRETUTINDENI

măsurile de preintimpinare și cientului și informații despre
limitare a daunelor provocate . anumite tulburări ale funcțiu
de furtună.
nilor organismului. Operațiunea
de măsurare necesită numai
• APARAT DE MĂ Cițiva milimetri de singe și de
curge foarte rapid — pentru a
SURARE A VISCOZITĂ- nu interveni coagularea, intrutestarea nu cere diluarea
Tll SÎNGELUI. Cercetători cit.
singelui, se oferă astfel și posi
de la Universitatea din Erlan bilitatea examinării efectelor
gen (R.F.G.) au conceput ua unor medicamente asupra vîsaparat denumit „Viskosimeter" cOzității.
cu ajutorul căruia o infirmieră
poate măsura vîscozitatea sin• UN NOU MAMI
gelui, chiar la patul bolnavului.
Ei au pornit de la constatarea FER HIBRID. Cercetătorii
că vîscozitatea singelui poate australieni au reușit sâ creeze,
oferi indicii privind starea pa ca rezultat al încrucișării intre

și la unele aspecte ale situației po
litice internaționale.
A fost de față A. W. Shams-ul
Alam. ambasadorul R.P. Bangladesh
in țara noastră.
★

La București au avut loc, in zilele
de 10 și 11 martie, convorbiri, intre
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehni
că și electronică, și prof. Yusuf Aii,
ministrul industriilor al R. P. Ban
gladesh, care face o vizită tn țar»
noastră. Cei doi miniștri, analizind
stadiul actual al relațiilor de cola
borare și cooperare dintre Români»
și Bangladesh, care se dezvoltă con
tinuu, au identificat noi posibilități
de intensificare a acestor relații, ia
domenii cum sint fabricația și livră
rile de mașini textile, material ru
lant etc.
Ministrul industriilor din R. PBangladesh a avut, de asemenea. în
trevederi cu Lina Ciobanu, minis
trul industriei ușoare, șl cu Ioan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții
române în Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică și
tehnică dintre România și Bangla
desh.
Joi seara, miniștrii Gheorghe Pe
trescu și Yusuf Aii au semnat un
aide-memoire, care consemnează re
zultatele convorbirilor, stabilind mă
suri pentru inițierea de noi acțiuni
de cooperare economică in domeniile
industrial, tehnico-științific și al li
vrărilor de mărfuri.
(Agerpres)

Cronica zilei
La Ambasada R.P. Bulgaria . din
București a avut loc, joi, o confe
rință de presă in legătură cu cea
de-a II-a ediție de primăvară si a
38-a de toamnă ale Tîrgului inter
național de la Plovdiv. Au participat
redactori din presa centrală, Agen
ția română de presă — Agerpres și
Radioteleviziune, corespondenți a:
presei străine, precum și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terni și Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale.
După ce a evidențiat realizările in
dustriei și tehnicii bulgare. Iordan
Tzvetanov, ministru consilier al
ambasadei, a arătat că. pe lingă un
însemnat număr de unități indus
triale din țara sa, la cele două ma
nifestări economice și-au anunțat
participarea numeroase firme de
peste hotare. Vorbitorul a subliniat
că in urma convorbirilor și ințelegerilor stabilite intre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.
volumul schimburilor de mărfuri româno-bulgare va cunoaște in actua
lul cincinal o creștere substanțială,
îndeosebi in domeniile industriilor

A apărut Munca de partid nr. 3 - 1982

ȘTIRI SPORTIVE
La Băile Felix s-au încheiat în
trecerile ediției a doua a competi
ției de șah „Cupa Felix". Au parti
cipat peste 80 de eoncurenți din în
treaga țară. împârțiți in trei grupe
valorice : maeștri și candidați de
maeștri, categoria I si categoria
a II-a. La categoria maeștri, pe pri
mele trei locuri s-au clasat Iuliu
Hegeduș. Kertesz Alfred (ambii de
la Calculatorul București) și Len
gyel Francisc (Mondiala Satu Ma
re) ; categoria I ; Costică Fodor
(Voința Suceava), Feket loan (Crișul Oradea), ambii obținind norma
de candidat maestru și loan Mihuț
(Electrica Oradea). La categoria a
II-a, Mihai Iova (Băile Felix), Deak
Francisc (Someșul Satu Mare) și
Iosif Grăban (Voința Satu Mare),
toți trei obținind norma de catego
ria I.
• Cu prilejul concursului inter
național de atletism desfășurat pe
teren acoperit la Milano, proba, de
o milă a revenit sovieticei Nadejda
Raldughina cu timpul de 4’ 28”
46'100. urmată de Maricica Puică
(România) — 4’28” 55/100 si Ga
briella Dorio (Italia) — 4’28" 90/100.
Doina Melinte (România) s-a clasai
pe locul 5 cu 4’ 31” 52/100.
Alte rezultate : feminin : 60 m :
Ludmila
Kondratieva
(U.R.S.S.)
7” 32/100. Vali lonescu a ocupat
Jocul 3 cu 7”66/100. 60 m garduri :
Betina Gaetz (R.D. Germană) —
8” 01/100 ; 200 m : Jarmila Krotochvilova (Cehoslovacia) — 23” ;
masculin : 60 m : Lattany (S.U.A.)
6” 66.100 • lungime : Evengelisti
(Italia) — 8.10 m ; înălțime : Dalhauser (Elveția) — 2,28 m ; greuta
te — Milicl (Iugoslavia) — 20,46 m.
• La bazinul Floreasca din Ca
pitală, in cadrul campionatului divi
ziei A la polo pe apă, echipa Rapid
a învins cu scorul de 11—7 (2—1, 2—1,
3—3, 4—2) formația Voința Cluj-Na-

■ In apropiere de complexul co
mercial „Orizont" din cartierul To
mis Nord din Constanța a fost in
stalată o rulotă pentru colectat hirtia. De mai multă vreme rulota a
fost ferecată cu un lacăt. Să spe
răm că .nu va sta așa pină va ajunge ea însăși colectată la... fier
vechi.
■ întreprinderea județeană de
construcții lucrează la amenajarea
și modernizarea pieței agroqiimentare din municipiul Sf. Gheorghe.
Piața va fi acoperită și se vor
construi și noi spații comerciale.
■ La întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani au intrat în pro
ducție de Serie paletele pompelor
de injedțle utilizate pentru toate
tipurile de motoare diesel. Asimi
lat pentru prima dată în țară pe
bază de materii prime indigene,
noul produs este la nivelul celor
mai bune care, se aduceau pină
acum din import.
■ Elevii Liceului agroindustrial
Miroslava din județul lași au reali
zat o microseră și solarii, în ve
derea realizării de răsaduri și le
gume timpurii. La construcția ocestor obiective, s-au folosit materia
le recuperabile achiziționate de la
întreprinderi ieșene, în schimbul
fierului vechi colectat de elevi.
■ Cititoarea noastră Rodica Mân
dru din București ne-a prezentat la
redacție o sticlă cu eticheta fabri
cii „Apemin" Borsec, cu apă mi
nerală de la Sonda nr. 2 Tușnad.
Sticla prezintă un strat gros de ulei
rincezit. Oare controlorii tehnici de
calitate s-ar încumeta să deguste
o astfel de apă ?
■ Pentru minerii de la exploa
tarea Cetești, județul Argeș, s-ou
dat in folosință o cantină moder
nă, o sală de festivități, un punct
de documentare tehnică, o stație de
radioficare și o centrală termică.
■ Receptivi la sugestiile cetățe
nilor, edilii a’in Pitești au hotărît să
amenajeze un local corespunzător
pentru Școala de muzică, lată' o
veste care... incintă I

Tovarășul Cornel Burtică, viceprțm-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, joi dimineață, pe Yusuf Aii, mi
nistrul industriilor al Republicii
Populare Bangladesh.
în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme legate de dezvoltarea
in continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare între cele două
țări, in spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel. S-a ex
primat dorința de a se pune în va
loare noi căi și posibilități pentru
diversificarea și adîncirea acestor re
lații în domenii de interes reciproc.
La întrevedere, desfășurată intr-o
atmosferă cordială, a participat
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehni
că și electronică.
A fost prezent A. W. Shams-ul
Alam. ambasadorul Republicii Popu
lare Bangladesh.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 și 15 martie. In țară : Vremea va fi
tn general umedă și se va răci. Cerul
va fi temporar acoperit. Vor cădea
precipitații, mal ales sub formă de nin
soare in jumătatea de nord a tării, tn
rest — precipitațiile vor fi sub formă
de - ploaie, lapoviță șt ninsoare. La
munte va ninge viscolit. Vîntul va pre
zenta intensificări locale cu viteze de

teatre
• Teatrul Național
(14 7171. sala
mică) : Gaițele — 16: 19.80.
• Filarmonica
..George
Enescu"
(16 00 60. Ateneu! Roman) :
Concert
simfonic. Dirijor : Renard Czajhowski (R.P. Polonă) ; Solistă : Eva Osinska (Franța) — 19.30.
• Teatrul de operetă (13 93 48) : Silvia
— 19.30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Răceala — 19,30: (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.31).
• Teatrul Foarte Mic <14 09 05) : Dot
pe un balansoar — 20.
a Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19.30.
a Teatrul
„Nottara" (30 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30:
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 16; Omul care face minuni — 20.
a Teatrul
Giuieșt! (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas.
Catinca fată bătrină — 19.30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30: (sala Victoria. 50 58 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită —
18,30.
a Tdatruî „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Siciliana — 19,30.
a Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 1 3 00) : La flntina dorului — 19.
a Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) t
Trei grăsani — 17.30.
a Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : în
cotro, căluțuie ? — 17,
a Circul București (11OI®))-; Fantas
tic circ — 19,30,
a Conservatorul „Clprian Porumbescu“ (14 26 10) : Recital canto : „Pa
gini din clasicismul vienez" — 19.30.
a Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) ; Iertarea — 19.30.

cinema
• Angela merge mal departe : SCA
LA (110,3 72) — 9,30: <1.30; 13.30; 15,45:
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13.30; 15.45: 18; 20,15. FLAMURA
(35 77 12) — 8; 10; 14; 16; 18-; 20.
a Maria Mirabela : TIMPURI NOI
(15 6110) — 8: 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Destine romantice : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30: 17.30; 19.30.

berbec și capră, un nou animal
-- denumit gudad. In compara
ție cu alți hibrizi, ca de exem
plu catirul, noul animal posedă
o particularitate — fecunditatea.
Profesorul Neil Moore,- șeful echipei de cercetători, care a
reușit încrucișarea, a declarat că
aceasta s-a realizat după me
toda „in vitro", ovulul fecundat
in condiții de laborator fiind im
plantat în uterul caprei. Deși
are o piele frumoasă și dispune
de o carne gustoasă — a pre
cizat savantul australian — nou!
animal prezintă in primul rînd
un Interes deosebit pentru lu
mea științifică.

• VICTIMĂ A DRO
GURILOR. Comicul ameri

can John Belushi, care a de
venit cunoscut ca protagonist al
uneia din cele mai cunoscute emisiunl TV din S.U.A. — „Sa
turday night live" (Simbătă
seara, în direct) — a încetat din
viață ca urmare a folosirii unei
doze masive de cocaină și he
roină. Popularitatea lui Belushi
devenise și mai mare în ulti
mul timp ca urmare a apariției
sale într-o serie de filme, din
tre care „Animal House" și
„The Blues Brothers" s-au în
scris printre cele mai mari suc
cese ale comediei cinematogra
fice americane. Moartea sa vine
să pună din nou în evidență di
mensiunile tragice ale toxico
maniei, care anual tace tn lu
mea occidentală mii și mii de
victime.

construcțiilor de mașini, metalurgi
că, chimică, ușoară și a bunurilor
de consum.
*
Sub egida Academiei de științe so
ciale și politice, in zilele de 10—11
martie s-au desfășurat, la București,
lucrările sesiunii științifice a Comi
tetului Național român de istoria
artei, cu tema „Identitate regională
și identitate națională in arta româ
nească".
Sesiunea a reunit istorici șl critici
de artă, membri ai institutelor și
centrelor de științe sociale, cadre di
dactice, muzeografi din București,
Cluj-Napoca și Iași.
Cele 24 de comunicări prezentate șî
participările la dezbateri au pus in
lumină unitatea și continuitatea artei
românești, particularitățile specifice
ale unor zone geografice și de cul
tură, locul și contribuția acestora la
dezvoltarea și afirmarea permanen
țelor istorice și spirituale ale po
porului nostru, subliniind modul în
care șînt valorificate în mod științific
tradițiile culturii și istoriei naționale.
(Agerpres)
45—55 km/h din nord-vest. La munte
viteza viatului va depăși 100 km/h.
Temperaturile minime vor £1 cuprinse
intre minus 7 și 3 grade, iar cele ma
xime între minus 3 și plus 7 grade,
local mai ridicate. In București : Vre
me in general umedă. Cer temporar
acoperit. Vor cădea precipitații sub
formă de ploaie cu tendință de trans
formare în lapoviță și ninsoare. Vint
moderat, cu unele Intensificări din
nord-vest cu 40—50 km/h. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus I
3 .și nn grad, iar maximele intre 4 și
7 grade. (Ileana Mibăilă, meteorolog de
serviciu).

• Grăbește-te încet: ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Saltimbancii : VIITORUL (11 43 03)
— 1.5,30; 17.30; 19.30.
• Semnul
șarpelui :
COTROCENI
(49 48 48) — 15;
17,30: 20. AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 10: 20.
e Omul puma : SALA MICA A PA
LATULUI — 10: 12.30: 15: 17.15: 20.
• Liniștea din adîncuri : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 1115; 13.30: 15.45: 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18; 20,15.
• Amintiri : CENTRAL (14 12 24) — 8;
10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Polițistul ghinionist: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11.15;
13.30;
15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9: 11.15: 1.3,30; 15.45; 18;
20.15,
• Concediu pe malul mării : BUZESTI (50 43 58) — 18,15; 20.
• Moscova nu crede tn lacrimi :
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 16; 18.
• Escadronul husarilor zburători :
MUNCA (21 50 97) — 15.30; 19.
• Apărarea
siciliană : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17.30; 19.30.
« Echipajul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30: 19.
• Incident la graniță :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
30.15, FESTIVAL (13 63 84) — 9; 11.15;
13.30;
15,45;
18;
20.15,
GLORIA
(47 46 75) -- 10; 12: 14; 16; 18: 20.
• Helio Dolly: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Generalul de la Rovere: CAPITOL
(16 29 17) — 8; 10,30: 13; 15,30; 18;
20,30.
• Oglinda spartă: VICTORIA (16 2« 79)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate —
9.15; 10,45; 11,15; 13,45; 15,15, Bronco
Billy — 16.45; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Superpolițistul: FEROVIAR (50 51 40)
— 8.45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30.
VOLGA (797126) — 9; 11.15; 13,30:
13,45; 18: 20.15.
• De la 9 la 5 î EXCELSIOR (65 49 43)
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Europenii : CULTURAL
(83 50 13)
~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GRIVITA (17 08 58) — 12; 14; 16; .18; 20.
• Toate mi se intimplă numai mie :
DACIA (50 35 94) — 9: 11.15; 13,30;
15.43; 18; 20,15, LIRA (317171) — 15,30;
18; 20.
• Waterloo: EFORIE (13 04 83) — 9;
12; 16; 19;
• Iubește. Iubește, dar nu-t! pierde
capul: PACEA
(60 30 85) — 15.30;
17,30; 19,30.
• Cobra se întoarce : FLOREASCA
(33 29 71) — 13; 15; 17; 19; 21.
A Despărțirea : POPULAR (35 13 17)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
a Dorește-mi un timp nefavorabil :
COSMOS (27 54 95) — 15,30; 17,30; 19,30.

• NORUL DE ORI
GINE NECUNOSCUTĂ
care evoluează în jurul Pămintului, la o altitudine de aproxi
mativ 16 kilometri, ar putea fi
constituit din particule de acid
sulfuric, provenit de la o erup
ție vulcanică neinregistrată,
care ar fi avut loc in Africa sau
Asia — relevă datele prelimina
re date publicității în S.U.A.
Ipoteza a fost emisă de Centrul
de cercetări Ames din San
Francisco, după examinarea
mostrelor colectate zilele tre
cute de un avion american
„U-2", in timp ce norul evolua
deasupra Golfului Mexic. Se
precizează că pentru verificarea
datelor șl stabilirea certă a ori
ginii acestui nor sint necesar»
cercetări mai amănunțite.

AMPLE ACȚIUNI PENTRU PACE,
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Congresmani americani
cer încetarea producției
și amplasării armelor
nucleare
WASHINGTON. — Un grup de
congresmani americani, in frunte
cu senatorul democrat Edward
Kennedy, a anunțat că intenționea
ză să prezinte în Congres o rezo
luție prevăzînd „înghețarea re
ciprocă și verificabilă" a fabrică
rii, experimentării și desfășurării
armelor nucleare de către S.U.A.
și U.R.S.S. Agenția United Press
International, care transmite in
formația, menționează că din acest
grup fac parte 120 de membri ai
Camerei Reprezentanților și 19 se
natori, adăugind însă că lor li se
vor alătura și alți parlamentari
americani.
în cursul unei conferințe de pre
să organizate de „American Uni
versity", senatorul Edward Kennedy
a arătat : este timpul să facem un
pas decisiv pentru a evita un
dezastru, să înghețăm producția,
dezvoltarea și testarea viitoare a
armelor nucleare și să se nego
cieze o reducere majoră in arsena
lele celor două părți. „Este de ase
menea timpul — a spus el — să re
nunțăm la strategia anihilării re
ciproce și să adoptăm o strategie a
păcii, pe scurt să inversăm cursa
înarmărilor".
Pe de altă parte, senator'll
Kennedy a subliniat că metodele
moderne de verificare (cu ajutorul
sateliților în special) oferă posibi
litatea de a se respecta astfel de
măsuri. S.U.A. ar putea economisi
în felul acesta suma de 20 miliarde
dolari, care ar putea fi utilizată
mai bine în programe sociale in
terne. La rîndul său, senatorul
Mark Hatfield (republican — Ore
gon), coautor al acestui proiect de
rezoluție, a arătat că va insista pe
lîngă președintele Ronald Reagan
pentru „înțelegerea urgenței însu
șirii acestei inițiative".

Noi adeziuni
la apelurile de limitare
a arsenalelor militare
31 de comunități din statul american New Hampshire au adoptat
rezoluții prin care cer autorităților

locale să sprijine apelurile pentru
încetarea producției, experimentă
rii și amplasării de arme nucleare,
informează
agenția Associated
Press. Textul rezoluțiilor a fost
elaborat de organizațiile locale de
luptă împotriva armelor nucleare.
Pină la sfîrșitul lunii martie, 56
din cele 221 de localități rurale ale
statului New Hampshire urmează
să dezbată și să se pronunțe asu
pra unor proiecte similare de re
zoluții.
Acțiunile menționate se încadrea
ză în eforturile organizațiilor ame
ricane de luptă pentru pace de a
intensifica opoziția împotriva ar
melor nucleare în rindul maselor
largi populare.

Pentru o zona
denuclearizată in nordul

„Să consolidăm
elementele pozitive
din viața internațională
*
BONN. — Singura alternativă
pozitivă Ia evoluția lumii contem
porane constă in consolidarea păcii
pe calea colaborării — subliniază
Egon Bahr, membru al Prezidiului
P.S.D. din R.F.G., în articolul pu
blicat în revista „Vorwărts". Auto
rul articolului dă o înaltă aprecie
re experienței pozitive acumulate
în evoluția relațiilor dintre statele
din Estul și Vestul Europei in anii
care au trecut, îndeosebi în dome
niul colaborării economice, care
corespunde intereselor pe termen
lung ale tuturor. O astfel de co
laborare — subliniază el — contri
buie, de asemenea, la consolidarea
păcii. Acesta este, dealtfel, și scopul final — crearea unui număr
cît mai mare de elemente care să
consolideze pacea.

Militanțil pentru dezarmare din toate landurile R.F.G. se pregătesc pen
pen-
tru „Marșul de primăvară pentru pace", amplă acțiune ce urmează să
antreneze sute de mii de cetățeni vest-germani. Desenul reprezintă simbo
lul marșului pentru pace din regiunea Ruhr, care se va desfășura sub
lozinca „luptei împotriva morții atomice", împotriva amplasării de noi
rachete nucleare in Europa

0 interesantă lucrare publicistică
La vasta campanie desfășurată in ultima vreme in Europa occidentală
împotriva pericolului războiului nuclear, pentru pace, cu participarea a
zeci și sute de mii de oameni din cele mai diferite categorii sociale, s-au
alăturat, așa cum s-a mai relatat in ziarul nostru, un număr de generali
și amirali care au ocupat posturi de conducere in cadrul forțelor'armate
ale țărilor membre ale N.A.T.O. și care au considerat drept o datorie
civică să-și aducă contribuția la lupta pentru evitarea primejdiei unei
catastrofe nucleare. Cunoscutul om de știință și publicist vest-german
Gerhard Kade a reunit intre coperțile unei cărți, intitulate „GENERALII
PENTRU PACE", apărută in editura „Pal-Rugenstein" din Koln, o serie de
interviuri pe care le-a luat unor astfel de ofițeri superiori din țările occi
dentale și care sint consacrate problemei celei mai arzătoare a contem
poraneității - problema războiului și păcii văzută din perspectiva unor
specialiști în domeniul militar. Tocmai in virtutea calității lor de spe
cialiști, militarii respectivi sint cei mai in măsură să cunoască efectele de
vastatoare ale unui război purtat cu armele moderne de distrugere in
masă, in special cu armele nucleare, a căror folosire ar avea consecințe
catastrofale, punind sub semnul întrebării însăși existența omenirii. In mod
firesc, punctele de vedere ale celor în cauză nu coincid in toate aspec
tele abordate, dar în ceea ce privește problema fundamentală ei se în
tâlnesc: războiul nuclear trebuie împiedicat cu orice preț, civilizația umană
trebuie salvată.
*
Publicăm în cele ce urmează extrase din cartea „Generalii pen
tru pace".

cea mai importantă
sarcina a omenirii"
Francesco da Costa Gomes a .fost
unul dintre principalii protagoniști ai
mișcării ofițerilor care au răsturnat
regimul fascist din Portugalia la 25
aprilie 1975. In calitate de președinte
al țării și-a pus semnătura in 1975
pe Actul final al Conferinței pentru
securitate și cooperare in Europa. In
prezent este președintele Consiliului
portughez pentru pace și colaborare
internațională.
La o Întrebare a publicistului vestgerman în legătură cu răspunderea
politică a militarilor in situația in
ternațională actuală, Francesco da
Costa Gomes a răspuns :
„Realitățile1 actuale arată că. din
păcate, încordarea în relațiile dintre
state este pe punctul de a ne arunca
înapoi spre epoca «războiului rece».
Uriașele cantități de arme cu o gi
gantică forță de distrugere existente
astăzi sint capabile să distrugă ome
nirea in decurs de citeva ore. în pre
zent nu există mijloace de apărare

care ar putea împiedica armele ofensive moderne să atingă orice țintă.
încetarea cursei înarmărilor, trecerea
la destinderea militară, la dezarmare
constituie cea mai importantă și mai
actuală sarcină a omenirii. Dezar
marea generală și totală sub control
internațional nu este nicidecum o
utopie. In documentul final al sesiu
nii speciale pentru dezarmare a Adu
nării Generale a O.N.U. au fost fixa
te programe prioritare și pe deplin
reale, in măsură să garanteze tuturor
țărilor securitatea, suveranitatea și
independența națională. Pentru în
făptuirea acestor programe este sufi
cientă existența «voinței politice»,
Îndeosebi din partea puterilor nu
cleare. Esențial este ca la intîlnirea
de la Madrid să se mențină spiri
tul Helsinkiului, atunci se vor pu
tea găsi soluții noi și eficiente pen
tru reducerea încordării existente,
se va putea asigura o autentică co
laborare intre toate statele partici
pante. în prezent, imperativul este
mobilizarea opiniei publice mondiale
pentru a se relua și extinde rezul
tatele destinderii și a se înainta pe
calea întăririi securității. Rolul crescind al maselor populare în procesul
istoric este o parte inseparabilă a
progresului omenirii. El are o deo
sebită importanță pentru rezolvarea

Comitetului Politic Executiv al C.C,
al
P.C.R.,
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, din partea Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., a tovarășului
L. I. Brejnev,
~
..............................
salutări
cordiale și cele
mai bune urări de sănătate și ferici re, de noi succese in activitate,
în cursul convorbirii au fost evocate bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală
dintre P.C.R. șl P.C.U.S., dintre
România și Uniunea Sovietică, care
se dezvoltă în spiritul convorbirilor
și înțelegerilor convenite cu prilejul
întîlnirilor româno-sovietice la nivel
înalt. Au fost abordate probleme ale
colaborării și cooperării economice
dintre Republica Socialistă România
și U.R.S.S., evidențiindu-se dorința
reciprocă de a acționa împreună pen
tru adincirea și diversificarea lor
continuă,
în interesul construcției
socialiste șl comuniste în cele două
țări.
La întrevedere, desfășurată într-o
atmosferă tovărășească, a participat
Traian Dudaș, ambasadorul țării
noastre la Moscova.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-pakistaneze • Misiunea trimisului
S.U.A. în Liban
AMMAN 11 (Agerpres). — La Am
convorbiri similare în cadrul vizite
man s-au încheiat convorbirile din
lor pe care le-a efectuat în Siria și
tre suveranul hașemit al Iordaniei,
Turcia.
regele Hussein, și președintele Pa
kistanului. Mohammad Zia-ul Haq,
BEIRUT 11 (Agerpres). — Trimisul
care a efectuat o scurtă vizită in
special al președintelui S.U.A. pen
capitala iordaniană. Potrivit agenției - tru Orientul Mijlociu, Philip Habib,
M.E.N., cei doi șefi de stat au ana
și-a încheiat, joi, convorbirile din
lizat cu precădere situația actuală
capitala libaneză, ultima etapă a ac
din Orientul Mijlociu și evoluția pro
tualei sale misiuni în regiune. La
blemei palestiniene. Totodată, au fost
Beirut, el a fost primit de președin
trecute în revistă situația din re
tele Elias Sarkis și a avut intilniri
giunea Golfului, căile și mijloacele
cu alte personalități politice libaneze
care să asigure stabilitatea și secu , — reprezentanți ai diverselor orga
ritatea în regiune. Președintele pa
nizații politice — consacrate exami
kistanez, care face parte din misiu
nării posibilităților menținerii înce
nea de bune oficii a Organizației
tării focului in sudul Libanului șl
Conferinței Islamice privind con
stabilizării situației din țară, in ve
flictul dintre Irak și Iran, a avut
derea unei reconcilieri naționale.

r
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LINIE DE ASAMBLARE A AUTOCAMIOANELOR ROMAN DIESEL
IN MALAVEZIA. In localitatea Pekan din Malayezia a avut loc ceremonia
inaugurării liniei de asamblare a autocamioanelor Roman Diesel, rezultat
al cooperării româno-malayeziene. La ceremonie au participat oficialități
locale malayeziene, precum șl o delegație română.

VIZITA UNEI DELEGAȚII A
P.C.F. ÎN R.P. CHINEZA. Maxime
Gremetz, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. Fran
cez, conducătorul unei delegații a
P.C.F. ce a vizitat China, a decla
rat la înapoierea sa la Paris că în
cursul convorbirilor cu conducători
ai P.C. Chinez s-a procedat la un
schimb de opinii asupra probleme
lor internaționale și a restabilirii
relațiilor dintre-cele două partidă
— transmite din capitala franceză
agenția China Nouă. Maxime Gre
metz — continuă agenția citată —
a subliniat : „Cu toții am fost de
acord că pozițiile diferite sau di
vergențele existente în unele pro
bleme nu trebuie să constituie un
obstacol în restabilirea relațiilor
dintre partidele noastre, relații ba
zate pe respect mutual, indepen
dență și egalitate".
POPULAȚIA ASIEI va ajunge la
3,4 miliarde persoane in anul 2000,
față de 2,5 miliarde cit este in pre
zent — se arată intr-un studiu al-

Cătuit de Comisia economică și so
cială a O.N.U. pentru Asia și Paci
fic (E.S.C.A.P.). Creșterea medie anuală a populației din țările situate
în această regiune a lumii a fost
de 1,79 la sută, față de 0,94 la sută
în America de Nord și 0,40 la su
tă in Europa occidentală.

DUPĂ REUNIUNEA SAPTAMÎNALA A CABINETULUI FRAN
CEZ, lă care a luat parte și pre
ședintele Franțois Mitterrand, pur
tătorul de cuvînt prezidențial a
arătat că in perioada imediat ur
mătoare guvernul va acorda o atenție deosebită creării de noi
locuri de muncă, deoarece1 rata șo
majului este încă foarte ridicată,
reprezentind nouă la sută din to
talul forței de muncă.
POLIȚIA ITALIANA l-a arestat
pe Mauro Acanfora, lider prezum
tiv al organizației locale din Na
poli a „Brigăzilor roșii" — infor
mează agenția A.N.S.A. Grupul

ZIUA

Un studiu publicat

întrevedere româno-sovietică

MOSCOVA 11 (Agerpres). — To
varășul Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, aflat in vizită in Uniunea
Sovietică, a avut o intilnire cu to
varășii Konstantin Cernenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.C.U.S., și Konstantin Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S.
Cu acest prilej, din partea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., a secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
fost transmise un călduros salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de să
nătate, fericire și succese Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., tovarășu
lui Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.
Mulțumind, tovarășul Konstantin
Cernenko a rugat să se transmită

Europei
OSLO. — Consiliul regional
Troms din Norvegia a adresat gu
vernului țării cererea de a sprijini
propunerea privind crearea unei
zone denuclearizate in nordul Eu
ropei. Crearea unei asemenea zone,
se spune în document, ar constitui
un prim pas spre adoptarea unor
măsuri mai ample pentru reduce
rea armamentelor nucleare in în
treaga Europă.

Pregătiri pentru marșurile de primăvară

„Dezarmarea

moscova'

de

C.E.E.—O.N.U.

relevă
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Domnului DAYENDRANATH BURRENCHOBAY
Guvernator general al Mauritius

ale șomajului iu Occident
într-un studiu publicat la Geneva
de C.E.E.-O.N.U. (Comisia Economică
pentru Europa a Organizației Națiu
nilor Unite), se relevă că menținerea
ratei dobinzilor la un nivel ridicat,
împreună cu accentuarea pesimismu
lui conducătorilor de întreprinderi și
cu discrepanța dintre producția reală
și cea potențială, ar putea atrage
sporirea numărului șomerilor din
Europa occidentală la peste 16 milioane in anul 1982 — informează agenția France Presse.
Pentru moment, țările industriali
zate din Europa occidentală și Ame
rica de Nord așteaptă o creștere
globală a produsului național brut de
1,5 la sută în 1982, arată statisticile
date publicității la Geneva. Procen
tajul șomajului ar urma să crească
de la 7 la sută din populația activă,
în 1981, la peste 8 la sută în 1982.
Totodată, pentru al doilea an con
secutiv, este de așteptat o reducere
, a investițiilor globale, excepție urmînd să facă doar trei țări : Franța,
Danemarca și Marea Britanie (grație,
in primul rind. investițiilor străine).
Participarea cheltuielilor guverna
mentale la creșterea economică din
1982 ar urma, de asemenea, să fie
mai redusă. Exporturile de bunuri și
servicii ar urma să crească cu 4 la
sută în termeni reali, fără a permite
totuși o ameliorare sensibilă a - balanței comerciale,
„Occidentul trece prin cea mai
dificilă conjunctură economică de la
război încoace" — scrie ziarul ame
rican „New York Times". într-un
articol consacrat situației economice
a țărilor occidentale, ziarul sublinia
ză că în S.U.A., Canada, Marea Bri
tanie, R. F. Germania și alte țări in
dustrializate numărul șomerilor se va
ridica in a doua jumătate a anului
acesta la 28,5 milioane. In aceste țări,
șomajul va atinge un nivel record
pentru ultimii 40 ani.

său, precizează agenția, este vino
vat de răpirea unui magistrat din
Napoli, membru al Partidului Democrat-Creștîn, și de furtul de ar
me de la o cazarmă din localitatea
Santa Maria Capua Vetere, la nord
de oraș.

MORTALITATEA INFANTILA
ÎN ȚĂRILE SARACE. în țările in
curs de dezvoltare aproape cinci
milioane de copii mor anual din
cauza difteriei, tusei convulsive,
tetanosului, pojarului, paraliziei
infantile și tuberculozei. Totuși,
cea mai gravă maladie in cea mai
mare parte a Africii și în alte re
giuni tropicale rămine malaria, ale
cărei victime in rindul copiilor au
fost estimate la un milion pe an,
relevă agenția indiană P.T.I. într-o
anajlza asupra condiției copilului
în țările sărace ale lumii.

VICTIMA A BIGOTISMULUI
PĂRINȚILOR. Giuseppe Oneda Și
soția sa, Constanza, membri ai sec
tei „Martorii lui Iehova", au refu
zat să accepte ca medicii să-i facă
transfuzie fetiței lor, de 2 ani și
jumătate, grav bolnavă. Atitudinea
lor retrogradă a dus la decesul co
pilului. Tribunalul din Cagliari i-a
condamnat la 14 ani închisoare pen
tru fapta lor. Constituția italiană
— a subliniat procurorul — garan
tează „dreptul indispensabil al omului la viață" și limitează exerci
tarea libertății religioase care ar
putea aduce atingere respectului
persoanei umane.

PORT LOUIS
Cu ocazia celei de-a XlV-a aniversări a proclamării Independenței sta
tului Mauritius, imi face o deosebită plăcere să vă adresez felicitările mele
cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare, pace și prosperitate poporului mauritian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul statului in
sular Mauritius (su
prafața : 2 045 kmp ;
populația: circa 900 000
locuitori) sărbătorește
astăzi cea de-a XlV-a
aniversare a procla
mării
independenței
sale.
Drapelul cvadricolor — roșu, albastru,
galben și verde — a
fost înălțat pentru
prima oară la Port
Louis, capitala noului
stat, la 12 martie 1968,
după aproape patru
secole de dominație
străină. Descoperit de
navigatorii
europeni
la începutul veacului
al XVI-lea, micul ar
hipelag a fost ocupat
succesiv de portu
ghezi, olandezi, fran
cezi și englezi. Inte
resul deosebit pentru
această „perlă a Ocea
nului Indian", cum i
se spunea datorită
peisajului său de o
rară frumusețe, era
provocat de poziția lui
geografică privilegia
tă pe căile maritime
internaționale. Stăpinirile străine care
s-au perindat în lunga
perioadă colonială au

dus la defrișarea ma
sivă a pădurilor de
■esențe prețioase și la
transformarea arhipe
lagului intr-o imensă
plantație de trestie
de zahăr destinată aprovizionării metropo
lelor.
După dobindirea in
dependenței, noul stat
a depus eforturi sus
ținute in vederea li
chidării subdezvoltă
rii, creării unei in
dustrii naționale, di
versificării agricultu
rii, realizării unui sis
tem
hidroenergetic,
încurajării turismului,
în anii din urmă pe
harta economică a
țării au fost înscrise
întreprinderi de în
grășăminte chimice și
rafinare a țițeiului,
fabrici textile și de
prelucrare a materi
ilor prime agricole,
inclusiv de transfor
mare a reziduurilor
industriei zahărului in
alcool pentru alimen
tarea
automobilelor.
A căpătat extindere
șlefuirea pietrelor preVoase.
Cultura trestiei de
zahăr continuă să fie

Rugat să-și exprime părerile asu
pra programelor de înarmări ale
N.A.T.O., el a răspuns :
„Convingerile mele coincid în în
tregime cu ceea ce s-a spus la prima
sesiune specială a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată dezarmării,
în documentul final adoptat se spu
ne că principalele scopuri ale dezar
mării sint : asigurarea supraviețuirii
omenirii, lichidarea pericolului de
război, îndeosebi de război nuclear,
ajungerea la o situație în care răz
boiul să înceteze a mai fi considerat
un mijloc de rezolvare a litigiilor in
ternaționale, excluderea din viața in-

Mărturii ale unor ofițeri superiori
din țările occidentale despre necesitatea
preîntîmpinării unei catastrofe nucleare
folosirea ei pe cîmpul de luptă nu
poate reduce pericolul războiului
atomic general, cum afirmă unii, ci,
dimpotrivă, este de natură să ducă
la dezlănțuirea unui astfel de război.
Unele declarații ale unor conducă
tori politici, precum și militari, care
ocupă posturi înalte în aparatul mi
litar al N.A.T.O., mi se par lipsite de
răspundere.
Cit privește hotărirea N.A.T.O. re
feritoare la amplasarea în Europa
de rachete cu rază medie de acțiune
este încă o etapă a escaladării nu
cleare, ea contribuie la intensificarea
cursei înarmărilor. în plus, acest pas
sporește riscul unui război atomic în
Europa, sporește pericolul ca statele
europene, îndeosebi cele care au
consimțit la amplasarea acestei
arme pe teritoriul lor, să fie, într-un
viitor conflict, primele lui victime".

„Să mobilizăm popoarele
în apărarea civilizației"
Generalul de brigadă in retragere
Michael Harbottle a fost șeful Statu
lui Major al forțelor O.N.U. de men
ținere a păcii in Cipru. In prezent
este secretar general al organizației
britanice de pace „Campania pentru
dezarmare mondială
*.

ternațională a folosirii forței și a
amenințării cu forța, așa cum se pre
vede în Carta Organizației Națiunilor
Unite. Orice hotărire politică și mili
tară in cadrul alianței militare a Occi
dentului trebuie să fie apreciată pe
baza documentului final al sesiunii
speciale. Este necesar să li se amin
tească în permanență liderilor politici
influenți obligațiile cel puțin morale
ce decurg din însuși faptul semnării
unui astfel de document".
Rugat să se refere la experiența or
ganizației „Campania pentru dezar
mare mondială", generalul Michael
Harbottle a arătat :
„Nu trebuie să închidem ochii asupra pericolului care constă în fap
tul că mulți oameni, deși înțeleg se
riozitatea situației și pericolul războ
iului nuclear, consideră acest pericol
ca fiind inevitabil, situindu-se pe o
poziție pasivă, fatalistă. în prezent
se remarcă un progres evident in
ceea ce privește mobilizarea opiniei
publice. Organizațiile existente ale
partizanilor păcii și dezarmării și
alte grupuri și-au intensificat activi
tatea. Mișcarea partizanilor păcii
este din ce în ce mai influentă,
Scopul nostru este acela de a întări
această mișcare la scara țării noastre, de a crea în fiecare oraș și în
fiecare sat grupuri active care se
pronunță pentru dezarmare. Coordo-

nîndu-și acțiunile, ele trebuie să
exercite maximum de influență asu
pra hotărîrilor politice. în prezent
principalul este mobilizarea popoa
relor pentru a supraviețui și păstra
civilizația umană".

„Securitate egală
prin

niveluri mai reduse

ale înarmărilor"
Generalul in retragere Wolf von
Baudissin a ocupat posturi superioa
re de stat major în cadrul N.A.T.O.
Din 1971 este directorul Institutului
de cercetări pentru problemele păcii
și politicii de securitate de pe lingă
Universitatea din Hamburg, iar din
1979 — și profesor al acestei univer
sități.
Răspunzind Ia o întrebare referi
toare la raportul dintre securitate și
destindere, el a declarat : „O politi
că externă inteligentă este chemată
să contribuie la evitarea ațițării inu
tile a conflictelor interstatale, la ți
nerea lor sub control fără a submi
na securitatea vreuneia din părți.
Altfel spus, securitatea este posibilă
numai ca un rezultat al eforturilor
comune. Posibilitatea de a limita un
război nuclear, a continuat generalul
vest-german, mi se pare atît de pu
țin probabilă incit nimeni nu trebuie
să-și construiască planurile pe această bază. Toți cei ce se străduiesc
să determine cu o maximă precizie
posibilitatea asigurării securității
trebuie să pornească de la raportul
real de forțe din lume. în această
situație, strategia pragmatică de re
glementare a înarmărilor trebuie
să-și propună drept scop stabilirea
parității strategice și consolidarea ei
la niveluri mai scăzute. Cu alte cu
vinte, să realizeze un astfel de ra
port de forțe care să asigure o secu
ritate egală, dar sub forma unor po
tențiale militare mai puțin costisi
toare și distrugătoare. Astfel, renun
țarea politică la folosirea forței,
fixată în dreptul internațional, poa
te deveni realitate. înfăptuirea aces
tei posibilități și perspective depin
de, intr-o mare măsură, de capacita
tea guvernelor și țărilor interesate
de a trage învățăminte din lecțiile
trecutului".

și in prezent principa
la cultură agricolă, dar
alături de ea au apă
rut și s-au extins, an
de an, și culturile de
ceai, de porumb, <je
cartofi. S-a dezvoltat
piscicultura.
Progrese importante
au fost realizate in
domeniul invâțămîntului, al pregătirii de
cadre naționale. Pe
plan extern, statul
Mauritius, membru al
Organizației Unității
Africane, promovează
o politică de pace și
cooperare cu toate na
țiunile lumii.
în spiritul politicii
sale externe consec
vente de solidaritate
cu năzuințele și efor
turile tinerelor state
de consolidare a inde
pendenței
naționale,
România a stabilit, în
1974, relații diploma
tice cu statul Mauri
tius. Dezvoltarea le
găturilor de prietenie
și colaborare dintre
România
și
statul
Mauritius coref cjinde
intereselor * . vroce,
înscriindu-se
Z>dată, ca o cont
4ie la
cauza păcii
:ooperării intern
fle.
—..........
c A

Primul Congres al Partidului Socialist
Unificat Mexican
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico se des
fășoară lucrările primului Congres al
Partidului Socialist Unificat Mexican
(P.S.U.M.). Delegații examinează De
clarația de principii, Programul și
Statutul P.S.U.M. și vor alege orga
nele de conducere ale partidului. Con
gresul dezbate, de asemenea, pro
blemele legate de tactica și strategia
partidului, platforma ideologică a
P.S.U.M. și pozițiile acestuia în prin
cipalele probleme internaționale.
Raportul C.C. al P.S.U.M. la con
gres a fost prezentat de Pablo Go

mez, membru al Comisiei Politice a
C.C. al P.S.U.M. __________
Referindu-se_____
la situația politică și socială din țară, ra
portorul a subliniat hotărirea partidu
lui de a lupta pentru înfăptuirea de
transformări social-economice radica
le in Mexic, pentru ridicarea nivelu
lui de viață al oamenilor muncii,
pentru transformări democratice, pro
gresiste. în raport au fost, de aseme
nea, evocate probleme referitoare la
actuala situație politică din America
Centrală și bazinul Caraibilor și alte
aspecte ale situației internaționale
actuale.

EVENIMENTELE DIN AMERICA CENTRALĂ
9 Scrisoare a F.M.L.N. din Salvador adresată Congresului
S.U.A. 9 O declarație a secretarului de stat american • Protest
nicaraguan
SAN SALVADOR. — Potrivit Agen
în scrisoare se arată că liderii
ției Independente de Presă (A.I.P.)
F.M.L.N. rint dispuși să prezinte in
din Salvador, Ferman Cienfuegos,
fața Congresului S.U.A. punctul lor de
membru al Direcțiunii Revoluționare
vedere și să explice propunerile de
Unificate a Frontului Farabundo
pace ale F.M.L.N.
Marti pentru Eliberare Națională din
Relevînd că este imperios necesar
Salvador (F.M.L.N.), a adresat pre
ca in Salvador să se instaureze pacea,
ședintelui Camerei Reprezentanților
scrisoarea arată că F.M.L.N. nu do
a Congresului S.U.A. o scrisoare,
rește o victorie militară, ci cucerirea
prin care îi invită pe parlamentarii
unor obiective politice, între care sta
nord-americani să viziteze zonele con
bilirea unui guvern reprezentativ '
trolate de F.M.L.N. spre a cunoaște
echitabil, care să elimine repre.<
i
și să pună în mișcare reformed irealitatea din această țară. Totodată.
ciale și economice pe care actualul
guvern le-a boicotat și Ie-a suspendat

GENERALII PENTRU PACE
principalei probleme a zilelor noas
tre — problema războiului și păcii".
Răspunzind la o altă întrebare, re
feritoare la hotărîrea de a se pro
duce bomba cu neutroni și la pro
iectul N.A.T.O. în problema rachete
lor cu rază medie de acțiune, Fran
cesco da Costa Gomes a arătat :
„Ținînd seama de uriașul potențial
militar, în primul rînd de potenția
lul termonuclear existent, consider
că hotărîrea referitoare la produce
rea bombei cu neutroni nu se justi
fică prin nimic, nici măcar din punct
de vedere strict militar. Aceasta este
o nouă armă de distrugere în masă,

STATULUI MAURITIUS

„Problema
cea mai importantă

preîntîmpinarea
catastrofei nucleare"
In timpul tratativelor pentru limi
tarea înarmărilor strategice ofensive
(SALT-I), amiralul John Marchall
Lee a lucrat la Agenția americană
pentru controlul înarmărilor și dezar
mare. După retragerea sa, în anul
1973, a inceput să ia parte activă la
mișcarea americană pentru destinde
re in cadrul unor organizații precum
„Comitetul american pentru acord
intre Est și Vest" și „Americanii
pentru SALT".
Una din întrebările ce i-au fost
adresate s-a referit la importanța
limitării înarmărilor nucleare. Ami
ralul a pornit în răspunsul său de Ia
afirmația fostului ministru american
al apărării Harold Brown: „«Nu nu
trim nici un fel de iluzii față de ce
va însemna războiul nuclear pentru
omenire — o nemaiîntilnită catastro
fă". Activitatea în domeniul contro
lului înarmărilor trebuie să fie în
dreptată, după părerea mea, în di
recția intensificării Ia maximum a eforturilor pentru rezolvarea celei mal
importante probleme — preîntimpinarea acestei catastrofe nemaiîntîlnite. Fără pași eficienți în această
direcție, oricind se va ivi pericolul
utilizării armei nucleare intr-o situa
ție de criză.
Avind in vedere forța distrugătoa
re a armei nucleare, majoritatea spe
cialiștilor sint de acord că trebuie
făcut totul pentru a se preîntîmpina
pericolul unei catastrofe nucleare.
Dezvoltarea științei și tehnicii duce
în permanență la schimbări rapide
in cursul cărora apar avantaje, cînd
de o parte, cînd de alta. Iar in timpul
crizelor astfel de avantaje, chiar
dacă nu sint hotăritoare, pot crea
tentația de a se utiliza arma nuclea
ră. Tendința de a obține superiori
tatea duce la o nesfirșită cursă a
înarmărilor, lă o rivalitate destabili
zatoare, care ascunde un pericol
permanent. De aceea, necesitatea
unei limitări stricte a înarmărilor
nucleare devine tot mai actuală".

WASHINGTON. - într-o declara
ție făcută într-o subcomisie a Senatu
lui S.U.A., secretarul de stat Ale
xander Haig a arătat că deși „aju
torul economic și militar al S.U.A.
acordat guvernului salvadorian con
stituie un aspect crucial in situația
actuală din Salvador, el nu este sufi
cient pentru a împiedica preluarea
puterii de către forțele de stingă din
această țară".
în cursul depoziției sale în subco
misia senatorială — adaugă agenția
France Presse — Halg s-a străduit
să-i convingă pe senatori că guver
nul american nu se pronunță cate
goric împotriva stingii salvadoriene.
MANAGUA. — Nicaragua a protestat oficial pe lîngă Guvernul
S.U.A. pentru violarea spațiului său
aerian de către avioane nord-americane, informează, din Managua, agenția France Presse.
__ _în documen_______
tul Ministerului nicaraguan de Ex
terne, difuzat la Managua, se ara
tă că această violare vine să agra
veze situația încordată din zona Americii Centrale. O condiție funda
mentală pentru slăbirea încordării in
zonă — se arată in document — este
încheierea unor acorduri de neagre
siune, de securitate reciprocă și de
neamestec in treburile interne ale
statelor, intre Nicaragua și țările ve
cine.
★

Plenara C.C. al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica, ce
a avut loc Ia San Jose, a adoptat un
comunicat, care, relevînd existența
„unei crize grave" în America Cen
trală, cheamă poporul costarican la
lupta pentru apărarea păcii in re
giune, pentru întărirea solidarității
cu poporul salvadorian, pentru res
pingerea uneltirilor acelor cercuri
care încearcă să transforme America
Centrală intr-o zonă de confruntări
militare.
GUATEMALA : Contestarea
scrutinului fraudulos
SAN JOSE 11 (Agerpres). — Arma
ta de gherilă din Guatemala a apre
ciat — intr-un comunicat — că re
centele alegeri din această tară re
prezintă o manevră electorală orga
nizată cu scopul de a menține țara sub
un strict control militar.
Indiferent insă de rezultatul aces
tora — se arată in comunicat — si
tuația in ansamblu reflectă profunda
slăbiciune a regimului militar și a
sectoarelor sociale care s-au aliat cu
acesta. Aceste sectoare, lipsite de un
proiect politic coerent și de o forță
politică independentă, se află într-o
situație fără ieșire în fața războiu- lui popular revoluționar, tot mal am
plu cu fiecare zi ce trece.
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