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Interviul

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tovarășului Nicolae Ceaușescu
acordat grupului de ziare „Brabant Pers" din Olanda

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, in ziua de 3 martie a.c., pe publicistul Jehan Kuypers, comentator de politică externă la grupul da 
ziare „Brabant Pers" din Olanda, căruia i-a acordat următorul interviu :
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Patrioticelor, înflăcăratelor chemări adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la marea sărbătoare a tinereții

LE6ĂMÎNTUL SOLEMN AL TINERETULUI

DE A FI PERMANENT LA DATORIE, ACOLO UNDE ȚARA 

ARE NEVOIE DE DRAJUL SI MINTEA SA

Sub bolta acestui miez de 
martie, întreaga tară, intr-o 
deplină unitate de gindire și 
simțiri, a trăit înălțătoarele 

momente prilejuite de Adunarea 
solemnă consacrată aniversării a 
60 de ani de la înființarea Uniu
nii Tineretului Comunist și a 
25 de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Desfășurată in pre
zenta secretarului general al parti
dului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a tovară
șei Elena Ceaușescu. a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
adunarea festivă a încununat in 
mod strălucit amplele manifestări 
omagiale, nenumăratele fapte de 
muncă harnică prin care tinerii, 
alături de întregul popor, au cinstit 
jubileul celor două organizații re
voluționare de tineret.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, magistrala sa cuvintare, 
străbătută de vibrantă simțire pa
triotică, de puternic patos revolu
ționar. de înaltă răspundere pentru 
prezentul și vii
torul patriei, de 
un luminos me
saj internationa
list. înaltele dis
tincții acordate 
organizațiilor săr
bătorite se con
stituie intr-un im
presionant oma
giu adus tinere
tului patriei, mi
nunatelor sale 
tradiții de lup
tă revoluționară, 
consecventei și 
dăruirii cu care, 
clipă de clipă, a 
slujit și slujește 
cauza partidului 
comunist, marile 
năzuințe ale na
țiunii. Odată cu 
înaltele aprecieri 
pentru statornica prezență și con
tribuția de seamă a U.T.C. in 
bătăliile de clasă purtate sub con
ducerea partidului comunist împo
triva exploatării capitaliste, a fas
cismului și a războiului, pentru 
dezvoltarea liberă, independentă a 
tării, pentru participarea la eroica 
epopee a transformărilor democra
tice din primii ani postbelici, la 
vasta operă de edificare a socialis
mului, tineretul țării, organizațiile 
sale revoluționare, toți factorii e- 
ducativi din societatea noastră au 
dobindit, prin cuvintarea secreta
rului general al partidului, un do
cument de excepțională însemnăta
te pentru activitatea viitoare, un 
program clar și cuprinzător de ac
țiune. menit să exercite o puter
nică înriurire asupra angaiării și 
mai hotărîte a tuturor tinerilor, 
fă^ă deosebire de naționalitate. în 
înfăptuirea politicii partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a pa
triei spre comunism.

încă o dată s-a reliefat concepția 
de mare profunzime a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
tinerii reprezintă viitorul națiunii, 
făurarii zilei de m!lne. cei care au 
datoria să facă totul ca țara să urce 
și mai sus pe calea propășirii, bu
năstării, demnității, de felul în

care ei sînt educați și pregătiți as
tăzi depinzind modul în care tinerii 
își vor asuma miine marea răspun
dere de a prelua și duce mereu 
înainte făclia înaintașilor.

Dobîndește astfel o semnificație 
deosebită indemnul secretarului ge
neral al partidului ca tinerii să-și 
ridice necontenit nivelul de cu
noștințe, să stăpînească cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale geniului uman, să fie mereu re
ceptivi la nou. să se afle in per
manentă bătălie cu vechiul, să nu 
se impace nicicînd cu închistările 
de orice fel și rutina, cu drumurile 
bătătorite. Aceasta însemnind în 
esență spiritul revoluționar, păstra
rea mereu vie a concepției materia- 
list-dialectice despre lume și viață.

Dînd o inaltă apreciere faptului 
că întreaga istorie a organizației 
revoluționare de tineret este pă
trunsă de nepieritoare exemple de 
eroism, de dăruire și înaltă putere 
de sacrificiu, secretarul general al 
partidului nostru a subliniat că ro
mantismul revoluționar are și as

cunoaște profund și respectă 
trecutul propriu, valorile crea
te de propriul popor știe a res
pecta cu adevărat și pe cele ale 
altor popoare ; căci numai cel ce 
voiește ca poporul său să trăiască 
liber și demn poate înțelege, res
pecta și sprijini voința altor po
poare de a trăi în libertate și dem
nitate. In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tutu
ror factorilor educaționali îndem
nul de a intensifica necontenit ac
tivitatea de formare a unor vii și 
puternice sentimente de dragoste 
și atașament față de patria socia
listă. de a-i conferi forță sporită de 
înriurire a cunoștințelor, de pene
trație in inimi și cugete. Cu deose
bire literatura și arta au fost che
mate să meargă statornic la izvoa
re. acolo unde apa e limpede și 
curată, să se inspire din viata și 
faptele poporului, să creeze opere 
in care să se exprime felul de a 
fi și a gîndi al poporului nostru, 
tumultul acestei epoci de mari pre
faceri, visurile și idealurile minu

„Am deplina încredere în forțele creatoare ale tineretului 
patriei noastre, ale întregului nostru popor! Sînt convins că 
tînăra generație a patriei noastre, ca parte integrantă a întregii 
națiuni, își va face întotdeauna datoria acolo unde i-o va cere 
partidul, țara, interesele socialismului și comunismului 
în România!“

NICOLAE CEAUȘESCU

tăzi. în noile condiții istorice, un 
larg cimp de afirmare. Pentru că 
în îndeplinirea cutezătoarelor sale 
programe de dezvoltare, în marele 
efort pentru așezarea României in 
rindul statelor dezvoltate economic 
ale lumii, țara are nevoie de elan 
generos, de nobilă dăruire, de ab
negație și de eroism. Vor rămme 
peste vreme un simbol al puterii 
de sacrificiu a tinerilor de azi, a 
perenității romantismului revolu
ționar marile obiective pe ca-e le 
înălțăm, conferind efigie distinctă 
acestei epoci fără egal.

Iubirea de patrie a fost Izvorul 
pururea nesecat din care au sorbit 
tărie înaintașii; iubirea pentru tară 
este și astăzi o sursă de putere, de 
încredere și optimism, întărind 
conștiințele, sporind voința de a nu 
ceda în fata greutăților, de a le 
depăși. Patriotismul nu înseamnă, 
sublinia secretarul general al parti
dului, izolare națională, ntț, este 
contrapus solidarității internațio
nale; dimpotrivă, ele constituie un 
tot unitar. Așa cum cu legitimă în
dreptățire s-a apreciat în ampla 
expunere a președintelui țării 
noastre, numai întemeiată pe dra
gostea pentru propriul popor, pen
tru propria tară, solidaritatea in
ternațională este așezată pe baze 
solide, trainice ; căci numai cine

nărilor făurari ai societății socia
liste multilateral dezvoltate.

O inaltă apreciere a dat secre
tarul general al partidului contri
buției tineretului la lupta pentru 
pace, pentru destrămarea norilor 
aducători de primejdie ce se adu
nă pe cerul Europei și al lumii. De 
la tribuna solemnei adunări, a ră
sunat vibrant apelul ca — in nu
mele vieții, al viitorului tineretu
lui, al viitorului popoarelor și al 
omenirii — să se facă totul pentru 
a opri politica de înarmare și răz
boi, pentru victoria politicii de 
pace, de destindere și de colabora
re internațională.

Prin toate acestea, prin ecoul 
larg în conștiințe al strălucitei cu- 
vintări a secretarului general al 
partidului, a îndemnurilor înflăcă
rate ce le-a adresat tinerei genera
ții, manifestările jubiliare de vi
neri s-au constituit intr-o puter
nică și vibrantă mărturie a încre
derii și prețuirii pe care partidul, 
poporul le conferă tineretului, pu- 
nînd, totodată, în evidență unita
tea tinerei generații în jurul parti
dului, devotamentul și entuziasmul 
cu care acesta urmează și înfăptu
iește politica partidului și statului 
nostru. Adevăruri cărora le-a dat 
glas Scrisoarea adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către cele

două organizații revoluționare de 
tineret. Așa cum se subliniază in 
scrisoare, pentru întregul tineret 
al patriei constituie un înalt titlu 
de mindrie faptul că istoria luptei 
revoluționare a uteciștilor este in
disolubil legată de pilduitoarea ac
tivitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; exemplul său 
de slujire devotată a cauzei nobile 
a'oamenilor muncii avind o uriașă 
forță iradiantă, mobilizatoare. In 
același timp, in scrisoare se ex
primă profunda satisfacție a tutu
ror tinerilor țării de a fi contem
poranii celei mai fertile epoci din 
istoria multimilenară a tării, epo
că purtind pecetea inconfundabilă 
a gindirii și activității secretarului 
general al partidului ; de a face 
parte din „generația Ceaușescu1*. 
Sentimente care și-au aflat o con
cludentă expresie in inminarea di
plomelor de onoare, insignelor și 
plachetelor jubiliare ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în semn de omagiu pen
tru contribuția sa esențială la clă

direa unei puter
nice organizații 
revoluționare de 
tineret, pentru 
grija statornică 
pe care o poartă 
tinerei generații, 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu. mili
tant de seamă al 
partidului nostru, 
rț-cărei art'n'Uate 
consacrată încă 
din anii tinereții 
triumfului socia
lismului este bine 
cunoscută și pre
țuită de tineri.

Așadar, Uniu
nea Tineretului 
Comunist a îni- 
plinit șase dece
nii de existență. 
Uniunea Asocia

țiilor Studenților Comuniști din 
România și-a celebrat *55 de ani de 
activitate. Un drum de luptă, de 
muncă și învățătură, de izbînzi și 
glorii.

Pâstrind in inimi, in conștiin
țe vibrația acestor sărbătorești 
momente, tineri ai patriei, mun
citori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți, români, maghiari, ger
mani și de, alte naționali
tăți, să faceți un titlu de 
onoare din a răspunde vi
brantelor indemnuri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, dind 
o nouă strălucire acestor tradi
ții, fiind mereu la datorie, me
reu in primele rinduri ale mun
cii pentru înălțarea patriei socia
liste, pentru a apropia viitorul 
său de aur, comunismul. Țârii 
noastre de glorii, țării noastre de 
dor, prin încordarea energiilor 
tinere, alături de munca întregu
lui popor, să-i împlinim luminoa
sa năzuință a poetului - la tre- 
cutu-i mare, mare viitor I

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră ați făcut 
multe vizite și ați călătorit mult. 
Aveți contacte permanente cu 
șefi de state și personalități po
litice din intreaga lume. V-am 
ruga ca — in contextul frecven
telor discuții privind relațiile 
dintre S.U.Ă. și U.R.S.S. și a 
problemei poloneze — să faceți 
o apreciere asupra situației in
ternaționale actuale și a per
spectivelor pe care le întrevedeți.

RĂSPUNS : In relațiile internațio
nale s-a ajuns la o încordare deose
bit de gravă. Se poate spune că a- 
ceasta este un rezultat al marilor 
schimbări petrecute pe arena mon
dială in raportul de forțe, o conse
cință a continuării politicii sferelor 
de influență, de reîmpărțire a acestor 
zone, a politicii de forță și dictat.

In același timp, încă nu s-a ajuns 
la un nou echilibru, ca urmare a 
schimbărilor ce s-au produs pe plan 
internațional, a apariției de noi forțe, 
de noi grupări de state, care recla
mă un rol mai important in viața 
internațională. Aș menționa, printre 
aceste schimbări, lichidarea deplină 
a vechiului sistem colonial, apariția 
unui mare număr de state indepen
dente. afirmarea poziției țărilor în 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate și, in general, a țărilor mici și 
mijlocii. Aceste țări doresc să-și asi
gure o independentă cit mai deplină 
și să participe mai activ la soluțio
narea problemelor internaționale, in 
spiritul principiilor egalității in drep
turi, respectului , independenței, su
veranității și neamestecului in tre
burile interne.

In acest context, desigur, țările 
mari — Uniunea Sovietică și Statele 
Unite — continuă să aibă un rol im
portant în viața internațională ; tre
buie să spunem însă că ele nu mai 
pot să soluționeze singure probleme
le complexe cu care se confruntă 
omenirea. fără participarea și a 
celorlalte state, fără a ține seama de 
interesele ' noilor grupări, de noile 
forte care se afirmă pe plan inter
național.

Multe din conflictele existente sînt. 
de fapt, un rezultat direct al acestor 
probleme. De aceea, se impune ca o 
necesitate vitală soluționarea cit mai 
rapidă, prin tratative, a conflictelor 
existente, renunțindu-se la calea mi
litară. la forță sau Ia amenințarea cu 
forța. Este necesar să se acționeze 
pentru soluționarea politică, prin tra
tative. a problemelor deosebit de 
grave care s-au creat ca rezultat a! 
cursei înarmărilor și al decalaielor 
mari dintre țările bogate și cele 
sărace. De fapt, se poate spune că, 
în actuală situație internațională, 
contradicțiile dintre țările bogate și 
țările sărace constituie factorul cel 
mai important, care poate să ducă — 
dacă se va acționa pentru soluționa
rea acestor probleme și realizarea 
noii ordini economice internaționale 
— la o politică de destindere si de 
pace sau. dacă nu. să contribuie la 
o agravare și mai mare a vieții in
ternaționale.

Consider că evenimentele din Po
lonia sint probleme strict interne ale 
Poloniei, determinate de o serie de 
factori interni și. îndeosebi, de gre
șelile săvirșite. Dar trebuie spus că 
anumite cercuri din exterior încearcă 
să folosească această situație pentru 
a determina atît agravarea situației 
din Polonia, cit și a relațiilor intre 
Est și Vest — cum se SDune de regu
lă — ceea ce duce, de fapt, la o nouă 
încordare în viața internațională, în
deosebi in Europa. De aceea, după 
părerea noastră, este necesar să nu 
se întreprindă nimic care ar putea 
duce la o agravare a situației din Po

lonia, să nu se întreprindă măsuri 
de sancțiuni economice sau de altă 
natură. Dimpotrivă; țările europene 
ar trebui să acționeze in direcția 
ajutorării Poloniei in depășirea greu
tăților, aceasta constituind un factor 
important pentru dezvoltarea ei eco- 
nomico-socială, care trebuie să con
tinue pe calea socialistă. în același 
timp, aceasta ar avea — și are — o 
importanță deosebită pentru secu
ritatea, destinderea și pacea în 
Europa și în intreaga lume.

In acest context, noi considerăm că 
trebuie făcut totul pentru ca Reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu 
rezultate cit mai pozitive, să se asi
gure convocarea unei conferințe pen
tru încredere și dezarmare, cit și con
tinuitatea reuniunilor de tipul celei 
de la Madrid. începute după reuniu
nea de la Helsinki. Este in interesul 
țărilor europene să păstrăm și să dez
voltăm acest cadru organizat — de 
convorbiri, de tratative.

Europa este vital interesată într-o 
politică de destindere, de colaborare, 
de pace. Țările europene trebuie să 
realizeze o colaborare — aș putea 
spune chiar o unitate — mai strînsă 
între ele, unitate bazată, desigur, pe 
orînduirile lor sociale, pe indepen
denta națională a fiecărei țări. Țările 
europene trebuie să pornească de Ia 
faptul că dezvoltarea economico- 
socială și independența fiecăreia sint 
legate de dezvoltarea și independen
ța tuturor statelor europene, de păs
trarea Europei ca un continent al 
păcii și securității, de o politică mai 
independentă a Europei în viața in
ternațională, de o contribuție mai pu
ternică a continentului nostru la so
luționarea problemelor complexe ale 
vieții Internationale.

Consider că — cu toate aspectele 
grave manifestate în viața interna
țională — există posibilitatea depăși
rii acestor greutăți, a reluării politicii 
de destindere și dezvoltării unei co
laborări multilaterale, egale, între 
toate statele.

ÎNTREBARE : Din moment ce 
convorbirile de la Geneva au 
început, credeți, domnule pre
ședinte, că marile demonstrații 
și acțiuni impotriva armelor nu
cleare și pentru pace care au 
avut loc și care continuă intr-un 
număr însemnat de țări din Eu
ropa, inclusiv in România, ar 
necesita o intensificare ?

RĂSPUNS : Ca urmare a continuă
rii împărțirii Europei in blocuri mi
litare opuse, s-au acumulat pe con
tinentul nostru imense cantități de 
arme, inclusiv armamentul atomic. 
După cum este cunoscut, urmează să 
fie amplasate noi rachete americane 
cu rază medie de acțiune în Vest, și 
să se dezvolte rachetele sovietice. 
Trebuie să spunem că. alit rachetele 
americane, cit și cele sovietice pri
vesc nemijlocit Europa și creează noi 
pericole pentru insăși existența și via
ța pe continentul nostru. De aceea, 
noi considerăm că trebuie să se facă 
totul pentru a opri amplasarea noilor 
rachete americane cu rază medie de 
acțiune și pentru retragerea și distru
gerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, sovietice. In perspectivă să se 
acționeze in direcția diminuării pină 
la eliminarea completă a rachetelor 
nucleare din Europa. Aceasta cores
punde intereselor tuturor țărilor 
europene.

De aceea, noi am salutat și consi
derăm că sînt importante tratativele 
privind problema rachetelor, care au 
început la Geneva. Din păcate, ele se 
desfășoară încă destul de greoi. De 
aceea. România consideră — și a fă
cut propuneri in acest sens — că sta
tele europene trebuie să participe, în- 
tr-o formă sau alta, la aceste trata

tive ; ele privesc direct toate Virile 
europene. Cu atit mai mult este ne
cesar ca popoarele europene să «con
tinue să acționeze cu toată forța (pen
tru a determina încheierea cu s ticces 
a acestor tratative, oprirea amț Masă
rii noilor rachete și trecerea la retra
gerea și distrugerea celor exi stente.

Intr-adevăr, marile demoi (strații 
care au avut loc in multe st; (te eu
ropene, inclusiv cele din Romania. au 
avut — după părerea m;>a — o 
mare însemnătate în începerea trata
tivelor de la Geneva. Este ne fcesar ca, 
in actualele.împrejurări, să :șe inten
sifice aceste manifestări și de
monstrații. Ele trebuie să capete for
me și mai active, pentru a <|etermina 
rezultate pozitive legate de nceste ra
chete, de dezarmare, in gen frai, și de 
o politică de destindere și de pace. 
Este în joc viitorul Europei., al gene
rațiilor de azi și de miirie, Este, de 
fapt, în joc insăși viața — creația su
premă a naturii — iar in numele vie
ții, al dreptului fundamental al oa
menilor de a trăi liberi, trebuie să 
facem totul, să dăm o nov/ă amploare 
mișcărilor pentru pacje, pentru 
dezarmare.

ÎNTREBARE : Vă rugăm să ne 
spuneți ce perspective se între
văd in regiunea Balcanilor și 
care este stadiul actual al rela
țiilor României cui țările din 
această zonă ?

RĂSPUNS : După curry este cunos
cut, în trecut Balcanii nrau conside
rați un „butoi de pulbere**. Din feri
cire, in ultimii ani situpția intre ță
rile balcanice a cunoscut o îmbună
tățire. deși trebuie să spunem că exis
tă încă multe problențe ce urmează 
să fie soluționate, printre care și pro
blema Ciprului.

Noi ne pronunțăm — și in ce pri
vește Balcanii — pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a' problemelor 
existente, pentru dezvoltarea unei 
colaborări multilaterale și realizarea 
unei regiuni fără arme nucleare, ca 
o parte a înfăptuirii unei Europe fără 
armament atomic.

Trebuie să mențjionez că România 
întreține relații bune cu toate țările 
din Balcani, fără deosebire de orîn- 
duirea lor socială. Ne pronunțăm pen
tru realizarea unei intilniri la nivel 
înalt a șefilor de state și guverne din 
Balcani, pentru discutarea împreună 
a noilor pași ce trebuie întreprinși 
in direcția depășirii unor probleme 
existente, a dezvoltării încrederii, co
laborării si cooperării economice, teh- 
nico-științifice. cîft și in direcția dezar
mării și înfăptuirii unei zone fără 
arme atomice în Balcani. Conside-ăm 
că. in actualele împrejurări, este po
sibil și necesar să se realizeze o ase
menea intilnire. Aceasta ar cores
punde intereselor tuturor țărilor din 
Balcani, dar și intereselor Europei, a 
pe’orlalte zone din vecinătate — mă 
refer la Oriealul Mijlociu ți Med'te- 
rana. în general — ar constitui o 
contribuție la cauza destinderii și 
păcii in întreaga lume.

ÎNTREBARE : In presa occi-
I dentală se scrie atit despre suc

cesele economice ale României, 
cit și despre unele greutăți in- 
timpiruite. Ați fi atit de amabil, 
Excelență, să face'i o apreciere 
pentru cetățenii olandezi asupra 
dezvoltării actuale a țării dum
neavoastră, răspunzind și acelora

‘ care vorbesc despre existența 
unei crize ? Care sint marile pro
bleme economico-sociale care vă 
preocupă ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
a obținut succese importante in dez
voltarea sa economico-socială. Dacă

(Continuare în pag. a V-a)

DEZVOLTAREA BAZEI
ENERGETICE A TĂRII9

o mare și patriotică răspundere
a minerilor și energeticienilor

Cu pasiune și romantism 
revoluționar, mereu prezenți 

in prima linie a muncii, 
a faptei creatoare!

Gînduri și angajamente ale participanților 
la adunarea festivă consacrată jubileului 

organizației revoluționare de tineret

Dezvoltarea susținută a bazei energetice proprii — 
cerință vitală a progresului economic și social al țării 
— a constituit una din principalele probleme exami
nate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Pornindu-se de la prevederile Pro
gramului energetic pe cincinalul 1981—1985 și dezvol
tarea potențialului energetic al țării pină in 1990, 
stabilit pe baza botăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului. Comitetul Politic Executiv a adoptat o 
serie de măsuri importante pentru creșterea accele
rată a extracției de cărbune și sporirea cu precădere 
a puterii instalate in centralele ce folosesc acest com
bustibil, precum și in centralele hidroelectrice, con
comitent cu intensificarea ritmului de construcție a 
centralelor nucleare electrice și creșterea contribuției 
surselor noi și refolosibiie de energie in balanța 
energetică.

Țara are nevoie in acest an, in acest cincinal, de

tot mal mult cărbune ! De cărbune care trebuie ex
tras și livrat ritmic termocentralelor pentru creșterea 
producției de energie electrică pe baza acestui com
bustibil ! Țara are nevoie de lot mai multă energie 
electrică pentru a se asigura buna funcționare a uni
tăților economice, pentru satisfacerea in condiții co
respunzătoare a celorlalte necesități de interes eco
nomic și social ! Sint sarcini de maro însemnătate na
țională, cărora minerii și encrgeticienii au datoria să 
le consacre toate forțele, acționind in spiritul cerințe
lor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncind fără preget, cu clan revoluționar 
și inaltă responsabilitate pentru a asigura dezvoltarea 
continuă a bazei energetice a țării.

Despre eforturile ce le depun colectivele din două 
unități economice pentru sporirea producției de căr
bune și energie electrică relatăm in reportajele care 
urmează.

19 martie 1932. O zi în 
care privirile țării întregi 
au fost îndreptate sore ti
neret. De fapt, nici un mo
ment privirile țării nu în
cetează de a fi Îndreptate 
s >re tineri. Pentru că ei 
sint viitorul națiunii. Ei 
sînt cei ce vor duce mai 
departe, în timp, tot ceea 
ce îrifăotuim in Româ
nia socialistă. Dar in a - 
ceastă zi de martie a a- 
nului 1982. memorabilă zi 
de istorie, țara și-a săr
bătorit tineretul, cu prile
jul împlinirii a șase dece
nii de la făurirea organi
zației sale revoluționare.

De aici, de pe această a 
60-a treaptă din existența 
Uniunii Tineretului Co
munist, se reliefează, în 
adevărata lor strălucire, 
marile momente și marile 
acțiuni ce s-au înscris cu

litere de aur în istoria or
ganizației revoluționare de 
tineret din România. Mulți 
dintre cei prezenți în sală 
au participat efectiv la toa
te aceste acțiuni, au trăit 
aceste evenimente. Ei știu, 
mai bine ca oricine, mai 
bine decit pot consemna 
cărțile de istorie, cum ba
teau inimile lor tinere, 
racordate, prin participa
rea la evenimentele evoca
te, cu ritmul trepidant al 
istoriei. Dar, mai cu sea
mă, știu că toți acești 60 
de ani de istorie a U.T.C, 
sint dovada cea mai grăi
toare a strădaniilor, a 
luptei partidului pentru ca 
tineretul să se cunoască 
pe sine, să-și afle rosturi
le și forța, să scruteze cu 
lucidă demnitate viitorul.

Mulți' dintre cei prezenți 
l-au cunoscut, în anii grei

ai ilegalității, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Cu începere din 1933 
— precizează - tovarășul 
Neagu Andrei, membru de 
partid cu stagiu, in ilega
litate, unul dintre partici- 
panții activi la lupta tine
retului — nu există eveni
ment important în existen
ța Uniunii Tineretului Co
munist care să nu fie 
legat de activitatea revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Erau 
ani grei. Tara era ame
nințată cu pierderea in
dependenței naționale, cu 
un regim de teroare, cu 
tranșee, cu lagăre de con
centrare. Ideologia groa
zei. disprețul față de drep
turile fundamentale ale 
omului, față de valorile 
culturale își făceau loc în 
viața social-politică a

României interbelice. Stă- 
pîmți de ură împotriva 
forțelor întunericului, ti
nerii, chemați de partidul 
comunist, se ridicau la 
luptă. Iar în această luptă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, pentru noi toți, 
simbol și exemplu. I s-au 
cerut sacrificii. A avut 
de îndurat suferințe, pri
goane, a făcut cunoș
tință, de nenumărate ori, 
cu bestialitatea aparatu
lui represiv burghez. Nici
odată însă primeidiile nu 
l-au tăcut să abandoneze 
drumul pe care a pășit. I 
s-au încredințat responsa
bilități mari și complexe, A 
participat. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. la 
numeroase acțiuni revolu
ționare, a militat pentru o 
bună desfășurare a activi
tății organizatorice și pqli-

tico-educative in rîndurile 
U.T.C., in condiții de de
plină conspirativitate. A 
fost sufletul tuturor acțiu
nilor politice, ideologice și 
culturale care au pregătit 
condițiile pentru convo
carea conferinței de reor
ganizare a Uniunii Tinere
tului Comunist. Iar apoi, 
după ce a fost ales in 
fruntea acestei organizații, 
i-a chemat pe tineri să 
participe la acea luptă apri
gă din care avea să se 
nască viitorul. Adică pre
zentul nostru socialist. As- 
cultîndu-1. in această sală, 
în acest cadru solemn, 
mi-am reamintit imaginea 
tinărului revoluționar ce se 
identificase cu cele mai

Adrian VASIEESCU
(Continuare in pag. a V-a)

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCENTRALE" ROVINARI

Restanțele au fost recuperate, 
acum se produce energie peste plan

într-o discuție avută la începutul 
acestui an, directorul întreprinderii 
„Electrocentrale** — Rovinari, tova
rășul Ion Popescu, ne relata despre 
măsurile adoptate pentru realizarea 
în bune condiții a producției de 
energie electrică in perioada de 
iarnă. „Pentru noi, cei din dome
niul energiei electrice, sezonul rece 
este o adevărată probă de foc, pre
ciza interlocutorul. Și aceasta nu 
numai pentru că în perioada res
pectivă consumul de energie crește 
simțitor. dar însăși producerea 
energiei electrice este mai dificilă. 
Se știe cite greutăți se întîmpină 
in perioada de iarnă în extracția 
cărbunelui. în acest răstimp și ca
litatea cărbunelui este mai scăzută. 
Am reușit insă să executăm mai 
bine decit in ceilalți ani lucrările de 
întreținere și reparați', am efectuat 
o serie de modernizări și îmbună-

• Pină la 20 martie s-au 
produs suplimentar 10,8 mili
oane kilowați oră.
• La grupul energetic nr. 6, 

o experiență valoroasă care 
trebuie grabnic generalizată.
• Este necesar ca zilnic să 

fie asigurate 30 000 tone de 
cărbune.

tățiri la unele utilaje de bază, ceea 
ce ne dă garanția că cele 6 blocuri 
energetice din termocentrala noas
tră vor funcționa la parametri su- 
periori**.

Cu o putere instalată de 1 720 me

gawați, termocentrala de la Rovi
nari trebuie să asigure în acest an 
circa 17 la sută din cantitatea to
tală de energie electrică a țării pro
dusă pe bază de cărbune. Este deci 
de prisos să mai demonstrăm im
portanța acestei mari unități ener
getice în asigurarea energiei elec
trice necesare pentru bunul mers al 
activității productive în întreaga 
economie națională. Să vedem însă 
care este efectul concret al măsu
rilor despre care ne vorbea direc
torul întreprinderii.

De bună seamă, rezultatele sint 
întotdeauna mai grăitoare decit ori
ce comentariu. Să consemnăm, așa
dar, că pină la 20 martie colectivul i

Ion TEODOR j
Dumitru PRUNA j

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 21 martie 1982

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

Deși timpul este încă nefavorabil, se impune o largă 

mobilizare a forțelor oriunde se poate lucra in cîmp

„SĂPTĂMiNA POMICULTURII"

Sădiți pomi, îngrijiți livezile 
și toamna vă va răsplăti!

TELEORMAN: Se acționează hotărit 
pentru desfășurarea în condiții optime 

a însămînțărilor
în actuala campanie de primăvară, unitățile agricole din Județul 

Teleorman au de efectuat un mare volum de lucrări agricole : pregă
tirea și insămințarea a circa 300 000 hectare. Acum, cind ne aflăm in 
a doua parte a lunii martie, am solicitat tovarășului Vasile Boncotă, 
directorul general al direcției agricole județene, citeva amănunte pri
vind modul în care se desfășoară lucrările agricole și măsurile ce se 
întreprind, in continuare, pentru încadrarea lor in perioadele optime.

— Care este bilanțul la zi al lu
crărilor efectuate ?

— Practic, in citeva zile bune de 
lucru s-au semănat peste 6 000 hec
tare, reprezentînd 20 la sută din cul
turile din prima urgență. Am termi
nat de insămințat ovăzul, mazărea 
boabe a fost incorporată în sol pe 
75 la sută din suprafața prevăzută, 
mazărea de grădină — pe 5Q la sută, 
iar furajele — pe 2 300 hectare, din 
cele 9 500 hectare din epoca I. Con
comitent, a început plantarea carto
filor și verzei timpurii. Pe 9 000 hec
tare de teren s-a pregătit patul ger
minativ. Ritmuri mai avansate , de 
lucru s-au înregistrat în consiliile 
unice agroindustriale Furculeștl,.. 
Piatra, Roșiori, Videle, Blejești. Sal-' 
cia și Zimnicea. Din păcate, precipi
tațiile căzute în perioada 12—17 mar
tie au întrerupt activitatea in cîmp. 
Intr-un fel este bine pentru că se 
acumulează umiditate în sol.

— Ce concluzii se desprind din ac
tivitatea desfășurată piuă acum 7

— în general, s-a muncit mai bine 
(fecit in anii trecuți, beneficiindu-se 
și de avantajele că arăturile s-au 
făcut din toamnă, repararea tractoa
relor șt mașinilor agricole s-a înche
iat la termen, semințele s-au asigu
rat în structura de soiuri stabilită și 
de calitate superioară, iar în cîmp 
s-au transportat peste 330 000 tone 
gunoi de grajd, cu citeva zeci de 
mii de tone mai mult decît progra
mul stabilit. Specialiștii s-au aflat 
ceas de ceas în cimp, organizînd ac
tivitatea formațiilor complexe de 
mecanizare. Ei au identificat perma
nent fiecare parcelă de pămint zvîn- 
tat și au dirijat operativ țorțele. la 
efectuarea lucrărilor, Ia început fo- 
losindu-se atelajele și apoi mijloa
cele mecanice. Deșigur, pe primul 
pian al preocupărilor noastre se află 
Calitatea lucrărilor, asigurarea den
sității optime la setriănâi:.

— Să înțelegem că totul s-a desfă
șurat perfect 7

— Nu chiar așa, Au apărut unele 
neconcordanțe legate de condițiile 
climatice specifice ale acestei primă

veri, s-au mai defectat semănătorile 
cu rînduri dese, iar agregatele de 
mașini nu au fost făcute peste tot 
așa cum se stabilise in programul 
inițial.

— Ce se întreprinde acum pentru 
eliminarea unor asemenea neajun
suri, pentru trecerea pe un front mai 
larg la executarea lucrărilor agricole 
de primăvară 7

— Comandamentul județean al 
agriculturii a stabilit o serie de mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
folosirea în perioada următoare a 
fiecărei ore bune de lucru in cîmp, 
în așa fel incit să fie recuperate 
restanțele datorate condițiilor clima
tice nefavorabile. în aceste zile 
— cînd în zootehnie, legumicultura, 
viticultură, pomicultură, activitatea 
nu a încetat nici o clipă — se veri
fică din nou toate tractoarele și ma
șinile agricole, agregatele complexe 
constituite, se controlează calitatea 
semințelor în așa fel ca în pămint 
să ajungă numai cele care au o va
loare biologică superioară. Acolo 
unde mai e cazul s-au concentrat 
importante fdrțe umane la curățirea 
terenurilor de resturi vegetale. Tot
odată, s-au luat măsuri pentru or
ganizarea muncii mecanizatorilor în 
schimburi prelungite, pentru buna 
lor aprovizionare în cîmp cu piese 
de schimb și carburanți, pentru asi
gurarea hranei calde la locurile de 
muncă. Preocuparea numărul unu 
este pregătirea temeinică pentru a 
relua lucrul imediat ce timpul ne va 
permite. Ordinea, disciplina, înalta 
răspundere pentru calitatea tuturor 
lucrărilor, pentru asigurarea densi
tății optime de plante la hectar con
stituie obiectivele de bază ale mun
cii lucrătorilor ogoarelor din Cîmpia 
Teleormanului, care sint hotăriți să 
continue și să finalizeze cu bine 
acest prim examen al bătăliei pentru 
realizarea recoltelor sporite pe care 
ni le-am propus în anul 1982.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

MEHEDINȚI: Acolo unde nu pot intra mașinile, 
e bine să lucreze mai mulți oameni 

la plantarea cartofilor
în acest an grădinarii din Me

hedinți trebuie să producă aproape 
180 000 tone legume. Hotăritoare 
pentru realizarea unei asemenea 
producții este munca ce se desfă
șoară in aceste zile in serele pentru 
producerea răsadurilor, in solarii, în 
fermele de cîmp. Consemnăm citeva 
fapte de muncă. La asociația eco
nomică de stat și cooperatistă din 
Șimian, peste 2 milioane răsaduri 
din cele 3 milioane produse au și 
fost plantate în cîmp. Pe cele cinci 
hectare de solarii calde se muncește 
cu sirguințâ, pentru că de aici, de 
la Șimian, trebuie să ajungă in 
unitățile agricole în perioada urmă
toare peste 20 milioane fire de ră
saduri, iar în solariile reci se plan
tează legume timpurii.

în cele 7 ferme de cîmp ale aso
ciației economice de stat și coope
ratiste horticole Vinători lucrau pes
te 350 de oameni. Din 10 hectare cu 
varză timpurie in cimp mai aveau 
de plantat două hectare, adică mun
că de o zi. Mazărea de grădină de 
pe cele 50 hectare s-a insămințat 
numai în două zile, iar pînă în sea
ra zilei respective urma să se în
cheie semănatul arpagicului pe cele 
15 hectare.

CONSTANȚA: Grădinarii harnici livrează 
din noua recoltă

în fermele legumicole din județul 
Constanța se lucrează intens : în 
timp ce din sere și solarii se strlnge 
recolta de verdețuri, în cimp se pre
gătește viitoarea producție. La cele 
două ferme cu solarii ale complexu
lui legumicol de la Poiana au în
ceput recoltarea și livrarea pe piață 
a cepei verzi cultivate pe 6 hectare, 
iar in zilele următoare vor fi trimise 
pe piață primele cantități de spanac 
și salată. Prin valorificarea acestor 
legume se amortizează aproape total 
costul solariilor. Pe locul rămas liber 
vor fi plantate tomate, ardei, vinete, 
castraveți etc., care vor aduce uni
tății importante venituri. Cum se 
lucrează în aceste zile in celelalte 
cinci ferme de cimp ?

După cum ne spune inginerul-șef 
al complexului, Ștefan Pantea, spre 
deosebire de ceilalți ani. cind erau 
cumpărate aproape toate răsadurile 
necesare, in acest an au fost înfiin
țate răsadnițe care asigură peste 12 
milioane plante, cu un excedent de 
500 000 fire ce vor fi livrate altor 
unități. în acest fel se realizează o 
economie de 600 000 iei numai din 
diferența de preț, care va influența 
favorabil beneficiul. După desființa
rea răsadnițelor, gunoiul va fi folosit

Și la Asociația horticolă „Aurora" 
se lucra intens. S-a plantat varza 
timpurie in cimp pe 5 hectare și a 
fost însămînțată mazărea de gră
dină pe 15 hectare. Și totuși, la alte 
culturi ritmul nu este cel necesar. 
Pentru acest an, asociația și-a pre
văzut să obțină 16 000 kg cartofi 
timpurii la hectar. Sămînța s-a asi
gurat. într-adevăr, plantarea lor nu 
se poate face mecanizat. In schimb, 
se poate lucra manual. Pină in ziua 
de 18 martie se plantaseră însă nu
mai 14 hectare cu . cartofi timpurii, 
din cele 160 prevăzute. Motivul 7 
Fermele contează zilnic pe 1 200 
brațe de muncă din unitățile asocia
te. Numai că zilnic vin la lucru 
doar 250—300 de oameni. De ce 7 
Conducerile cooperativelor agricole 
asociate — Cujmir, Obirșia de Cimp, 
Salcia, Gemeni și Dirvani — nu se 
ocupă cu suficientă răspundere de 
mobilizarea cooperatorilor la efec
tuarea lucrărilor de sezon in fer
mele asociației. De aici necesitatea 
ca, în aceste zile, să se concentreze 
mai multe forțe la plantat.

Virgiliu TATARU
corespondentul „Scînteii" 

la fertilizarea a 80 hectare, înlocuin- 
du-se astfel îngrășăminte chimice. La 
ferma nr. 4, condusă de ing. Ioana 
Ionescu, se plantează pe 5 hectare 
pentru prima dată in cimp varză tim
purie protejată de tunele din polieti
lenă. Zilnic se plantează 70 000 de 
fire, astfel incit jumătate din supra
fața prevăzută a fost cultivată. Tot 
în cîmp se plantează și se seamănă 
celelalte culturi care continuă ciclul 
de producție din solarii: ceapă, spa
nac, salată etc. Peste 250 de oameni 
lucrează din plin, sub directa îndru
mare a specialiștilor, în cele șapte 
ferme.

Activitatea se desfășoară intens 
și la complexul de ferme legu
micole al. asociației economice de 
stat și cooperatiste Mihail Kogălni- 
ceanu, unde a început insămințarea 
mazării pentru păstăi, a rădăcinoase- 
lor și celorlalte culturi. Din cele 300 
hec târfe cu- mazăre1 au fost insămîn- 
țate 30 hectare. întregul set de ma
șini este repartizat pe ferme, care 
au devenit formații complexe de 
lucru, alcătuite din mecanizatori și 
horticultori. Așa le stă bine grădina
rilor — să fie primii la lucru 1

George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii"

PROBA 
DE 

CALITATE
„Să mergem in cimp, acolo 

unde a răsărit prima cultură în
sămînțată in mustul zăpezii. Să 
vedeți rezultatul primului nostru 
examen de calitate din această 
campanie de primăvară" — zice 
cu nedisimulată mîndrie ingine
rul-șef al cooperativei agricole, 
Cornel Neacșu. Aici, la Uliești, ca 
și in alte zone din județul Dîm
bovița, pămintul ne spune cind 
să pornim la semănat. Sini mo
mente, ore puține cind e reavăn 
și afinat ca o pîine, cind cere 
sămînța. Totul e să fii acolo, să-l 
înțelegi chemarea. Și noi am 
prins „o fereastră" de timp fru
mos înaintea ploilor și am intrat 
Imediat cu semănătorile".

Era la început de martie. 
Atunci, clțiva mecanizatori au 
trecut să pună sub brazdă pri
mele semințe de mazăre. In 
citeva zile au semănat toate cele 
50 hectare cu această cultură 
pentru boabe. Că s-a insămințat 
la timp și a răsărit mazărea nu 
e decit un fapt dintre cele mai 
obișnuite. Și la fel de firească e 
satisfacția celui care privește rin- 
durile drepte de plante așezate 
parcă cu rigla, la distanțe egale, 
fiecare cu același, exact același 
spațiu nutritiv. „Semn că avem 
mecanizatori destoinici, că ei au 
lucrat cu răspundere pentru a 
asigura o densitate optimă" — 
conchide inginerul, privind în
tinsul cimpiei proaspăt înverzite. 
Dincolo de bucuria simplă, ome
nească, pentru lucrul bine făcut, 
stăruie îndemnul de a nu uita 
vechile practici ale agricultorilor 
care începeau devreme semăna
tul in cimp al mazării și al altor 
culturi rezistente la frig, dar 
sensibile la căldură și la lumina 
soarelui. Și poate e bine ca toți 
specialiștii și, alături de ei, me
canizatorii și cooperatorii sd re
vină pe tarlalele unde au germi
nat semințele puse de ei, să vadă 
cum au lucrat la semănat.

C. BORDEIANU

Se spune că este ne
mărginită satisfacția 
celui care, plantînd un 
pom, vede cum aces
tuia îi plesnesc mu
gurii, îi pornesc mlă- 
dițele, i se ridică pe 
verticală tulpina, iar 
apoi, cu timpul, ramu
rile i se umplu de flori 
și apoi de roade. De 
fructe galbene ori 
roșii, frumoase și ro
tunde despre care un 
scriitor spunea că sint 
„echilibrate și desăvîr- 
șite, fără nici un exces 
in nici o privință, ar
monioase și pure, dia- 
ne și minerve aninate 
de crengile pomilor"... 
Cîți pomi, cîți pomi- 
cultori, cite satisfacții I 
Este edificatoare o 
cifră : în ultimii 5 ani 
au fost făcute plan
tații pomicole în ma
rile unități agricole pe 
aproape 55 000 hectare. 
Și mii, zeci de mii de 
pomi, de arbuști fruc
tiferi au fost sădiți pe 
lingă casele oameni
lor de la orașe și sate. 
Dărnicia pămintului, 
puterea soarelui și 
voința oamenilor au 
făcut să se reverse in 
casele noastre prunele 
brumate, perele sucu
lente cu miros de bu
suioc, merele din ati- 
tea și atitea soiuri 
care ne desfată cu 
gustul și aroma lor 
pînă și acum la echi- 
nocțiul de primăvară. 
Da, acum cînd calen
daristic incepe ano
timpul florilor, potri
vit unei frumoase tra
diții, se desfășoară in 
întreaga țară „Săptâ- 
mina pomiculturii", 
amplă acțiune de mo
bilizare a cetățenilor 
la plantarea pomilor, 
la executarea lucrări
lor de îngrijire a live
zilor.

In această ultimă 
săptămină a lunii mar
tie. oamenii, nu nu
mai de la sate, ci și 
cei de la orașe, sint 
chemați să facă rin- 
duială in grădinile de 
lingă casă, iar cei ce 
gospodăresc întinsele 
livezt ale unităților 
agricole socialistă vor 
trebui să facă ultimele 
retușuri la toaleta po
milor, pentru ca roa
dele lor să fie bogate 

și sănătoase. De la or
ganele centrale de 
specialitate ne-au fost 
oferite, sintetizate în 
cifre seci, acțiunile ce 
se vor desfășura în 
„Săptămină pomicul
turii" :
• Plantări de pomi 

pe 2 230 hectare ;
• Plantări de ar

buști pe 109 hectare ;
• Pregătirea tere

nului pentru planta
rea căpșunilor pe 3 140 
hectare ;
• Tăieri de forma

re și rodire in livezi 
pe 32 200 hectare ;
• Stropiri contra 

dăunătorilor Ia 
15 460 000 pomi.

Da, e mult de lucru 
In livezi, ca dealtfel 
la cimp sau în grădi
nile de legume. Dar 
parcă niciodată omul 
nu simte atita atracție 
pentru natură, pentru 
pomi și flori ca acum, 
in aceste zile de pri
măvară. A canaliza 
această înclinație spre 
obiective utile prezin
tă o mare însemnătate 
din toate punctele de 
vedere. Obiectivul : 
realizarea unei coti
turi in ce privește în
grijirea plantațiilor 
pomicole, a tuturor 
pomilor, oriunde se 
cultivă ei — în unită
țile agricole, în gospo
dăriile populației, pe 
lingă drumuri și șo
sele. Toate livezile ver 
trebui să rodească din 
belșug.

Satisfacția pomărl- 
tului va cuprinde în 
acest an mii, zeci sau 
poate chiar sute de 
mii de oameni. Pentru 
prima dată pepiniere
le statului pot pune la 
îndemîna locuitorilor 
de la sate și orașe un 
mare număr de pomi 
care să fie plantați în 
jurul caselor. în total, 
7 milioane de pomi 
altoiți. In medie, cîte 
un pom pentru fiecare 
familie ! Rămine doar 
ca organele de specia
litate să difuzeze cu 
răspundere acest ma
terial săditor. Să faci
liteze ca el să ajungă 
cu ușurință în posesia 
celui care dorește să 
contribuie Ia dezvolta
rea acestei bogății na
ționale — pomicultura.

Și bineînțeles pomi- 
cultorul însuși trebuie 
să se îngrijească de 
procurarea materialu
lui săditor, să plante
ze pomii cu grijă, pen
tru a se asigura prin
derea lor.

In unitățile agricole, 
unde in această pri
măvară se plantează 
6 700 hectare cu pomi, 
se organizează livezi 
intensive și superin- 
tensive, care diferă de 
cele pe care le cunoaș
tem. Pomii se plantea
ză în teren desfundat, 
în rinduri mai apro
piate și mai deși pe 
rînd. Cu pomii care se 
plantează în jurul ca
selor se petrece cu to
tul altceva. Se respec
tă același „ritual" pe 
care oricine îl cu
noaște încă din copi
lărie. Pe fundul gropi
lor se așază o mină de 
îngrășăminte naturale 
cu pămint mărunțit 
pentru ca rădăcinile la 
pornirea vegetației să 
aibă hrana necesară. 
Pomicultorul așază po
mul în groapă, a- 
runcă peste rădăcini 
pămintul săpat de la 
suprafață, îl presează Z 
cu talpa încălțămin
tei. Cind totul este 
gata, face in jurul tul
pinii o copcă în care 
toarnă o găleată de 
apă.

Cineva afirma că „a 
planta un pom este 
un act la fel de im
portant ca scrierea 
unui poem sau cio
plirea unei statui, 
fiindcă toate deopo
trivă poartă în ele În
scrise însemnul dura
tei". Numai că in ca
zul pomilor, acțiunea 
nu se încheie odată cu 
plantarea. Se știe că 
nu-i deajuns să să- s > 
dești un pom și să aș
tepți apoi să-ți dea 
singur roadele. Se cere 
să fii lingă el de cite 
ori e nevoie. Mun
ca pomicultorului nu 
se încheie în „Săptă- 
mîna pomiculturii", ci 
continuă toată primă
vara, toată vara și 
pînă ta vehitea toam
nei, o muncă neîntre
ruptă, prilej de tot 
atitea satisfacții.

Ioan HERTEG

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE A ȚĂRII

O mare și patriotică răspundere a minerilor și energeticienilor
La cariera Cimpu lui Neag 

din Valea Jiului

De la 1000 tone 
cărbune pe zi, azi, 

la 2000 tone cărbune 
pe zi, miine Foto : Ștefan Nemecsek

Restanțele au fost recuperate, 
acum se produce energie 

peste plan

Prima carieră de la suprafață din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului — 
Cimpu lui Neag — cunoaște in 
această primăvară aceeași animație 
ca anul trecut, cînd aici a fost de
clanșată ampla acțiune de întraju
torare muncitorească „Huilă — 
Cimpu lui Neag". Scopul acestei ac
țiuni este de a asigura descopertă- 
rile in carieră și frontul de extracție 
necesar sporirii producției de cărbu
ne cocsificabil și energetic. Buldoze
rele, excavatoarele și autobasculan
tele de mare tonaj se află in plină 
activitate. ,

20 martie 1982, ora 8. Excavato- 
ristul Victor Pătrașcu, după ce des
carcă o cupă plină cu cărbune intr-o 
autobasculantă condusă de șoferul 
Dumitru Achim. face un semn de 
bucurie celor din jur, care înțeleg 
semnificația gestului. Evenimentul 
așteptat din zori de întreg colecti
vul a avut loc.

— Este a 16 000-a tonă de cărbune 
extrasă suplimentar in acest an. aici 
Ia „mina" de la suprafață — ne lă
murește subinginerul Ion Velican. 
Tot de la Începutul anului și pină 
acum s-au excavat, peste prevederi, 
24 038 mc steril. De la 10 februarie, 
cînd a fost din nou declanșată ac
țiunea „Huilă — Cimpu Iui Neag", 
zestrea tehnică a sporit la 43 auto
basculante de 16 tone, 10 excavatoa
re și 9 buldozere : in aceste condi
ții. ritmul extracției cărbunelui a 
ajuns la 1 000 tone pe zi, urmind ca 
in perioada următoare să se atingă 
2 000 tone cărbune pe zi.

La descopertare sau la extragerea 
cărbunelui, activitatea nu contenește 
nici o clipă. Cupele excavatoarelor 
mușcă permanent din stratul de pă
mint sau de cărbune ce strălucește 
la lumina zilei. Tovarășul Otio A- 
braham, inginer-șef al Combinatului 
minier Valea Jiului, ne precizează :

— Cu sprijinul comitetului jude
țean de partid. în acest an acțiunea 
de întrajutorare muncitorească „Hui
lă — Cimpu lui Neag" a fost dema
rată imediat ce condițiile climatice 
au permis exploatarea la suprafață a 

cărbunelui. Am stabilit ca in anul 
1982 să extragem din această carie
ră 280 000 tone cărbune și să desco- 
pertăm 454 000 mc steril. Sint sarcini 
care pot fi nu numai realizate, ci și 
substanțial depășite. La ședința Co
mitetului Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R. din 18 martie s-a subliniat 
necesitatea creșterii substanțiale a 
producției de cărbune, in vederea 
dezvoltării bazei energetice a tării. 
De aceea, răspunzind acestei cerin
țe vom întreprinde noi măsuri pen-

1
• La ampla acțiune de întrajutorare muncitorească parti

cipă forțe tehnice și umane sporite.
® S-au excavat pînă acum peste prevederi 16 000 tone de 

cărbune și 24 000 mc steril.
• Un angajament mobilizator ; pină la sfirșitul anului vor 

fi extrase suplimentar 30 000 tone cărbune și excavați în plus 
100 000 mc steril.

tru ca în acest an să extragem su
plimentar 30 000 tone cărbune și să 
excavăm in plus 100 000 mc de steril.

Discutăm pe această temă cu oa
meni ai muncii aflați la datorie. 
Toți sint animați de dorința fierbin
te de a da țării cit mai mult cărbu
ne și sint preocupați ca această im
portantă acțiune de Întrajutorare 
muncitorească, declanșată din iniția
tiva secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se soldeze cu rezultate 
cit mai bune.

— Lucrez de mai mult timp pe un 
excavator aparținind întreprinderii 
de construcții siderurgice Hunedoara 
— ne spunea excavatoristul Pătruț 
Blăguț. Cu acest utilaj arp partici
pat la ridicarea unor construcții in
dustriale și sociale, cunoscind bucu
ria firească a celui care făurește 
lucruri folositoare tării, omului. Dar, 
vă spun sincer, că aici la Cimpu luî 
Neag mă simt deosebit de mîndru 
de răspunderea pe care o am față 

de munca mea, știind că de ea de
pinde sporirea producției de cărbune 
— principala sursă de energie a pa
triei noastre.

— Nu exagerez cu nimic cînd spun 
că și noi, minerii de la suprafață, 
împrumutăm de Ia ortacii noștri din 
subteran cîte ceva din calitățile lor 
în lupta aspră cu natura — susține 
excavatoristul Olimpiu Moldovan, 
de la întreprinderea de utilaj greu 
Hunedoara.

Și la fel gindesc și acționează bul- 

dozeriștii, frații Ștefan și Francisc 
Satmari, Marin Cioc, Carol Pinczer, 
șoferii Costel Răducanu. Cornel 
Magda, Vasile Olteanu. Constantin 
Mihăiescu, pe care i-am intilnit la 
diferite puncte de lucru din carieră.

Din discuțiile cu muncitorii, subin- 
ginerii și inginerii ce participă la ac
tivitatea de producție din carieră am 
reținut că pentru realizarea integra
lă a planului ps acest an și a anga
jamentelor de a realiza o produetie 
suplimentară de cărbune au fost pre
văzute o serie de măsuri concrete 
de sporire a productivității muncii 
atit in activitatea de descopertare. 
cit și la extragerea cărbunelui. 
Astfel, pentru folosirea intensivă, la 
întreaga capacitate, a tuturor utila
jelor din dotare și. în special, a au
tobasculantelor. se va extinde lucrul 
in două schimburi prelungite de cîte 
10 ore. concomitent cu o mai bună 
organizare a muncii. Totodată, în 
vederea prevenirii unor inundații în 
carieră pe timp ploios, se prevede 

pregătirea și intrarea în funcțiune a 
unor stații de pompe mobile și fixe, 
precum și săparea unor canale de 
desecare.

De o deosebită importanță pentru 
asigurarea fluxului de transport al 
cărbunelui și sterilului din carieră 
se va dovedi sporirea parcului auto 
cu incă cel puțin 40 de autobascu
lante de mare tonaj, asigurindu-se 
zilnic un număr de cel puțin 80 auto
basculante in bună stare de funcțio
nare. Tot in acest scop s-a prevăzut 
repararea și întreținerea in bună 
stare de circulație a celor 5 km de 
drumuri din carieră și de la haldele 
exterioare, precum și a celor 15 km 
de drum asfaltat de la carieră 
pină in stația C.F.R. Bărbăteni.

— Pentru finalizarea și in acest 
an cu cele mai bune rezultate a ac
țiunii de întrajutorare muncitoreas
că „Huilă — Cimpu lui Neag", ho
tăritoare este asigurarea ritmicității 
desfășurării lucrărilor de descoper
tare, excavare și de transport al căr
bunelui — ne spune ing. Nicolae 
Vucan, șeful sectorului carieră. De 
aceea, solicităm forurilor de re
sort să ne ajute pentru spori
rea parcului de autobasculante. De
sigur, toate autobasculantele trebuie 
menținute In stare de funcționare 
printr-o întreținere și exploatare 
atentă. Cerință care poate fi înde
plinită și in măsura in care starea 
drumului spre gara C.F.R. Bărbăteni 
va fi îmbunătățită. Avind asigurate 
aceste condiții, participant!! la ac
țiunea „Huilă — Cimpu Iul Neag" 
vor munci cu și mai multă dîrzenie 
și tenacitate pentru ca. alături de 
minerii Văii Jiului, să-și sporească 
contribuția la creșterea producției 
de cărbune a țarii. Vom răspunde 
astfel prin fapte chemării înflăcăra
te pe care secretarul general a) 
partidului a adresat-o tuturor mine
rilor de a produce cit mai mult 
cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
termocentralei a realizat suplimen
tar, față de sarcinile de plan,
10,8 milioane kilowați-oră ener
gie electrică. Evident, perioada la 
care ne referim este destul de
scurtă ; dar ea dovedește că „proba
de foc" a sezonului rece a fost tre
cută cu bine, că măsurile luate au 
determinat un reviriment necesar, 
de mult așteptat in activitatea aces
tei unități. Cum i-a acționat practic 
pentru obținerea rezultatului amin
tit ? Ce măsuri se Întreprind în 
continuare pentru ca termocentrala 
de Ia Rovinan să asigure cantitățile 
prevăzute de energie electrică ?

La indicația conducerii partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ș-a trecut la înfăptuirea 
unui amplu și complex program de 
modernizare și perfecționare con
structivă a utilajelor și instalațiilor 
energetice de bază. Primul obiectiv 
la care aceste lucrări s-au încheiat 
este blocul energetic nr. 6 de 
330 megawați. Citeva detalii tehnice 
cu privire la lucrările efectuate ne 
sint prezentate de inginerul Cicel 
Dodescu, șeful secției de exploatare 
„Termo III" :

— In principal, este vorba de exe
cutarea unor îmbunătățiri menite să 
ducă la creșterea fiabilității în ex
ploatare a utilajelor. Cea mai im
portantă dintre ele, cu efect direct 
asupra siguranței in funcționare, 
asupra eficacității procesului de ar
dere și reducerii consumului de hi
drocarburi, este introducerea grăta
rului de post-ardere. Celelalte îm
bunătățiri se referă la mărirea 
diametreior rotoarelor de la mori, 
înlocuirea motoarelor inițiale cu 
motoare cu puteri mai mari, reali
zarea unor centuri refractare în 
zona arzătoarelor pentru menținerea 
temperaturii ridicate in camera fo
cosului, modificarea instalației de 
evacuare a zgurii și cenușii ș.a. In 
momentul de față, blocul funcțio
nează constant la o putere ridicată 
șl se fac măsurători de performanță 
pentru verificarea eficienței Îmbu
nătățirilor aduse, in vederea aplică
rii lor ți la celelalte grupuri de 
aceeași putere.

Rezultatele obținute, indicii de 
utilizare atinși la grupul nr. 6 sint 

de natură să contureze o experien
ță bună, care atestă necesitatea 
efectuării neintirziate a unor astfel 
de modernizări la toate grupurile 
energetice de aceeași capacitate. 
Citeva argumente în acest sens : în 
luna februarie, grupul nr. 6 a rea
lizat o sarcină medie orară de 
207 MW, față de 167 MW la grupul 
nr. 4, 152 MW Ia grupul nr. 5 și 
147 MW la grupul nr. 3. De mențio
nat că, in prima decadă a lunii 
martie, la grupul nr. 6 s-a realizat 
o sarcină medie orară și mai mare 
— de 218 MW, ceea ce dovedește 
creșterea fiabilității in funcționare 
a acestor utilaje. Șl, ceea ce este 
mai important, aceste puteri s-au 
obținut in condițiile în care s-a fo
losit un cărbune cu o putere calo
rică scăzută — de circa 1 430 kcal 
pe kg — și cu un consum minim de 
hidrocarburi. Astfel, în perioada 
care a trecut din acest an, aportul 
de păcură la realizarea amestecu
rilor de ardere a fost de 7,5 la sută 
la grupul nr. 6, 23,7 la sută la 
grupul nr. 4, 24,8 la sută lă grupul 
nr. 5 și 30,8 la sută la grupul nr. 3. 
Pornind de la aceste rezultate, este 
lesne de înțeles ce eficiență pot 
avea și de ce este absolut necesar 
ca asemenea perfecționări să fie 
aplicate nelntîrziat și la celelalte 
grupuri energetice aflate în exploa
tare. Mai mult, se impune ca indus
tria constructoare de mașini să țină 
Beama de experiența debindită și să 
introducă modificările respective și 
la celelalte grupuri energetice de 
330 MW, care se execută acum pen
tru termocentralele de la Turceni si 
Anina.

Evident, îndeplinirea sarcinilor 
tot mai mari ce revin energeticie
nilor de aici în perioada următoare 
este strins legată și de eforturile 
făcute pentru aprovizionarea ritmi- 
eă șl cu cantități suficiente de căr
bune. In acest șens se efectuează o 
serie de lucrări pentru dezvoltarea 
gospodăriei de cărbune a termocen
tralei și îmbunătățirea sistemului de 
alimentare a grupurilor energetice. 
Astfel, a fost pusă în funcțiune o 
stație de descărcare a cărbunelui 
din vagoane cu o capacitate de 
10 000 tone pe zi, iar pină la sfir- 
șitul acestei luni vor incepe roda
jele la stația de concasare nr. 2, 
care va permite aprovizionarea 

continuă a termocentralei cu căr
bune la granulația optimă de 
0,10 mm. Totodată, se prevede ca 
în acest an să fie terminate lucră
rile la gospodăria de cărbune prin 
montarea celei de-a treia benzi 
transportoare și să se asigure un 
circuit propriu de transport al căr
bunelui, care să poată fi folosit in
dependent de liniile magistrale ale 
bazinului minier.

Aplicarea programului de moder
nizare la celelalte blocuri energeti
ce — principala acțiune propusă 
pentru anul 1982 — înseamnă prac
tic scoaterea din circuitul produc
tiv, In medie, a unui grup energetic 
pe parcursul întregului an. In 
această situație există garanția în
deplinirii planului la producția de 
energie ? „Chiar și In aceste condi
ții, ne-a precizat directorul între
prinderii, acționînd perseverent 
pentru reducerea timpului de sta
ționare a blocurilor aflate in repa
rații, putem asigura funcționarea 
termocentralei la o putere media 
de 850—900 MW. Dar pentru 
aceasta trebuie să avem asigura
tă cantitatea de lignit necesară, 
adică circa 30 000 tone pe zi, la o 
putere calorică de peste 1 500 kcal/ 
kg. Spun aceasta deoarece, în caa 
mal mare parte din luna ianuarie, 
cu cărbunele livrat de Combinatul 
minier Rovinari am putut menține 
în funcțiune numai două grupuri 
energetice".

Dealtfel, așa se șl explică de 
ce în luna ianuarie termocen
trala de la Rovinari nu a reali
zat decit circa 70 la sută din planul 
producției de energie electrică, ceea 
ce a influențat într-o aumită mă
sură și alimentarea sistemului ener
getic național. Prin urmare, nu mai 
trebuie să insistăm asupra impor
tanței aprovizionării ritmice cu 
cărbune.

Desigur, rezultatele obținute, ac
țiunile care se intreprind în conti
nuare demonstrează că întregul co
lectiv de la întreprinderea „Electro- 
centrale" — Rovinari este angajat 
cu toată răspunderea pentru a 
furniza economiei naționale canti
tatea de energie electrică prevăzută. 
Ceea ce au realizat pină acum oa
menii muncii de aici constituie nu
mai un Început de drum care tre
buie continuat cu perseverență.
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€* J Tfff DflM ÂMECf JTf sub semnul împlinirilor socialiste, al înfăptuirii
B UL KwmfflXsM l&E n&s aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

Cooperativizarea - terenul fertil al roadelor agriculturii noastre socialiste
ARC PESTE TIMP ÎN CÎMPIA BRĂILEI

Pe harta județului Brăila din urmă cu 75 de ani sint înscrise 36 de 
flăcări roșii, simbol al vîivotăilor care au cuprins în 1907 satele din această 
parte a țării, Viziru, Surdila-Greci, Făurei, lanca, Jirlău, Chiscani, Roșiori... 
Prin aceste sate, renăscute la o viață nouă, reporterul și-a propus recon
stituirea drumului dintre ieri și azi.

Cind am ajuns la Chiscani, așezare de oameni gospodari, aflată pe 
un loc fruntaș in competiția muncii ce se desfășoară între localitățile ru
rale ale județului, l-am găsit pe președintele cooperativei agricole de 
producție, Ștefan Mitu, studiind cu atenție cuvintarea rostită de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliu
lui național al agriculturii. Pe manșeta ziarului făcuse însemnări, iar pe 
alocuri textul era subliniat. Ne spune : „Mi-au mers la inimă și m-au 
emoționat profund cuvintele tovarășului Ceaușescu. Am reținut, în mod 
deosebit, aprecierile referitoare la contribuția importantă a țărănimii la 
istoria trecută și mai ales prezentă a țării, ca și marile sarcini pe care 
le avem de îndeplinit pentru înfăptuirea noii revoluții în agricultură. Dacă 
astăzi oamenii din Chisconii Brăilei trăiesc o viață nouă, fericită este 
pentru că ei au „sfințit" prin muncă pămintul, smulgîndu-i roade tot mai 
bogate, in anul trecut noi am obținut rezultate bune, am realizat planul 
la majoritatea indicatorilor, iar în ’82, sîntem siguri, recoltele vor fi și mai 
mari. Drumul pe care l-am parcurs de cind s-a constituit la noi coopera
tiva agricolă de producție a fost mereu ascendent. II continuăm. E bine 
totuși ca uneori să întorci capul înapoi, să vezi de unde ai plecat..."

Da. e bine, e necesar să privești retrospectiv, apoi să scrutezi prezentul 
satului socialist și deschiderile arcului de timp ol viitorului. Drumul acesta 
demonstrează certitudinea reușitelor și întărește sentimentul încrederii în 
tot ceea ce numim edificarea unei noi vieți, mereu mai prospere. Să re
producem, pentru început, citeva dote statistice, consemnate în urmă cu 
40—50 de ani :

• In județul Brăila erau 8 723 capi de familie fără nici o 
palmă de pămînt • Din cele 66 de moșii cu peste 5 CGO de 
hectare, cite erau in țară, 13 acaparaseră pămintul mănos din 
Cîmpia Brăilei. • Existau în județ 5 525 case din pămînt și 
lemn și 2 985 case cu o singură încăpere. O 1 741 km de dru
muri erau „în stare naturală", adică nepietruite. Enumerarea 
ar putea fi mult continuată...

Să ne apropiem însă de prezent, apelind atît la documente de 
arhivă, cit și la oameni, la mărturiile celor care au trăit marile transfor
mări ale satelor din cîmpia Brăilei, contribuind direct la ele.

Imagini ale noului în satele brăilene. Locuințe și dotări moderne la însurăței (stînga), dispensarul din Tichilești (dreapta)
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— Ești membru de partid, moș 
Radule. De cind ?

— Din ’47. Am fost între primii 
aici în sat. Nădejdile noastre înce
peau să se-nfiripe. Din moși-stră- 
moși voiam și noi, țăranii, să stăm 
la masa dreptății. Iar de atunci, 
tare s-a mai schimbat viața. Dum
neata nu le-ai apucat pe toate, dar 
îți spun eu : s-a născut o altă 
lume, sub ochii mei.

— Și cum e lumea asta nouă ?
— Pe asta o vezi și dumneata, 

pe ailaltă, dinainte, n-o știi cu 
totul. Nu te supăra pe mine, dar 
așa cred eu...

j— Nu mă supăr,,- moș;-Radulei 
Uite, aici, în carnet, am două în
semnări de la primărie, scoase din 
monografia comunei. In una scrie 
cum era înainte și in cealaltă cum 
e azi. înainte era aici o moșie mare 
ca un pustiu. Și oamenii i-au spus 
Surda lui Grecianu — un boier 
grec. Apoi, i-au zis Surdila-Greci. 
Erau sărăcie și boli. Școala func
ționa intr-o cămăruță cu pămînt 
pe jos, iar copiii scriau pe nisip, 
în niște lădițe, cu degetul. Oamenii 
munceau pe moșie și cădeau din 
picioare. Astăzi, cooperativa agri
colă de producție are 4 224 hecta
re ; satul este electrificat, are 4 
școli, trei grădinițe, o creșă, 4 ma
gazine. dispensar, trei sferturi din 
case sint noi, oamenii au 600 de a- 
ragaze, 206 frigidere, 450 de tele
vizoare, 500 aparate de radio : în- 
tr-un singur an s-au făcut lucrări 
edilitare de 1,3 milioane lei. Mă 
opresc aici. Adevărat, nu ?

— Așa e, dar n-ai spus ce-i mai 
important. Ești tînăr, poți să-mi 
fii și nepot, trebuie s-o știi de la 
mine, s-o scrii și la gazetă, s-o 
spui Ia toți cu care vorbești, mai

/-------------------<
SPRE A AMINTI 
GENERAȚIILOR DE 
ASTAZf SI DEMIINE 
LUPTA DUSA IN ANUL 
1907 OE TARANll 
DIN ACEASTA COMUNA 
ÎMPOTRIVA MIZERIEI 
SI ASUPRIRII,PENTRU 
0 VIATA MAI BUNA.

MARTIE 1967

Placa comemorativă din comuna 
Viziru

cu seamă tinerilor : cel mai mult 
s-a schimbat sufletul omului. Eu 
știu ce înseamnă stăpînul și sluga, 
că am fost slugă la stăpin. Azi 
omul are alt suflet, suflet de om 
liber. Așa am ajuns să fiu și eu 
abia spre bâtrinețe. Am lucrat în 
C.A.P. mulți ani. Cooperativa 
noastră s-a ridicat la lumină, sa- 
tu-i mereu mai frumos, fiecare 
primește după cum și cît mun
cește. Așa-i drept, așa-i omenește. 
Acum sint pensionar. Dar și la 86 
de ani mai mergeam la prășit. 
Așa, de drag. Munca îl ține pe om 
îi dă, ca să zic așa, zile. E bine, 
tată, e bine. Pace să fie, și sănă
tate, că in rest n-avem a ne plîn- 
ge. \

De ce nu este ușor să tii
» 9

la zi monografia comunei

Mărturii din presa vremii despre evenimentele de la 1907 in cîmpia Brăilei 

„Nădejdile noastre 
s-au împlinit luminos”

DECLARĂ UN VETERAN DE LA 1907
SURDILA-GRECI se află către 

marginea județului Brăila ; sat 
frumos și curat, sat de oameni 
gospodari. La șosea, aproape de 
centrul civic, locuiește moș Radu 
R. Stan, fost participant la răs
coala din 1907. Deși are 90 de ani, 
pină nu de mult mai putea fi văzut 
trebăluind pe lingă casă. Acum își 
bucură bătrînețile cu cei doi stră
nepoți, cărora le mai spune po
veștile adevărate ale vieții sale de 
aproape un veac.

— Cum a fost atunci, moș Ra
dule. îți amintești ?

— Cum să nu-mi amintesc ? 
N-aveau oamenii de nici unele. Se 
poate uita ce-a fost ? Tata avea un 
pogon de pămînt luat in parte. 
Greu. Moșia boierului Rusvianescu 
se întindea de nu puteai s-o oco
lești într-o zi decit călare. Oamenii

se stingeau pe picioare. Iar la conac, 
doamne, doamne, ce mai bogăție 
era. Am pornit spre conac cu 
furci și ciomege. Voiam dreptul 
nostru pentru cît munceam. In
trase groaza in boier și a chemat 
jandarmii. S-au tras salve. Pe vreo 
douăzeci ne-au arestat și ne-au 
dus la Brăila. Două luni am stat 
închiși în celule, cu ciment pe jos. 
Bătaie — in fiecare zi. Pe Stancu 
Mortu șî Enache Trîntea îi sînge- 
rau de le plîngeam de milă. Zicea 
boierul că ei ii luaseră pușca, a- 
tunci, Ia încăierare, la conac.

— Știu că ai luptat și la Mără- 
șești.

— Am luptat că trebuia să ne a- 
părăm țara. Nemții spuneau că vor 
să mănince la Iași. Nu i-am lă
sat. Au mușcat din țarina noastră. 
Mi s-au dat și două decorații.

La VIZIRU s-a scris în urmă cu 
75 de ani una din paginile memo
rabile ale luptei țăranilor pentru 
dreptate. învățătoarea pensionară 
Vasilica Manta este nepoata lui 
Ștefanache Manta — una din căpe
teniile răsculaților vizireni. O da
torie de conștiință a determinat-o 
ca, pe parcursul vieții, să stringă 
numeroase documente și mărturii 
despre istoria de ieri și de azi a 
comunei. Cu migală și pasiune, cu 
respect pentru adevăr, le-a adunat 
într-o impresionantă monografie. 
Iar munca ei continuă, fără să cu
noască odihna. Ne spune :

— Cel mai mare moșier al aces
tor locuri era contele Petru de 
Roma. Avea 50 000 de hectare de 
pămînt pe care robeau și țăranii 
din Viziru. Clopotele au dat sem
nalul răscoalei. S-au adunat vreo 
400 de țărani care-și transformase
ră furcile in arme. Au luat drumul 
Brăilei ; li s-au mai alăturat și alți 
obidiți din Golășei, Ciucea, Valea 
Cîmpii, Osmanu, Gropeni. La mar
ginea orașului i-au întîmpinat ofi
cialitățile. Iată ce scria ziarul „Vo
cea liberală" din 27 martie 1907 : 
„La bariera Călărași stau prefectul 
Faranga, polițistul Cantuniari, pro
curorul Eremia, Ralet, comandantul 
jandarmilor, maior Robescu și că
pitan Iacobescu... In pădure sint 
ascunse trupe de artilerie cu mi

siunea de a sili pe țărani să se 
reîntoarcă". Țăranii și-au întocmit 
un program de revendicări, in șap
te puncte, prin care cereau pă- 
mint, dispariția arendașilor ca per
soane interpuse intre ei și moșieri 
și curmarea grelelor poveri impuse 
de aceștia. Au fost amenințați, bă
tuți. Zadarnic. Li s-au făcut pro
misiuni. Bieții oameni le-au crezut 
și s-au întors la casele lor. A in
tervenit apoi armata...

— Documentele vorbesc și despre 
o impresionantă solidaritate a mun
citorilor cu țăranii răsculați.

— Un moment important l-a 
constituit organizarea de către 
cercurile socialiste din Brăila și 
Galați a unor acțiuni de solidari
tate cu țăranii, in care un rol deo
sebit l-a avut N. D. Cocea. Aces
tea au și lansat în acest sens un 
apel publicat în coloanele ziarului 
„Dezrobirea", precum și un mani
fest.

— La căminul cultural am ascul
tat, înregistrată pe bandă de mag
netofon, o evocare ; un fragment 
de istorie în care se vorbea de ares
tarea unor țărani, închiderea și 
schingiuirea lor intr-o școală din 
comună.

— Da, i-au închis Intr-o sală de 
clasă. Mulți dintre ei intraseră 
atunci pentru prima oară intr-o

școală, erau analfabet!. Regimul 
burghezo-moșieresc i-a „ajutat" 
atunci să intre acolo unde ar fi 
trebuit cindva să învețe carte.

— Ați reușit să reconstituiți fidel 
numeroase episoade istorice, figuri 
de țărani puternici, cu dragoste de 
dreptate și adevăr. Ne-a reținut 
atenția în mod deosebit personali
tatea unuia dintre ei : Ion Manta 
Dulgheru.

— Acest țăran, Ion Manta Dul
gheru, taica — cum îl numeau vi- 
zirenii — participase și la răscoala 
grănicerilor de pe Dunăre, și la 
războiul de independență. Cînd i-a 
oprit armata la barieră,-a trecut în 
/fată arătindu-și oieptul aco
perit de decorații, între care stră
lucea „Steaua României", primită 
în ’77. Le-a spus : „Trageți !“. L-au 
lovit cu baioneta peste însemnele 
sale de erou ; l-au scuipat. Nu s-a

lăsat. A stat în fruntea răsculaților 
pină la sfîrșit.

— A fost greu de alcătuit mono
grafia comunei Viziru ?

— Partea mai veche a istoriei 
comunei — de pînă în urmă cu 
15—20 de ani — n-a fost dificilă ; 
pentru că cei mai mulți ani erau 
fără evenimente deosebite. Sărăcia 
se întindea peste timp și viețile oa
menilor. Pentru prezent insă — în- 
tîmpin serioase dificultăți.

— De ce ?
— Este greu de ținut „la zi“ mo

nografia comunei. Practic, înnoiri
le apar foarte repede, uneori de la 
o zi la alta. Dinamica dezvoltării 
comunei Vizițu, ca dealtfel a tu
turor localităților țării, este de-a 
dreptul spectaculoasă. De aici, și 
dificultățile pe care le întimpin ca 
monograf. O' frumoasă dificultate, 
aș zice.

Argumentele muncii, 
argumentele prosperității

...în 1952, la Viziru se năștea co
operativa agricolă de producție. 193 
de familii își uneau pămînturile, 
speranțele, voința de a munci îm
preună, de a trăi mai bine, după 
rosturile noi, socialiste. începutul

n-a fost ușor, dar de Ia un an la 
altul bunăstarea cîștiga tot mai 
mult teren. Citeva date statistice se 
constituie în convingătoare argu
mente :

PRODUCȚII MEDII LA HECTAR

Cultura 1952
(kg la hectar)

1981
(kg la hectar)

grîu 685 4 800
porumb 1 386 7 000
floarea-soarefui 451 2 900

LIVRĂRI LA FONDUL DE STAT

Produsul 1952 
(în tone)

1981 
(în tone)

grîu 74 5 900
porumb 42 25 000
fioarea-soarelui 14 2 520

Alte argumente ale Vizirului de azi : • Două puternice 
cooperative agricole de producție, cu 7 000 de hectare, su
prafață in întregime irigată. 9 O asociație economică de 
stat și cooperatistă, legumicolă, cu 1 400 hectare 9 Un 
S.M.A, (cu sediul în fostul conac al boierului Grosu) • O în
treprindere de irigații și îmbunătățiri funciare (cu sediul in 
fostul castel al contelui Petru de Roma) ® In comună sint 
azi 28 de ingineri, 10 medici umani, 64 de cadre didactice, 
32 tehnicieni. 9 Un spital de 70 de paturi. ® Trei școli ge
nerale (intre care și cea transformată in 1907 in închisoare 
pentru răsculați, în prezent modernizată și extinsă), unde 
învață 1 200 de copii ® 4 grădinițe ți un cămin de zi pentru 
copii ® O cooperativă de consum cu 22 de secții de prestări 
de servicii. 9 Un complex modern cu 1 000 de vaci • In ul
timii 15—20 de ani s-au construit, între altele, peste 1 000 
de case noi, blocuri, o baie comunală, un cămin cultural 
cu 650 de locuri, s-au asfaltat și pietruit drumuri și trotuare 
• Vizirenii au 60 de autoturisme proprietate perso
nală 9 In casele oamenilor sint 1200 de televizoare, 
1 100 aragazuri, 800 frigidere, 2 300 de garnituri noi de 
mobilă.

„.Iar cifrele se schimbă de la lună la lună...
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parcursul acestui 
evșftator am avut_ ...
t^Tlocutori numeroși oameni 
4i satelor brăilene. Iată citeva 
din gîndurile lor :
GHEORGHE DINCA — pre

ședintele consiliului unic agro
industrial Făurei : , De curind 
am avut ca oaspeți președinți 
de consilii unice agroindustri
ale din 22 de județe ale țării, 
care au participat la un schimb 
de experiență în județul nos
tru. S-au desprins o sumede
nie de concluzii și experiențe 
de folosire mai eficientă a pă- 
mintului, a noului sistem de 
furajare a animalelor, folosirea 
cu randament sporit a tractoa
relor și mașinilor agricole. 
Chiar in această primăvară am 
trecut la aplicarea lor și in ca
drul consiliului unic Făurei. 
Mi-a reținut in mod deosebit 
atenția ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în 
cuvintarea la plenara Consiliu
lui național al agriculturii refe
ritor la necesitatea creșterii ca
pacității organizatorice a con
siliilor unice agroindustriale 
pentru perfecționarea muncii 
tuturor unităților de pe raza 
lor de activitate. Și in consi
liul unic Făurei au existat in 
1981 diferente de producție de 
la o unitate la alta in condiții 
identice de climă, forță de 
muncă, dotări. Așadar, vom 
acționa chiar din această cam
panie agricolă care a inceput 
pentru a obține recolte net su
perioare".

GHEORGHE RADU — lu
crător în zootehnie, C.A.P. Ca
zasu : „Din cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Consiliului 
național al agriculturii, am 
înțeles mai bine importan
ța muncii în zootehnie, ne
cesitatea perfecționării siste
mului de furajare a animatelor 
pentru obținerea unor produc
ții tot mai mari. Fac parte din 
categoria celor care s-au reîn
tors in sat pentru a munci in 
agricultură. Un timp am fost 
lucrător necalificat in diferite 
întreprinderi industriale. Gin- 
dul insă îmi era iu sat, aco
lo unde aveam dealtfel și fa
milia. Văzind avantajele crea
te prin noile reglementări pri- 

muncii din 
revenit in 

in zootehnie

vind stimularea 
agricultură, am 
sat și muncesc ... ____ ___
Ciștig bine, sint mulțumit. Ase
menea mie au procedat și alte 
15 familii care s-au reîntors 
recent la Cazasu și lucrează in 
zootehnie, cum sint Ion Bur- 
dușa, Tudorel Pascu, Marin 
Moisescu, Stan D. Gheorghe 
Rezultatele de la Cazasu ne-au 
convins și noi vrem să obținem 
rezultate și mat bune".

GIIEORGHE TABAROHJ - 
mecanizator, S.M.A. Traian : 
„Noi, mecanizatorii, știm foar
te bine ce importantă este 
munca noastră in procesul noii 
revoluții agrare. Legarea și 
mai strînsă a stațiunilor de 
mașini și tractoare de unități
le de producție, îmbunătățirea 
veniturilor mecanizatorilor ne 
creează condiții și ne determi
nă să realizăm lucrări de cali
tate superioară. Actuala cam
panie de primăvară reprezintă 
și pentru noi, mecanizatorii, 
campania calității".

...Da, primăvara lui ’82 gă
sește oamenii cîmpiei brăile
ne. asemenea lucrătorilor din 
agricultura întregii țări, an
gajați într-o veritabilă com
petiție pentru recolte sporite.
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Pagină realizată de
Corneliu IF3IM

Trecutul și prezentul unei comune co oițele mii de pe intinsul țării ; Viziru din județul Brăila De Ic stingo Ic cireopto oșo oiăto o locuință țărănească ir urmă cu decenii ; așo arotă multe dintre construcțiile noi ; interiorul coselor este și el pe măsurc prosperității coope
ratorilor , strănepoții celor de Io 1907 Ic emoționonto intîinire cu lumino cărții Fotografiile paeinii : C. Darie
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FAPTUL 
iDIVERS; 
I La înălțimea i 
1 tinereții

INici nu știm ce să admirăm I 
mai intii : prospețimea și gingă
șia florilor sau frumusețea dese- ■ 
nelor care împodobesc vaza ce I

II? pune și mai mult in lumină ? I 
O vază din multe alte obiecte 
pictate cu fantezie șt iscusință I 
de tinărul Petru Marian, de la |

I secția din Fălticeni a lntreprin- I 
derii. de sticlărie-menaj Sucea- | 
ua. Un tinăr care a devenit ves-

Itit nu numai pe meleagurile Su- ■ 
cevei. Pentru că, iată, la Olim- I 
piada pe meserii el a obținut lo- ■ 
cui intii pe țară. Loc pe care

Ieste hotărit să-l ocupe și la... i 
anul și la mulți ani !

I La șezătoare
■ Si in satul Șerbeni, din jude

țul Mureș, se păstrează unul din
| străvechile obiceiuri folclorice : 
I șezătoarea. Un prilej in care fe

mei de toate vlrstele iși dau în- 
Itilnire pentru a lucra împreună, 

pentru a schimba o vorbă, pen
tru a cinta și a se incinta de

I frumusețile ivite din iscusința și 
migala lor. Unele torc fuiorul, 
altele dau zor cu țesutul sau cu
sutul costumelor populare de o

I frumusețe tulburătoare. Iată in 
prim-planul imaginii o fetiță îm
brăcată intr-un astfel de cos

tum, care învață de mică să cin- 
te, dar să și minuiască acul și 
andreaua. In timpul unei astfel 
de șezători, cineva a avut ideea 
să meargă toate pe o scenă și 
să arate și altora de ce sini in 
stare. Pe scenă, femeile și fetele 
din Șerbeni au lucrat cu atita 
dezinvoltură și au cintat cu atita 
farmec la ultima ediție a Festi
valului național „Cintarea Ro
mâniei", incit au ocupat locul al 
doilea pe țară.

— No, că apăi dacă-i așa, la 
următoarea ediție nu ne mai în
trece nimeni.

Succes l

Bucuria Oltului
La Casa pionierilor și șoimilor 

patriei din Rimnicu Vilcea func
ționează un cerc de prieteni și 
ocrotitori ai mediului ambiant. 
Ce fac ei? Ei controlează in 
mod sistematic „starea de sănă
tate" a apelor riului Olt. îndată 
ce pe lamele microscoapelor sau 
in eprubete apar substanțe care 
periclitează mediul acvatic, ei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Idau semnalul de alarmă și in- ■ 
sistă pentru grabnica revenire 1 
la normal.

Cu copiii nu-i de glumit! Că . 
Ia-a este, o dovedește și faptul | 

că toți cei vizați — in special | 
de la combinatul chimic și com-

Ibinatul de produse sodice — iau | 
îndată măsuri pentru ca apele | 
Oltului să curgă limpezi la vale.

O joaca... 
serioasă

11 cheamă Puiu Lupașcu și este 
tehnician la Galați. Pasiunea 
lui: miniaturile. Adică reprodu
ce aidoma, in miniatură, mașini, 
trenuri, case, nave. Ni se des- 
tăinuie :

— De mic copil îmi plăcea 
să-mi fac singur tot felul de ju
cării. Mai intii, din... -joacă; apoi, 
din curiozitate; acum, din pa
siune.

In minunata „lume" de minia
turi, pe care singur și le mește
rește, respectind cu rigurozitate

originalele, se află numeroase 
nave maritime și fluviale, auto
camioane, tractoare, compresoa- ■ 

Ire, locomotive, vagoane. Toate I 
reproduse și reduse pină la di
mensiunile unei... cutii de chi- ■ 

Ibrit, cu absolut toate detaliile.
Toate, confecționate din resturi I 
de material plastic și, îndeosebi, 
din carcasele lamelor de... ras ! I 

IPlnă acum, strădania și iscu
sința i-au fost răsplătite cu nu- | 
meroase diplome ciștigate la

I concursurile din țară și străină- • 
tate, precum și cu 8 titluri na- 
ționale. In mărime... naturală.

, La mai multe !
Rubrică realizată de 1
Petre POPA •
ți corespondenții „Scinleii"

CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 1N ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Concluziile din adunare, confirmate pe teren, 
arată că se știe bine cu ce trebuie început

Auspiciile sub care au debutat lu
crările conferinței organizației de 
partid de la întreprinderea județea
nă de transport local (I.J.T.L.) Ora
dea au fost promițătoare. La ora 
exactă a convocării conferinței — ora 
13 — toți cei 174 delegați aleși de 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază (fără nici o absență motiva
tă sau nemotivată) participau la 
deschiderea lucrărilor adunării re
prezentanților comuniștilor din a- 
ceastă importantă unitate prestatoa
re de servicii către populația din 
municipiul Oradea și din județul Bi
hor. „Dacă punctualitatea exemplară 
a delegaților la conferință, această 
stare a disciplinei de partid — a 
meditat cineva la un moment dat — 
s-ar regăsi și in activitatea de zi cu 
zi a colectivului întreprinderii, ea 
ar reprezenta un excelent ciștig 
moral pentru oamenii de la I.J.T.L. 
Și, fără îndoială, acesta s-ar regăsi 
în creșterea răspunderii față de con
cetățenii pe care, prin natura mun
cii lor, au datoria să-i servească 
prompt, în cele mai bune condiții". A 
fost de apreciat faptul că atît darea 
de seamă, cit și participanții la dez
bateri, în luările lor de cuvint, au 
găsit un ton comun în analiza 
muncii și în prefigurarea sar
cinilor de viitor : a fost un ton 
care a pus accentul pe neîmpliniri, 
pe găsirea căilor de înlăturare a lor. 
Dealtfel, nici nu s-ar fi putut omite, 
dintr-o dezbatere responsabilă, ceea 
ce cunoaște un întreg oraș, de la pri
mul la ultimul său locuitor — faptul 
că datorită unei aprovizionări tehni- 
co-materiale necorespunzătoare, lip
sei pieselor de schimb, calității slabe 
a reparațiilor, nefolosirii timpului de 
lucru, nerespectării graficelor de 
circulație și multor altor însemne 
ale indisciplinei, numai în 1981 s-au 
înregistrat 24 000 autovehicule/zile 
imobilizare (ceea ce înseamnă neasi- 
gurarea necesităților de transport

De la calitatea muncii de partid 
la calitatea producției

O realitate și o cerință de care va trebui să 
seama la întreprinderea textilă „Suveica11

încă de la începutul acestor însem
nări, o precizare : din multitudinea 
de aspecte care au făcut obiectul dă
rii de seamă și al dezbaterilor confe
rinței organizației de partid de la 
întreprinderea textilă „Suveica" din 
Capitală ne-am propus să insistăm 
asupra relației dintre calitatea mun
cii de partid desfășurate și calitatea 
producției.

...Spiritul de exigență este prezent 
încă din primele pagini ale dării de 
seamă, calitatea producției fiind 
privită din perspectiva relației de 
cauzalitate directă cu calitatea 
muncii de partid : „Acțiunile po
litice întreprinse pe linia îmbu
nătățirii calității produselor au 
fost sporadice, necreind pretutin
deni un climat de exigență profesio
nală". Și o cifră de bilanț de la sfîr- 
șitul anului 1981 : 57,6 tone de țesă
turi care au fost transformate în ca
pete și fîșii datorate defectelor de 
țesere și finisare. Aceste „capete" și 
„fîșii" ar fi putut însemna, de fapt, 
un spor de producție de 372 000 mp 
țesături. Țesături de bumbac ! Mate
rie primă procurată din import.

în fața unei asemenea cifre sem
nificative de „record negativ" pe 
planul calității, cu implicații nefavo
rabile asupra eficienței economice, a 
eficacității utilizării materiilor pri
me, darea de seamă menționa ca una 
din cauze faptul că de cele mai 
multe ori dreptul de control al orga
nizațiilor de bază s-a rezumat la 
prezentarea unor informări verbale, 
tehniciste de către șefii de schimb, 
fără să se insiste asupra responsa
bilității și exigenței fiecărui membru 
de partid, a fiecărui om al munci» 
din colectiv față de calitatea muncii

■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Aurel PETRESCU:

„Orele albastre"

Dacă alimentația corectă înseamnă 
sănătate, nerespectarea ei se răzbună

Volumul lui Aurel 
Petrescu, ORELE AL
BASTRE, este o carte 
de inimă pentru țara 
lui Goethe și Schiller, 
îmbogățind conceptul 
memorialului de că
lătorie cu datul eseis
tic al culturii. Prelu
diu (primul capitol 
din aceste însemnări 
de călătorie in R.D.G.), 
e o cinematografiere 
lirică a drumului 
București-Lipsca, iar 
Altes Rathaus (Ve
chea primărie) reface 
spiritul de vechime al 
burgului, căutînd in 
filele „ierbarului" Is
toric ale muzeului a- 
dăpostit în vechea 
primărie stampe, al
bume, tablouri, acua
rele, hrisoave, expo
nate ceramice, bron
zuri. statui, manuscri
se. Dar cartea ciștigâ 
din capitol în capi
tol prin urmărirea 
spiritului germanic. 
Volkerschlahtdenkmal 

(Monumentul bătăliei 
popoarelor) este ex
presia în piatră a ma
rilor încercări istorice 
prin care a trecut Ger
mania în timpul răz
boaielor napoleoneene. 
Tragic și funerar, 
acest monument, așa 
cum ni-1 descoperă 
cartea, este conserva
rea amintirii suferin
ței în piatră.

Capitolul Auerbachs 
Keller dezvăluie o 
altă fațetă a istoriei 
Leipzigului, unde au
torul, ca profesor de 
literatură, se arată 
pasionat de a aduce 
in discuție toată pro
blema punctului de 
plecare a mitului 

faustic legat de în- 
timplările de la Auer
bach Hof. Pînă a 
ajunge la epoca lui 
Goethe reface intii 
întreaga istorie după 
cărți rare datînd din 
secolul al XVI-lea, 
punind în lumină o 
realitate intrată în 
mit. Meritul cărții și 
al acestui capitol stă 
nu numai în unitatea 
lui istorică, atit de 
evidentă, de a căuta

în mit străvechile lui 
rădăcini istorice, ci, 
literar vorbind, și din 
acea, să-i zicem, 
energie plastică de a 
recrea cu vervă și su
culentă imagistică ne
muritoarea scenă din 
pivnița lui Auerbach. 
Frumos este capitolul 
care poartă titlul căr
ții și in care se plea
că deliberat de la pic
tura lui Max Klinger, 
autorul, printre alte
le, al picturii murale 
de pe bolta vechii 
Universități, cel care 
a tăiat în marmură 
neegalat pe Beetho
ven și Richard Wag
ner și care a pictat 
simbolica ORĂ AL
BASTRA. Plecind de 
la acest pretext, pro
fesorul de literatură 
deapănă mult din is
toria literelor germa
ne într-un savant și 
grațios dialog cu „le

ale beneficiarilor) și 6 690 om/zile ab
sențe nemotivate.

Binevenite au fost, în acest 
context, aspectele curente și de per
spectivă ridicate de unii delegați 
la conferință, între care tovarășii 
Gheorghe Moț, Gavril Hasan, Iosif 
Blaga, Iosif Pall, Alexandru Cana- 
laș. Eugen Kozac, Florian Hîrcă — 
aspecte care vizează măsuri eficien
te pentru Îmbunătățirea activității 
de intreținere și reparații, recondi- 
ționarea — cu forțe proprii și prin 
cooperare cu șlte unități orădene — 
a unui volum mult mai mare de 
piese de schimb, reducerea cheltuie
lilor materiale, ca și a consumului 
de carburanți și energie electrică, 
corelarea investițiilor pentru I.J.T.L. 
potrivit dezvoltării urbanistice a mu
nicipiului ș.a.

Participînd la desfășurarea confe
rinței, după o primă impresie, cu 
imaginea unor dezbateri constructi
ve, cu critici (și, adevărat, mai pu
ține autocritici), cu unele soluții de 
îmbunătățire a muncii, ne-arri gindit, 
la un moment dat, cum s-ar fi des
fășurat această conferință dacă ar 
fi avut loc nu într-o sală de ședin
țe, ci undeva, în mijlocul orădenilor, 
al celor ce beneficiază de serviciile 
întreprinderii, al acelora care sînt 
cei mai în măsură să aprecieze dacă 
indicele de îndeplinire cu 101,1 la 
sută a prestărilor de servicii a fost 
sau nu (in mod real 6au artificial) 
îndeplinit. Aspectul la care ne re
ferim ne-a fost sugerat, intr-un anu
me fel, de concluziile clare și tran
șante prezentate în conferință de to
varășul Nistor Ciordaș, secretar al 
Comitetului județean de partid Bi
hor. A devenit evident că secretarul 
comitetului județean de partid a 
venit la conferință nu doar să audă 
darea de seamă și ceea ce spun oa
menii, să aprecieze nivelul dezbate
rilor, ci și să le arate datele con
crete ale activității lor, așa cum au 

și grija pentru folosirea cu maximă 
chibzuință a materiei prime.

Față în față cu această situație, 
care a fost reacția participanțiior la 
dezbateri ? Ei au criticat volumul 
mare al orelor de staționări, caren
țele manifestate în întreținerea uti
lajelor („războaie automate care 
merg acum manual" — Aurica 
Cilțea, bobinatoare), lipsa unei a- 
provizionări ritmice cu materie 
.primă, suveici etc., și de aici graba 
pentru a recupera timpul pierdut, 
la care s-au adăugat manifestările 
de indisciplină tehnologică („care 
au dus la impunerea unor anumite 
procedee neverificate in tehnologia 
de bază" — Aurel Duță, 'maistru). 
Toate aceste cauze, precum și altele 
expuse in conferință n-au stat în
totdeauna în atenția comitetului de 
partid, a birourilor organizațiilor de 
bază și ca urmare nu s-a acționat 
permanent pentru instaurarea unei 
ordini și discipline ferme la fiecare 
16c de muncă, pentru o mai mare 
preocupare din partea muncitoare
lor in întreținerea și folosirea opti
mă a fiecărui utilaj.

Cum se știe, calitatea muncii de
pinde, în primul rind, de calitatea 
pregătirii oamenilor. Este și ceea ce 
sublinia, in cuvintul său, țesătoarea 
Georgeta Bărbuceanu : „Deși in 
unitate s-au pus în funcțiune utilaje 
noi, totuși, nici conducerea tehnică, 
nici birourile organizațiilor de bază 
n-au avut în vedere instruirea 
muncitoarelor care urmau să le 
servească, fiecare fiind lăsată să se 
descurce cum se pricepe".

Despre manifestarea caracterului 
preventiv al muncii politice de 
masă, pentru intervenții operative 

xiconul de literatură". 
Ce ar fi pentru au
tor „orele albastre"? 
Străfulgerări ale crea
ției, nume nemuritoa
re : Luther, Bach, 
Leibniz, Gottsched, 
Lessing, Goethe, 
Schiller, Beethoven, 
Jean Paul, Hoffmann, 
Rilke, R. Wagner, 
Max Klinger, „subli
me clipe dilatate ce 
stăruie in eternitatea 
vremii, monadele care 
privesc din toate păr
țile spre infinit".

Ultimul capitol, de 
un savuros umor, 
„Bitte schon" și „bitte 
sehr", incearcă o des
chidere și descifrare a 
spiritului creator al 
poporului german. 
Dacă in celelalte ca
pitole o anumită ri
goare temperează ver
bul, arzînd esențele 
înăbușit, aici o liber
tate dezinvoltă îl 
descătușează. Cîteva 
pagini admirabile sînt 
dedicate titanilor cul
turii germane și ai 
omenirii.

Orele albastre, me
morial de călătorie și 
eseu de cultură, ra- 
diografiind spiritul 
cultural german prin- 
tr-o fixație la un me
ridian, cel leipzighez, 
reușește intr-o tex
tură concentrată să 
stringă la un loc isto
ria, filozofia, artele 
frumoase și să între
țină liric și patetic 
discursul. Cartea in
teresează în egală 
măsură pe omul de 
cultură, cît și pe că
lătorul pasionat.

Maia CRISTEA. 

rezultat din controalele efectuate în 
depourile și pe traseele de transport, 
timp de patru zile, de către activiști 
ai comitetelor județean și municipal 
de partid.

Măsura inițierii controlului în pre
gătirea conferinței și prezentarea da
telor lui s-a dovedit a fi un proce
deu cit se poate de folositor. Ca în
tr-o oglindă li s-a arătat delegaților 
la conferință starea reală, exactă a 
lucrurilor : nerespectarea graficului 
de circulație și imobilizările in de- 
pouri a autobuzelor și tramvaielor 
planificate a circula zilnic ; prezen
tarea cu întîrziere la locul de muncă 
a personalului muncitor ; indiscipli
na personalului de bord care determi
nă dereglări ale ritmicității ; stațio
nările exagerate la capetele de li
nii ; aspectul necorespunzător al mij
loacelor de transport ; lucrări de in
vestiții neglijate sau care se desfă
șoară anemic și multe altele.

Și cît de reale erau datele contro
lului aveam să ne convingem alături 
de zeci și zeci de orădeni, chiar după 
două zile de la data conferinței, cînd, 
într-o stație din zona centrală a 
orașului, am așteptat o oră, o oră 
întreagă (de la 20 la 21) doar, doar 
vom vedea un tramvai. Dar n-a 
apărut nici dintr-un sens, nici din 
altul.

Firește, de această dată ne-am fi 
așteptat să-i întîlnim, în control, pe 
rutele de transport, pe membrii co
mitetului de partid sau ai birourilor 
organizațiilor de bază de la I.J.T.L., 
pe membrii activului de partid din 
această unitate — primii chemați să 
acționeze din interiorul organizații
lor, din mijlocul colectivului, îm
preună cu colectivul, pentru a in
staura ordinea și disciplina și a de
termina ca punctualitatea să se facă 
simțită nu numai ocazional, cu pri
lejul ședințelor.

Constantin MORARU

se țină mai mult 
din Capitală

au pledat și alți participant! la 
dezbateri, între care Leon Deciu, 
maistru, care a pus în relație direc
tă creșterea calității produselor cu 
sporirea combativității față de cea 
mai mică încălcare a normelor teh
nologice și Mucenic Cojocaru, 
ajutor de maistru, care, referin- 
du-se la stilul de muncă al comite
tului de partid, a ținut să precizeze 
că, de fapt, „în acest organ de 
partid au acționat constant, în mij
locul colectivului și împreună. cu ell 
doar cîțiva membri". Și alte critjci 
de acest fel au pus în lumină faptul 
că stilul de muncă folosit de comi
tetul de partid a fost inadecvat și 
ineficient cel puțin în ceea ce 
privește preocuparea pentru calita- 
tea producției. Relevant in acest 
sens ni s-a părut și cuvîntul tova
rășei Georgeta Ionică, directoare, 
care, printre altele, spunea : „...ini
țiem măsuri, discutăm adesea, dar 
nu controlăm. A venit timpul să de
monstrăm că putem realiza toate 
sarcinile care ne stau în față pen
tru că avem toate condițiile asigu
rate și sîntem capabili să le înfăp
tuim".

Punîpd în evidență necesitatea 
concentrării preocupărilor organiza
ției de partid către laturile calita
tive ale producției, participanții la 
dezbateri, prin propuneri judicioase, 
au contribuit nemijlocit Ia adopta
rea unei hotărîti cuprinzătoare, un 
capitol aparte vizînd perfecționarea 
stilului de muncă al comitetului de 
partid, creșterea eficienței lui, 
inclusiv prin ridicarea calității pro
ducției. J

Virgil GHEORGHIȚA

înțelepciunea poporului nostru a 
formulat de mult o idee, care acum 
capătă girul cercetării medicale : „6 
mincare poate fi pentru unii leac, 
pentru alții, otravă", înțelegind prin 
aceasta că, in timp, la unii oameni, 
organismul poate deveni mai sensi
bil față de anumite alimente, ceea 
ce, bineințeles, poate influența în 
mod negativ starea de sănătate. 
Prof. dr. D. Dumitrașcu, șeful cli
nicii de nutriție din Cluj-Napoca, ne 
explică acest fenomen prin cele mai 
recente rezultate științifice.

— Se știe că există diferențe de 
toleranță față de alimente fie în le
gătură cu vîrsta, fie datorită sensi
bilității particulare datorate unor in
fluențe psihice, condiții biologice 
etc. în aceste situații se cer pru
dență, respectarea igienei alimenta
re, evitarea exceselor de orice fel, 
inclusiv modificarea bruscă a deprin
derilor alimentare.

Ce mincăm ? Cit mîncăm ? Cum și 
cînd mincăm — sînt întrebări al că
ror răspuns trebuie învățat de fie
care incă din primii ani de viață. 
Știința ne oferă un model de. alimen
tație bine verificat, care sporește nu 
numai speranța de viață, ci și cali
tatea vieții. Rămine doar ca oamenii 
să îl respecte cu responsabilitate 
față de ei înșiși.

— Cum se explică faptul că unele 
din alimentele consumate determină 
la anumite persoane reacții nedo
rite ?

— Procesul nostru natural de evo
luție a înscris în patrimoniul eredi
tar unele din calitățile care au asi
gurat o selecție favorabilă speciei : 
echipament enzimatic bogat, floră 
bacteriană stabilă, secreție acidă 
eficientă, activitate motorie bine co
ordonată etc. Limitele de toleranță 
fată de diferite alimente au fost „în
vățate" prin experiență proprie, și 
prin educație, depășirea lor atrăgînd 
mai intii disconfortul digestiv și apoi, 
cu timpul, chiar suferințe. La oa
menii bolnavi toleranta digestivă 
scade mult și apar atunci intoleran
țele de tip gastric, ulceros, enteritic, 
biliar, de absorbție defectuoasă etc.

— Cum se manifestă aceste into
leranțe ?

— Mai frecvent intervin modificări

ARTIȘTII PLASTICI ȘI PACEA
Premisa unică a întregii mani

festări pe care o prezintă sălile 
Dalles și a fiecărei lucrări în parte 
este pacea. Dorința de pace care 
a dat incandescență comună unor 
ample manifestări în cadrul cărora 
glasul întregului nostru popor s-a 
alăturat oamenilor cinstiți din toa
tă lumea reunește acum omagiul 
creatorilor noștri de frumos. Ar
tiști care-și desfășoară activitatea 
în cele mai variate colțuri de țară 
și-au dedicat lucrări de sculptură, 
pictură și grafică ideii de pace, 
aducînd tot atîtea exemple de artă 
angajată, militantă în sensul cel 
mai larg și generos al termenului. 
Iată de ce, odată cu emoția esteti
că pe care o poate declanșa una 
sau alta dintre lucrări, expoziția 
pune în valoare noțiunea de artist- 
cetățean ca pe o realitate proprie 
anilor noștri.

Efortul neobosit șl gîndul înalt, 
tălmăcite in fapte vrednice de 
laudă, șuvoiul limpede și viguros 
al muncii creatoare menite să spo
rească avuția materială și spiritua
lă a țării, peisajul patriei — loc 
al libertății și al creației, al neos
tenitei aspirații spre fericire — 
iată tot atitea teme care pot fi re
găsite în creația multor artiști. 
Farmecul adine al lucrărilor nu se 
află numai în ceea ce poate fi cla- 
sificabil și descriptibil, ci în atitu
dinea fundamentală, în tensiunea 
afectivă care le reunește și care a 
reunit un întreg popor în aceeași 
unică aspirație — pacea lumii.

Generată de acest sentiment 
profund, de acest sentiment pate
tic aproape, de solidaritate cu țara, 
cu conducătorul ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expoziția, care adună 
în aceeași vie sinteză atît lucrări 
noi, cît și creații reprezentative ale 
ultimilor ani, realizează o adevă
rată panoramă a artei românești 
actuale, capabilă să definească 
creația noastră contemporană, 
să pună în evidență permanența 
unor valori autentice.

tv

de reactivitate a organelor digestive 
față de unele alimente. Astfel, la cei 
bolnavi de ulcer se cunosc nume
roase produse (acrituri, cafea, alco
olice, condimente, afumături ș.a.) 
care determină secreția acidă și ac
tivități contractile in măsură să de
clanșeze dureri după ce au fost con
sumate. Și, dimpotrivă, sînt bine to
lerate, în general, prin efectul lor 
antiacid, alte produse (laptele și de
rivatele lui nefermentate, făinoase
le, grăsimile ușor digestibile, pro
teinele) care au efect calmant.

Intoleranța se manifestă în majori
tatea bolilor digestive prin dureri 
contractile, grețuri și eventual văr

sături, amețeli și agitație abdomina
lă (sindrom „dumping"), deranja
mente stomacale. Pot apărea și con
tracții dureroase ale veziculei bilia
re pină la colici violente. Multe in
toleranțe au drept cauze deficite 
funcționale digestive ca cele gastrice 
(cu deosebire după rezecții, dar și în 
aclorhidrii — lipsa acidului clorhidric 
din sucul gastric), pancreatice (into
leranță la grăsimi), intestinale (fată 
de diferite produse lactate, dulciuri) 
ș.a.

— Dar alimentele sînt în măsură 
să provoace prin ele insele reacții 
de intoleranță la persoane sănătoase?

— Orice depășire a limitelor fizio
logice poate duce la simptome de 
disconfort digestiv, la început, și 
Chiar la îmbolnăviri de durată. în 
aceste condiții putem vorbi, justifi
cat, de adevărate „agresiuni alimen
tare" care, bineînțeles, că pot și tre
buie să fie evitate. Supraîncărcarea 
alimentară este una din cele mai 
frecvent întîlnite agresiuni, răspun
zătoare de „indigestii", chiar gastri- 
te acute și complicații ca dilatația 
acută a stomacului sau mai ales 
pancreatita acută. Abuzul de băuturi 
alcoolice constituie o agresiune gra
vă prin leziunile pe care le determi
nă la nivelul esofagului și stomacu

în sălile Dalles ne este prezen
tată o expoziție structurată pe cri
teriile calității, o expoziție orga
nizată cu lucrări care reprezintă 
atitudini și personalități bine pre
cizate, care conturează o imagine 
explicită a felului în care realita
tea, elemente ale figurativului se 
redimensionează odată cu integra
rea lor în cîmpul valorilor estetice.

Panotarea, capabilă să valorifice 
calitățile fiecărei lucrări, oferă vi
zitatorilor posibilitatea de a com
para, înțelege și accepta atitudini 
estetice și stilistice variate. în 
acest adevărat compendiu al preo

cupărilor reprezentative, pictura, 
sculptura și grafica oferă exem
plele imagistice necesare în deter
minarea unei atitudini responsabi
le, o cotă înaltă a interpretării. O 
atestă nu numai lucrările unor 
maeștri precum Corneliu Baba, 
Ion Jalea, Ion Irimescu, Ion Vla- 
siu. Ion Musceleanu, Boris Cara- 
gea, a căror artă este unanim pre
țuită azi. ci și realizările unor ar
tiști aparținînd generațiilor medii 
și tinere, care au știut să afle în 
arta lor unghiuri noi de situare 
într-o lume a construcției și a 
muncii, să facă din lucrările lor 
nu simple rezultate ale unor exer
ciții de rutină, ci întruchipări ale 
unor viziuni artistice bine contu
rate. Lucrări de pictură semnate 
de Virgil Almășan, Traian Bră- 
dean, Viorel Mărginean, Constan
tin Pilluță, Mihai Rusu, Brăduț 
Covaliu, Marius Cilievici, Gheor
ghe Șaru, Octav Grigorescu, Sabin 
Bălașa, Ion Pacea, Spiru Chintilă, 
Iacob Lazăr, Ion Sălișteanu. Alin 
Gheorghiu, Liviu Suhar, Zamfir 
Dumitrescu, Vasile Celmare, Ca
rolina Iacob, Constantin Nițescu, 
Ion Grigore, Dimitrie, Gavrilean.

lui, influențînd negativ absorbția a- 
limentelor, favorizînd pancreatita 
acută și cronică. La efectele digesti
ve directe se adaugă cele metaboli
ce, concretizate mai ales prin lezi
unile hepatice (steatoză, hepatită, 
ciroză).

— în ce măsură influențează bu
nul mers al organismului un orar 
dezordonat al meselor ?

— Omul civilizat și-a fixat un 
ritm alimentar regulat, cu 3 mese pe 
zi. Prin reflex condiționat, activita
tea secretorie și motorie s-a regle
mentat după aceste cerințe digestive 
incit nerespectarea bioritmului ali
mentar atrage cu timpul tulburări 
funcționale, intr-o primă etapă, și 
inflamatorii mai tîrziu. în numeroa
se boli digestive ritmul alimentar 
cel mai potrivit corespunde unui nu
măr de 3 mese principale pe zi plus 
2 intermediare (mici gustări). Așa 
se recomandă în ulcerul duodenal, 
in cazul gastritelor, colecistopa- 
tiilor, enterocolitelor — boli ne
cesitând o cruțare digestivă, prin 
fracționarea alimentației pentru a 
nu se depăși capacitatea de digestie 
scăzută din cauza bolii.

— Fiziologia digestivă este fără 
îndoială influențată și de alți factori 
și deprinderi de care depinde sănă
tatea fiecăruia ?

— în adevăr, obiceiul de a mînca 
in grabă (ingestia precipitată), cu 
masticație insuficientă favorizează 
apariția manifestărilor de intoleran
ță față de unele alimente și cu 
timpul acestea pot deveni pentru or
ganism un veritabil factor agresiv. 
Influențele psihice sînt, la rindul 
lor, de o importanță deosebită, deși 
prea adesea sint minimalizate. 
S-a constatat că intoleranțele alimen
tare sînt mai frecvente și mai zgo
motoase în suferințele digestive
tip funcțional decît în cele organice 
datorită tocmai prezenței unor cauze 
de ordin psihic.

Nu degeaba o veche recomandare 
a medicinii din sec. XII rămîne atît 
de actuală și astăzi : „de medici de ai 
lipsă, să-ți fie ție medici : doar tih
na, voioșia, regimul cumpătat".

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Geta Mermeze, Corneliu Vasilescu 
oferă in acest sens argumente ima
gistice elocvente. în sculptură — 
și am aminti aici lucrările reali
zate de Horia Flămșnd, Constantin 
Popovici, Gabriela Manole Adoc, 
Pavel Bucur. Ioann Kassargian, 
Mircea Ștcfănescu. Iszak Martion, 
Ion Iancuț, Eiod Kocsis, sau în 
grafică — domeniu in care se re
marcă lucrările prezentate de 
Mircea Dumitrescu. Constantin Ba
ciu, Suzana Fintinaru, George Leo- 
lea, A.N. Alexi ș.a. pot fi de ase
menea descifrate atitudini respon
sabile aflate la confluența unui 
înalt profesionalism cu solicitări 
sociale complexe.

Afișul — așa cum no-a demon
strat-o și expoziția care în urmă 
cu cîteva luni reunea tucrări con
centrate asupra aceleiași proble
matici de actualitate : lupta pen
tru pace — conturează în ansam
blul acestei expoziții capacitatea 
deosebită a acestui gen de a trans
mite sintetic, sugestiv apelul grav 
de a lupta pentru o lume fără 
arme. Pavlin Nazarie, Valeriu 

■ț Giodîc, Iosif Molnar, Constantin 
Costa, Alex. Bălan, Napoleon 
Zamfir, Alexandru Andrei. Con
stantin Pohrib oferă și de această 
dată prin lucrările lor premise ar
tistice și ideatice dintre cele mai 
favorabile comunicării cu publicul.

„Artiștii plastici și pacea" — 
secțiune simptomatică prin imagi
nea de ansamblu a preocupărilor 
actuale ale artiștilor prezenți — 
atrage încă o dată atenția asupra 
faptului că actul de creație artistică 
implică azi cunoașterea aprofunda
tă și participarea activă la eveni
mentele vieții sociale și politice, că 
o lucrare de pictură, sculptură sau 
grafică, afirmînd de fiecare dată 
indicele particular, original al 
creației, poate și trebuie să răspun
dă implicit unor necesități majore, 
unei finalități sociale.

Marina PREUTU

PROGRAMUL 1
8,00 Admiterea în Invățămîntul supe

rior tehnic și agricol (consultații)
8,40 Omul șl sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Dialog între 

București și Constanța ■ 16,15 —
Pagini din comedia cinematogra
fică românească : „Post-restant". 
Partea I. ■ 17,55 Handbal feminin

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,25 Arc peste timp în satul românesc. 

1907—1982—1982. Reportaj realizat 
de scriitorul Dumitru Radu Po
pescu

19.45 Cintarea României
20.30 Film artistic : „Debutanțli". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor franceze

22,05 Telejurnal
22.30 Pagini alese din opere

PROGRAMUL 2
13,00 Farmecul muzicii
14,00 Epopeea românească sub Ștefan 

cel Mare
14,20 Desene animate
14.40 Clubul tineretului
15.15 Teatru TV : „Bill optimistul" da 

Paul Everac
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV. (continuare^
21.15 Muzică de jaz
22,05 Telejurnal
22.30 Romanțe șl clntece de voie bună

LUNI, 22 MARTIE
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.45 De pe plaiuri sălăjene
21,00 Cadran mondial
21.30 Roman-foileton : „La barraca". 

Episodul 2
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Școala la școala noii calități
15.55 Treptele afirmării
16.45 Din marea carte a patriei
17.15 Mica bibliotecă veselă
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 La început de săptămînă
21.30 Satul milionarilor
21.40 Muzică de cameră
22.15 Telejurnal
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avem in vedere nivelul de la care 
am pornit, aceste rezultate sint, in
tr-adevăr, deosebit de mari. M-aș re
feri numai la faptul că in deceniul 
anilor '70 industria românească s-a 
dezvoltat de 3 ori, iar agricultura de 
1,6 ori. Pe această bază am obținut 
o creștere puternică a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

Este adevărat că această dezvoltare 
puternică nu a împiedicat existența 
unor lipsuri, greutăți. în primul rind, 
avem unele rămîneri în urmă in do
meniul energiei, al materiilor prime, 
ca urmare și a resurselor limitate de 
care dispune România, dar și a nerea- 
lizării în întregime a unor prevederi 
ale planului de dezvoltare economico- 
socială. De asemenea, cu toată creș
terea pe care am obținut-o m agri
cultură, nu am reușit să realizăm în 
întregime prevederile pe care ni le-am 
propus.

La aceasta trebuie să adăugăm 
influențele crizei economice mondia
le, care sint bine cunoscute și care 
se reflectă, intr-o măsură sau alta, și 
în România. Este adevarat că acțio
năm ca influența lor să fie cit mai 
mică și, intr-o anumită măsură, am 
obținut și unele rezultate. Mă refer 
la faptul că in 1981 economia româ
nească a continuat să se dezvolte — 
producția Industrială a crescut : la 
producția netă cu 4 la sută, la pro
ducția marfă cu 2,6 la sută.

Nu se poate, deci, vorbi — în sensul 
real al cuvintului, sau al expresiei — 
de o „criză" in dezvoltarea econo- 
mico-socială a României. Se poate 
vorbi de existența unor greutăți, de 
existența unor disproporții între unele 
sectoare, îndeosebi in ce privește ma
teriile prime și sursele de energie și, 
într-o anumită măsură, agricultura.

Aceste probleme sînt în preocu
parea noastră și acționăm pentru so
luționarea lor mai rapidă. Dealtfel, 
încă la Congresul partidului, din 1979, 
am stabilit ca sarcină prioritară dez
voltarea mai puternică a surselor de 
e, ergie in țară, a bazei de materii 
plime, punînd in valoare unele re
surse cu conținut mai sărac și adop- 
tînd noi măsuri pentru a asigura o 
dezvoltare mai rapidă a agriculturii. 
Desigur, sînt măsuri care necesită și 
eforturi foarte mari, investiții mari, 
avînd in vedere îmbunătățirile fun
ciare și Irigarea unor mari suprafețe 
de pămint pe care trebuie să le reali
zăm în România. Am alocat, in acest 
scop, sumele corespunzătoare — atît 
în direcția surselor de energie și ma
terii prime, cit și pentru agricultură
— și sperăm că în următorii 2—3 ani 
vom reuși să asigurăm un echilibru 
mai bun și o bază mai trainică pen
tru dezvoltarea în continuare a între
gii economii naționale.

Ne-am propus să asigurăm în cinci
nalul 1981—1985 o creștere destul de 
importantă a economiei naționale și, 
pe această bază, să determinăm tre
cerea României de Ia stadiul de țară 
în curs de dezvoltare la stadiul de 
țară mediu dezvoltată. In condiții in
ternaționale normale, considerăm că 
avem toate posibilitățile să realizăm 
aceasta.

Știu că în Occident se fac multe 
speculații privind unele greutăți din 
România. Cred că greutățile României 
sînt incomparabil mai mici decît ale 
multor țări occidentale. M-aș referi, 
spre exemplu, la faptul că in România 
a crescut și anul trecut — cu cîteva 
zeci de mii — numărul locurilor noi de 
muncă, precum și la faptul că ne-am 
propus și pentru anul acesta o creș
tere, în timp ce în multe țări occi
dentale și în altele au loc o reducere 
a locurilor de muncă, precum și o 
creștere destul de puternică a șoma
jului. De aceea, cred că toate aceste 
speculații se datorează fie necunoaș
terii situației și a problemelor econo
miei românești, fie — de ce să nu o 
spun — sînt rezultatul unor atitudini 
rău intenționate. Sperăm însă că via
ța, realitățile din România vor 
dezminți toate aceste speculații, că ele 
v»' fi mai puternice decît orice fel de 
propagandă.

Noi sîntem conștienți de problemele 
pe care le avem ; le discutăm cite- 
odată chiar destul de sever, dar fa
cem aceasta pentru a acționa și a 
determina întregul popor să înțeleagă 
că trebuie să ne unim eforturile pen
tru soluționarea lor. Avem, dealtfel, 
convingerea că dispunem de tot ce 
este necesar pentru a asigura înfăp
tuirea planului pe care ni l-am propus
— pentru dezvoltarea în continuare a 
țării și ridicarea, pe această bază, a 
bunăstării generale a poporului.

r Vreau să subliniez, în același timp, 
că sîntem preocupați de dezvoltarea 
relațiilor economice internaționale cu 

' toate statele. Desigur, dorim insă să 
' realizăm o balanță comercială nu 

numai echilibrată, dar chiar activă, 
în favoarea României, pentru a pu
tea să restituim unele credite din 
anii precedenți. Ne-am propus să ac
ționăm In așa fel îneît să realizăm cu 
partenerii noștri dezvoltarea schim-

burilor economice și a cooperării în 
producție, pe baza unor acorduri fer
me, și la import, dar și la expor
tul românesc. Aceasta pentru a nu se 
mai repeta situația din trecut, cind 
partenerii noștri nu și-au respectat 
obligațiile, au livrat produsele 
României, dar nu au preluat — așa 
cum era prevăzut în acorduri — pro
dusele dip România, ceea ce a dus, 
dealtfel, la crearea unei debalanțe, pe 
care vrem să o lichidăm. Dorim să 
acționăm in așa fel incit o asemenea 
situație să nu se mai repete.

Vreau să fiu bine înțeles ; nu do
rim să restrîngem relațiile econo
mice, dar vrem ca importurile noas
tre să se realizeze pe bâza unui ex
port corespunzător, care să asigure 
atît plata importurilor, cit și un su
pliment, pentru a lichida debalanțele 
care s-au creat in trecut. Am stabilit, 
pentru aceasta, prevederi corespun
zătoare și avem posibilitățile necesare, 
iar economia românească este destul 
de puternică pentru a depăși greută
țile existente, inclusiv cele determi
nate de criza economică interna
țională.

ÎNTREBARE : Este știut,
domnule președinte, că in Româ
nia trăiesc mai multe naționali
tăți conlocuitoare. Vă rugăm să 
ne vorbiți despre politica națio
nală a României. Ce statut au 
naționalitățile conlocuitoare in 
țara dumneavoastră, de ce 
drepturi și libertăți se bucu
ră ele ?

RĂSPUNS : într-adevăr, in Româ
nia trăiesc mai multe naționalități 
conlocuitoare. Din totalul populației 
țării, cam 90 la sută o reprezintă ce
tățenii de naționalitate română. Circa 
10 la sută sint de alte naționalități, 
din care aproape 8 la sută de națio
nalitate maghiară ; în ordine cores
punzătoare vin cetățenii de naționali
tate germană, sîrbă și alte națio
nalități.

Totdeauna, Partidul Comunist Ro
mân, chiar în condițiile din trecut, 
s-a pronunțat pentru deplina egali
tate în drepturi între toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate. în 
anii construcției socialiste, am acțio
nat și am înfăptuit neabătut această 
politică în toate domeniile. Aș putea 
spune că România este printre pu
tinele țări unde, realmente, proble
ma națională, 
egalități în drepturi 
nii, fără deosebire 
s-a înfăptuit și 
neabătut.

Avem asigurat 
limbile naționalităților conlocuitoare, 
inclusiv învățămîntul superior. Ast
fel, în țara noastră funcționează 3 517 
unități și secții de învățămînt cu 
limba de predare a naționalităților 
conlocuitoare, în care sînt cuprinși 
aproape 350 000 de elevi. De aseme
nea, din totalul de 173 941 studenți 
cîți se pregătesc in România. 12 733 
sint din rîndul naționalităților. în 
România funcționează în limbile na
ționalităților conlocuitoare 14 teatre 
și apar 53 publicații, cu un tiraj a- 
nual de aproape 134 milioane exem
plare, iar radioul și televiziunea emit 
săptăminal un important număr de 
ore pentru cetățenii care vorbesc 
limbile respective. Tot anual, în 
România apar aproape 300 titluri de 
cărți în limbile naționalităților con
locuitoare, cu un tiraj de circa 
2 300 000 exemplare. Este de subliniat, 
de asemenea, că, din cei 369 deputați 
în Marea Adunare Națională. 41 sînt 
din rîndul naționalităților, iar în con
siliile populare 6 340 deputați sînt 
maghiari, germani, sîrbi sau de alte 
naționalități.

Practic, nu există domeniu politic 
sau social unde să nu se manifeste 
deplina 
ci pa rea 
nalități 
socială.

Am acordat și acordăm in conti
nuare o mare atenție dezvoltării for
țelor de producție în toate zonele 
tării. Cu deosebire in anii 1970—1980, 
am realizat o puternică dezvoltare a 
industriei și a altor sectoare econo
mice in toate regiunile. Din acest 
punct de vedere, aș putea spune că 
România se poate mindri cu felul în 
care a acționat în dezvoltarea terito
rială a forțelor de producție, avînd 
în vedere că egalitatea în drepturi 
trebuie să înceapă prin a asigura oa
menilor condiții de muncă și viață 
egale, și continuînd cu toate cele
lalte, la care m-am referit. Nu avem 
— pentru nimeni — nici un fel de 
restricții, de nici un fel, pornind de 
la deosebirea de naționalitate.

în ceea ce privește dezvoltarea ge
nerală a societății și a democrației 
românești, am putea spune că reali
zăm asemenea forme de participare 
a maselor populare la conducere — 
inclusiv a celor de diferite naționa
lități — care duc la crearea condiți
ilor ca masele populare, toate cate
goriile sociale să participe nemijlocit

asigurarea deplinei 
între toți cetățe- 
de naționalitate, 
se înfăptuiește

învățămîntul In

egalitate în drepturi și parti- 
cetătenilor de diferite națio- 
la întreaga viață politică și

ia conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. Am creat consilii de con
ducere ale oamenilor muncii in toate 
unitățile economico-sociale. ca orga
ne deliberative. In cadrul adunărilor 
generale — pe care le considerăm 
adunări ale proprietarilor și producă
torilor — dezbatem toate problemele 
dezvoltării României, inclusiv politica 
internațională.

Am creat organe la scară națională 
— Congresul oamenilor muncii. Con
gresul agriculturii, la care iau parte 
cite 11000 de oameni ; un Congres 
al consiliilor populare ; Congresul 
culturii și educației ; Congresul învă
țămintului. între congrese avem or
gane permanente — consiliile națio
nale. cum este Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, unde participă 
1 500 de oameni, majoritatea munci
tori. sau Consiliul Național al Agri
culturii, care cuprinde peste 1 000 de 
membri.

Noi considerăm că aceste forme 
democratice creează condiții pentru 
toți cetățenii, deci și pentru ce
tățenii de diferite naționalități, să 
ia parte activă și in deplină libertate 
la discutarea tuturor problemelor, la 
stabilirea căilor de dezvoltare econo- 
mico-socială, de ridicare a bunăstării 
generale, de asigurare a independen
ței și suveranității țârii, inclusiv 
politica de pace, de destindere, 
colaborare cu toate statele.

ÎNTREBARE : Olanda
România, așa cum este cunoscut, 
aparțin 
politice 
la două 
dar în . .
ele se exprimă cu putere pentru 
instaurarea unui " 
pentru evitarea 
nucleare.

tn ce direcție 
nule președinte, _ 
acționeze guvernele și popoarele 
țărilor noastre pentru a avea o 
Europă fără arme nucleare, o 
Europă în care fiecare țară sd 
poată trăi și să se poată dezvolta 
fără teama zilei de miine ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
și Olanda aparțin la două sisteme 
social-politice și economice diferite, 
dar mai cu seamă la două alianțe mi
litare diferite. Cu toate acestea, do
resc să menționez, cu multă satisfac
ție, că relațiile dintre România și 
Olanda sint, aș putea spune, bune. 
Ele s-au dezvoltat și continuă să pro
greseze.

Desigur, deosebirile de ortnduiri 
sociale nu pot și nu trebuie. în nici 
o împrejurare, să împiedice o cola
borare bună între țările noastre, ca 
dealtfel între toate țările. Noi pornim 
de la faptul că este dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltării 
economice și sociale, așa cum doreș
te. fără nici un amestec din afară.

In ce privește alianțele militare, 
ele sînt rezultatul unei anumite si
tuații politice existente la un moment 
dat. Sperăm să ajungem în situația 
să renunțăm la aceste alianțe mili
tare și să se creeze un climat de în
credere, care 
sare alianțele 
necesar să 
aceasta.

Aș dori să ___ ,_____
țările noastre colaborează 
multe organisme internaționale, ac- 
ționînd pentru înfăptuirea securității 
și cooperării în Europa. Așa cum am 
menționat, avind in vedere situația 
deosebit de gravă din Europa, con
sider că trebuie să întărim conlucra
rea între guvernele noastre, dar și 
între popoarele noastre, in direcția 
încheierii cu succes a conferinței sau 
reuniunii de la Madrid, să acționăm 
pentru încheierea cu succes a trata
tivelor de la Geneva, participînd, In- 
tr-o formă sau alta, la realizarea 
unui acord care să împiedice am
plasarea de noi rachete și să ducă 
la retragerea celor existente.

Este necesar insă ca țările noastre 
să conlucreze activ cu toate țările eu
ropene, ca popoarele noastre să ac
ționeze în strînsă unitate cu toate 
popoarele europene, pentru că numai 
împreună vom putea să determinăm 
obținerea unor rezultate pozitive în 
această direcție și să creăm condițiile 
pentru securitatea fiecărui stat, pen
tru asigurarea posibilităților ca fie
care popor să se dezvolte liber, inde
pendent, fără teama vreunei agre
siuni, fără teama că într-o zi vor 
începe să cadă bombele atomice. 
Trebuie să acționăm acum 1 Cind vor 
cădea bombele va fi prea tirziu.

In aceasta constă, după opinia noas
tră, răspunderea guvernelor, a po
poarelor, a oamenilor politici și — 
așa cum am mai arătat — a tuturor 
mijloacelor de informare in masă, a 
presei.

Aș dori să urez o colaborare bună 
între țările și popoarele noastre și să 
adresez, și pe această cale, cele mai 
bune urări poporului olandez prieten.

la 
de

Si

la două sisteme social- 
și economice, precum și 
alianțe militare diferite, 
pofida acestor deosebiri

climat de pace, 
unei catastrofe

apreciati, dom
ed ar trebui să

să nu mai facă nece- 
militare. Desigur, este 
acționăm în direcția

menționez și aici că 
bine în

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iîie Verdeț, prim-mi- 

niștru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o telegra
mă din partea primului ministru al

Finlandei. Kalevi Sorsa. prin care îi 
transmite sincere mulțumiri pentru 
felicitările adresate cu ocazia nu
mirii sale in această funcție.

Solemnitatea inminării de ordine și medalii 
unor sportivi și antrenori din domeniul 

educației fizice și sportului
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc, sîmbătă dimineața, 
solemnitatea înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, conferite prin Decret pre
zidențial, unor sportivi și antrenori 
din domeniul educației fizice și 
sportului, pentru rezultatele deose
bite obținute la Jocurile Mondiale 
Universitare de la București — 1981, 
precum și pentru contribuția adusă 
ia dezvoltarea activității sportive și 
Ia creșterea prestigiului sportului 
românesc pe plan internațional.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion Tudor, ministrul turismului și 
sportului, general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Petre Constantin, adjunct al 
ministrului educației și învățămîn- 
tului, Tudor Mohora, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R., membrii Biroului Co
mitetului Executiv al C.N.E.F.S., 
activiști ai C.N.E.F.S. și ai federa
țiilor sportive.

Au fost conferite componenților 
loturilor sportive universitare de 
gimnastică, lupte greco-romane, te
nis, atletism, floretă, spadă, înot și 
polo, volei, handbal, scrimă, lupte 
libere, sabie, baschet, precum și an
trenorilor și medicilor acestora 65 
ordine „Meritul Sportiv" clasa I, 29 
ordine „Meritul Sportiv." clasa a 
II-a, 68 ordine „Meritul Sportiv" 
clasa a III-a și 11 medalii „Meritul 
Sportiv" clasa I.

Inminînd înaltele distincții, tova
rășul Petru Enache, în numele con
ducerii de partid și de 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste

stat, al

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Iftodi a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, în locul 
tovarășului Paul Marinescu, care a 
fost rechemat 
lui Afacerilor

în centrala Ministeru- 
Ex terne.

★
Iași a avut loc o masăSîmbătă, la 

rotundă dedicată centenarului naște
rii lui Nicolae Titulescu, organizată 
de Facultatea de drept și filiala 
A.D.I.R.I. din localitate, la care au 
participat cadre didactice universita
re, cercetători, juriști și studenți.

în comunicările prezentate au fost 
reliefate personalitatea ilustrului 
jurist român și gîndirea acestuia în 
legătură cu organizarea și funcțio
narea învățămintului juridic supe
rior, valoarea internațională a opere- 

'lor sale. Totodată, au fost evocate 
ideile și concepțiile marelui diplo
mat cu privire la rolul statelor mici 
și mijlocii în sistemul relațiilor 
internaționale, la rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state, 
subliniindu-se activitatea sa de mi
litant neobosit pentru pace.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 martie. In țară : Vreme in ge
neral rece. Cerul va fi variabil mai 
mult noros în prima parte a interva
lului, cind vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare, apoi precipitațiile se vor res
trânge ca arie, vîntul va mai prezenta 
intensificări la Începutul perioadei, în
deosebi In estul și sudul țării, cu vi
teze de 40—50 km pe oră, apoi va slăbi 
din intensitate. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 4 șl plus 4 
grade, izolat mai coborite In estul 
Transilvaniei și în nordul țării. iar 
maximele în creștere ușoară vor fi 
cuprinse Intre 4 și 12 grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme în gene
ral rece. Cer temporar noros. Vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie mai frecvente în prima parte a 
Intervalului. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, prezentînd Intensificări cu 
viteze de 40—50 km pe oră în primele 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus un grad și plus trei 
grade, cele maxime între 7 și 10 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

Cu pasiune și romantism revoluționar
(Urmare din pag. I)

înălțătoare idealuri ale ge
nerației sale. Aici își au 
izvorul dragostea, căldura, 
generozitatea, răspunderea 
cu care se adresează, as
tăzi, tineretului tării. Fe
rice de acest tineret care 
se bucură de grija și în
drumarea permanentă a 
acestui minunat om.

Ca în atîtea alte împre
jurări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat tine
rilor, în acest moment ju
biliar. eu însuflețire, che- 
mîndu-i să muncească, să 
învețe, să manifeste spirit 
de inițiativă, romantism re
voluționar in întreaga lor 
activitate. Si îndemnindu-i 
să-și iubească patria, să 
contribuie prin fapte la a ei 
tnălțare.

— Ni se cere, azi, eroism 
în muncă, relevă Viorel Șan- 
dor, forjor la întreprinderea 
.23 August" din București. 
Sîntem tineri si tinerețea, 
dintotdeauna. a însemnat 
putere de muncă, recepti
vitate fată de nou. spirit 
de sacrificiu, eroism. Eu 
consider că îndatoririle 
noastre, ale uteciștilor de 
azi, sini mai mari decît ale 
înaintașilor. Pentru că în 
Istoria Datriei. niciodată ge
nerațiile tinere nu au avut 
condiții atît de bune de 
muncă, de viață, de pregă
tire, de afirmare 
Cuvintele pe care. In mo
mentul aniversar.
adresat secretarul general 
al partidului ne însuflețesc

socială.

ni le-a

si ne Îndeamnă să contri
buim cu tot ce avem mai 
bun, elan tineresc, spirit 
revoluționar, pregătire pro
fesională. pasiune pentru 
nou. ca să asigurăm patriei, 
la trecutu-i mare, mare 
viitor.

— Desigur, adaugă Ni- 
coleta Dumitru, tehnician 
cu probleme de chimizare 
la C.A.P. Fierbinți, județul 
Ialomița. în asigurarea vii
torului patriei un rol de 
seamă țievine industriei. 
Dar contribuția agriculturii 
este și'' ea fundamentală. 
De aici și marile noastre 
răspunderi, ale tinerilor ce 
lucrăm în acest important 
domeniu al economiei na
ționale. Viitorul, așa cum 
ni-I dorim noi. tinerii, 
așa cum este el prefi
gurat in documentele de 
partid, deschide perspec
tiva unei agriculturi mo
derne. cu ogoare ce vor fi 
adevărate grădini de pro
ducție dirijată. Dar acest 
viitor nu vine singur. Tre
buie să-I făurim noi. iar 
rolul nostru, a) tinerilor, 
este deosebit de important. 
Si vom răspunde chemării 
secretarului general al 
partidului muncind cu pa
siune. invățind. ridicin- 
du-ne continuu calificarea. 
Pentru câ azi. mai mult ca 
oricind, In agricultură este 
nevoie de. oameni harnici 
și temeinic pregătiți pro
fesional.

Secretarul general a) 
partidului le-a cerut tine
rilor să muncească șl iar

să muncească, subliniind, 
pentru organizațiile U.T.C., 
îndatorirea de a educa tî- 
năra generație 
muncii. Și le-a 
învețe și iar să

— Astăzi, în 
noastră socialistă, și-a ex
primat opinia Florica Pop, 
elevă în clasa a XlI-a a 
Liceului industrial nr. 2 
din Satu Mare, într-o 
etapă în care se produc 
mari prefaceri revoluțio
nare, este necesar ca în
treaga noastră pregătire 
de specialitate să se gre
feze pe fondul unei bogate 
culturi generale. Elevul de 
azi, fie că va deveni mun
citor, fie că va face studii 
superioare, trebuie să do- 
bindească, in școală, valori 
fundamentale, să-și for
meze un larg orizont de 
cunoaștere și de gindire. 
Așa Înțeleg eu — și cred 
că așa înțeleg toți colegii 
mei de generație — în
demnul de a învăța, de a 
acumula noi și noi cunoș
tințe, de a ne pregăti mul
tilateral, pe care ni l-a 
adresat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și ce îndemn 
poate fi mai actual de- 
cit cel de a cunoaște, de 
a descoperi, de a crea 7 
Vom munci cu toată forța 
tinereții noastre pentru a 
răspunde acestei însufleți- 
toare chemări.

In aceeași ordine de 
Idei se înscrie și punctul 
de vedere exprimat de un 
student. Valentin Ursan, 
președintele Consiliului

în spiritul 
cerut să 

învețe.
societatea

U.A.S.C. din cadrul Insti
tutului de mine din Pe
troșani.

— Din cuvintarea rostită 
de secretarul general al 
partidului — arăta el — 
se desprinde cu claritate o 
idee fundamentală în ceea 
ce privește munca noastră, 
a tinerilor aflați pe băn
cile facultății : pregătirea 
multilaterală. Adică depă
șirea specializării înguste, 
formarea de specialiști 
care să nu fie simpli pro
fesioniști, ci creatori ; să 
nu se mărginească la a re
peta continuu ceea ce au 
învățat, ci să descopere 
metode noi de lucru, pro
duse noi, mașini și insta
lații noi. Noul se cere des
coperit, apărat, dezvoltat. 
Și secretarul general al 
partidului ne cheamă pe 
noi, tinerii, pe noi. stu
denții, specialiștii de inli
ne, să ne situăm de partea 
noului. Să făurim noul. 
Să contribuim, prin mun
ca noastră, prin pregăti
rea noastră, la ridicarea 
întregii activități de crea
ție tehnico-științifică în 
țara noastră. Și o vom 
face-o cu toată dăruirea 
tinereții noastre.

— Este de datoria noastră, 
a celor care activăm în or
ganele U.T.C. — ne spu
nea primul secretar aj Co
mitetului municipal Bucu
rești al U.T.C.. Dinu Dra
gan — să muncim In așa 
fel Incit viața de organiza
ție să se identifice cu În
săși viata tinerilor, a tutu

ror tinerilor, fie ei mem
bri plini ori membri aso- 
ciați ai Uniunii Tineretului 
Comunist; să se identifice 
cu problemele lor de mun
că, de calificare, de afirma
re a personalității, de pre
gătire politică, de lărgire a 
orizontului cultural. Am 
înțeles mai bine, mai pro
fund, din strălucita cuvîn- 
tare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că avem datoria 
de a iniția acțiuni care să 
trezească interes, să fie cu 
adevărat eficiente, debara
sate de formalism, pentru 
ca absolut toți tinerii să se 
simtă in organizația U.T.C. 
ca la ei acasă ; pentru ca 
ei toți să devină. în rîn- 
durile Uniunii Tineretului 
Comunist, elevi la o Înaltă 
școală de educare politică, 
patriotică, revoluționară.

Chemării partidului, a- 
dresate prin glasul secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la săr
bătoarea organizației lor 
revoluționare, tinerii ii răs
pund, așadar, cu hotărîrea 
de a-și face în mod exem
plar datoria în marele front 
al muncii constructive. De 
a dovedi eroism In muncă, 
pasiune ardentă în pregă
tirea profesională. De a 
dovedi că sînt, Intr-ade
văr. generația care se iden
tifică în modul cel mai fi
resc cu viitorul patriei Că, 
pentru acest viitor, răspund 
eu Însuflețire, cu abnegație, 
cu dăruire patriotică la 
marile chemări ale prezen
tului nostru socialist.

> *
România, a felicitat călduros pe ceî 
decorați pentru rezultatele obținute 
In competițiile sportive prilejuite 
de Jocurile Mondiale Universitare 
de vară — București 1981. Subli
niind că distincțiile acordate sînt 
o expresie elocventă a înaltei pre
țuiri de care se bucură frumoasele 
succese pe care le-au obținut în 
marea întrecere sportivă a studenți
lor de pretutindeni, vicepreședintele 
Consiliului de Stat a urat celor 
prezenți noi succese în perfecțio
narea măiestriei lor sportive, pentru 
a cuceri noi poziții de frunte în 
ierarhia sportului mondial, pentru a 
reprezenta, în orice ocazii, cu cinste 
culorile patriei, sporind astfel înal
tul prestigiu de care se bucură azi 
România socialistă în rîndul 
națiunilor lumii.

Din partea celor decorați 
cuvintul Nadia Comăneci,

tuturor

au luat 
triplă 

campioană mondială, olimpică și 
universitară, Ion Cornian, antre
nor emerit al lotului universitar 
de lupte greco-romane, și voleibalis
tul Nicu Stoian, care au exprimat 
mulțumiri călduroase conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru marea 
cinste ce li s-a făcut, subliniind că 
distincțiile conferite sînt o dovadă 
a grijii statornice a partidului și 
statului nostru față 
continuă a mișcării 
România, a aprecierii 
tivilor fruntași. în 
care alcătuiesc Ioturile 
universitare, vorbitorii au 
hotărîrea de a activa în continuare 
cu dragoste și dăruire pentru a ob
ține noi victorii în competițiile 
sportive internaționale, pentru a 
reprezenta cu cinste și demnitate 
sportul românesc pe arena mon
dială. adueîndu-și, în felul acesta, 
contribuția lor la sporirea continuă 
a prestigiului României socialiste în 
lume.

zilei

de dezvoltarea 
sportive din 

acordate spor- 
numele celor 

sportive 
afirmat

(Agerpres)

Mondial al Păcii, Muzeul literaturii 
române omagiază personalitatea lui 
Johann Wolfgang Goethe cu prile
jul comemorării a 150 de ani de la 
moarte. Vor fi expuse cu acest pri
lej ediții originale din opera scriito
rului, stampe și fotografii, mărturii 
din patrimoniul Muzeului literaturii 
române care atestă ecourile goetheene 
în literatura noastră. In cadrul serii 
omagiale, care va marca evenimen
tul, vor rosti alocuțiuni dr. docent 
Horst Nalewski din R. D. Germană 
și prof. univ. Edgar Papu, după care 
actrițele Silvia Popovici și 
ria Gagealov vor prezenta 
goetheene în traducerea unor 
scriitori români.

în încheiere, ‘ violonistul 
Constantinescu va interpreta muzi
că clasică din preferințele titanului 
din Weimar. Manifestarea va avea 
loc la sediul Muzeului literaturii ro
mâne din strada Fundației nr. 4, 
sectorul 1, luni, 22 martie a.c., ora 18. 

(Agerpres)
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Cenaclul „Flacăra" al ti
neretului revoluționar, orga
nizat de C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist și revista 
„FLACARA“. condus de poetul 
Adrian Păunescu, invită la noi 
manifestări de poezie și muzică 
tînără ce vor avea loc după cum 
urmează : duminică. 21 martie. 
Constanța (două spectacole ; al 
doilea la ora 21,30) ; luni, 22 
martie, Tulcea ; marți, 23 mar
tie, Brăila ; miercuri. 24 martie, 
Galați ; joi. 25 martie, Focșani ; 
vineri, 26 martie. Buzău ; sim- 
bătă, 27 martie, București, (la 
Sala polivalentă) ; duminică, 28 
martie, Ploiești.

Spectacolele cenaclului în 
toate localitățile și la toate da
tele de mai sus vor începe la 
ora 18. cu excepția spectacolului 
de la Ploiești, care va începe la 
ora 17.

Opinia publică progresistă de 
pretutindeni marchează astăzi 
„Ziua internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale". Insti
tuită printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1966, aceas
tă zi evocă unul dintre cele mai 
dramatice momente ale luptei po
poarelor împotriva rasismului _și a 
practicilor sale rușinoase, pentru 
deplina egalitate între oameni, in
diferent de culoarea pielii : la 
21 martie 1960, în orașul Sharpe- 
ville, din R.S.A., poliția a deschis 
focul asupra unei demonstrații 
pașnice, ucigind zeci de persoane 
și rănind numeroase altele. în 
amintirea victimelor acestor re
presiuni sîngeroase și ca o expre
sie a hotăririi popoarelor de a îm
piedica repetarea unor asemenea 
fărădelegi, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat rezoluția amin
tită mai sus, transformind ziua de 
21 martie într-o zi de luptă împo
triva practicilor rasiste ce se mai 
manifestă într-o serie de state, de 
solidaritate cu victimele acestora.

în epoca noastră, cind se afirmă 
tot mai puternic ideile libertății și 
Independenței popoarelor, ale 
egalității și dreptății sociale, poli
tica de discriminare rasială repre
zintă un flagrant anacronism, o 
sfidare la adresa întregii lumi ci
vilizate. Problema lichidării ei a 
constituit și constituie o preocu
pare constantă a comunității inter
naționale, găsindu-și oglindirea în 
numeroase documente ale Organi
zației Națiunilor Unite, începind 
cu Declarația universală a drep
turilor omului, adoptată in 1948, și 
terminind cu proclamarea Dece
niului de luptă împotriva rasismu
lui și discriminării rasiale (1973— 
1983). Procesul eradicării rasismu
lui și a diferitelor forme de des
considerare a personalității umane 
generate de acesta este insă de
parte de a se fi încheiat. Milioane 
de ființe umane continuă să fie 
victime ale practicilor rasiste, dis
criminatorii, le este negată exerci
tarea drepturilor elementare, din 
cauza culorii sau a originii etnice 
sau rasiale.

Formele cele mai brutale de 
discriminare rasială se manifestă 
astăzi în Republica Sud-Africană. 
Este vorba de o discriminare in- 
stituționalizată, stipulată prin lege, 
care obligă 25 milioane de per
soane să trăiască în propria țară 
ca străini.

Așa cum arată un recent docu
ment al O.N.U., „dramatică este, 
de asemenea, situația imigranților 
din diferite colțuri ale lumii, care 
în țările lor adoptive sînt supuși 
unor practici discriminatorii. în 
mod frecvent, ei sint exploatați 
din punct de vedere economic și 
dezavantajați sub aspect social".

Anul acesta, „Ziua internaționa
lă pentru eliminarea discriminării 
rasiale" are o semnificație deose
bită, 1982 fiind desemnat atît de 
Națiunile Unite, cit și de Organi
zația Unității Africane drept „An 
internațional de mobilizare in ve
derea aplicării de sancțiuni împo
triva Africii de Sud". Această ini
țiativă concentrează și mai mult 
atenția popoarelor asupra situației 
din sudul continentului african, 
unde au loc evenimente neliniș
titoare. R.S.A. sfidează în conti
nuare rezoluțiile O.N U.. nesoco
tind drepturile populației majori
tare, care este supusă celei mai 
crunte reprimări ; ea refuză să 
acorde independență Namibiei și 
declanșează periodic atacuri ar
mate împotriva statelor africane 
din „prima linie".

Așa cum se știe, poporul român 
și-a manifestat întotdeauna solida
ritatea cu lupta pentru libertate a

Demonstrație de protest la Londra 
împotriva represiunilor rasiste din 

Republica Sud-Africană

popoarelor, condamnînd în modul 
cel mai viguros politica de apar
theid și discriminare rasială. 
Această poziție consecventă iși 
găsește reflectare în opera teore
tică și activitatea practică desfă
șurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional, 
în documentele partidului și sta
tului nostru, în demersurile 
României socialiste la O.N.U. și in 
alte toruri mondiale. în cadrul 
multiplelor sale intilniri cu șefi de 
state, conducători de partid și alte 
organizații politice, conducători ai 
mișcărilor de eliberare națională, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, a dat și dă 
glas sentimentelor de caldă soli
daritate pe care poporul nostru le 
nutrește față de toate popoarele 
care luptă pentru asigurarea drep
tului lor la autodeterminare, la 
organizarea unei vieți libere, con
forme voinței și aspirațiilor pro
prii.

Chiar în ultima sa cuvintare 
rostită cu prilejul adunării solemne 
consacrate aniversării organizațiilor 
revoluționare de tineret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat cu 
vigoare poziția hotărită a țârii 
noastre, care se ridică ferm împo
triva oricăror forme ale politicii de 
asuprire națională, subliniind că o 
asemenea politică subminează co
laborarea între popoare, cauza pă
cii în lume. Conducătorul partidu
lui și statului nostru a evidențiat 
din nou, cu toată limpezimea, că 
trebuie să se facă totul pentru ca 
in lume să se adopte o politică 
realistă, de colaborare, de pace, de 
respectare a dreptului fiecărui po
por de a-și organiza viața așa cum 
o dorește, fără nici un amestec din 
afară.

Alăturîndu-și glasul popoarelor 
de pretutindeni, poporul român 
folosește prilejul marcării „Zilei in
ternaționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale" pentru a-și re
afirma hotărirea de a acționa și in 
viitor cu aceeași fermitate și ener
gie în vederea lichidării aparthei
dului și rasismului, pentru înfăp
tuirea idealurilor de libertate, in
dependență și egalitate între toți 
locuitorii planetei.

Știri sportive
FOTBAL

Ieri, în campionatul diviziei A (e- 
tapa a XXI-a) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : victorie la scor 
a Universității Craiova asupra Chi
miei Rm. Vîlcea, 5—0, meci în care 
Cîrțu a marcat trei goluri ; scor egal 
obținut de Dinamo în fața Sportu
lui studențesc, 1—1, pe terenul aces
teia din urma ; Jiul — Corvinul 1—0, 
printr-un gol înscris de Lasconi în 
min. 89 ; același scor la limită, 1—0, 
în partidele Politehnica Timișoara — 
„U“ Cluj-Napoca și A.S.A. — F.C. 
Argeș, în favoarea echipelor gazdă, 
și in meciul F.C.M. Brașov — U.T.A., 
Insă în folosul oaspeților ! Pe tere
nul Progresului Vulcan, echipa 
Steaua a învins cu 2—0 formația gaz
dă. Alte rezultate : S.C. Bacău — 
F.C. Olt 2—1 și F.C. Constanța — 
C.S. Tîrgoviște 2—0.

în clasament conduce Universita
tea Craiova — 30 p (golaveraj : plus 
33), urmată de Dinamo — 30 p (go
laveraj : 
viitoare 
martie.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale", sîmbătă s-a desfășurat, in Ca
pitală, o adunare festivă organizată 
de Asociația română pentru Națiu
nile Unite, Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
Asociația tineretului și studenților 
din România pentru Națiunile Uni
te și Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
univ. dr. docent Alexandru Bălăci, 
președintele Asociației române pen
tru Națiunile Unite.

In continuare, Abdel Salam Dajani, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, a prezentat De
clarația secretarului general al Na
țiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, cu ocazia „Zilei internaționa
le pentru eliminatul discriminării 
rasiale". *■

Despre semnificația’,.Zilei interna
ționale pentru eliminarea .discrimi
nării rasiale" a vorbit Gheorghe Chi- 
vulescu, ministrul justiției.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Justiției, Uniu-

nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, cadre didactice 
universitare, cercetători, studenți, 
reprezentanți ai presei.

★
Cu ocazia „Zilei internaționale pen

tru eliminarea discriminării rasiale" 
primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Constantin Crișan, membru al Consi
liului Internațional al Federației 
Mondiale a Orașelor înfrățite, a sem
nat Declarația primarilor din întrea
ga lume adresată Guvernului Repu
blicii Sud-Africane prin care se face 
apel la eliberarea necondiționată a 
tuturor deținuților politici și cere In 
mod deosebit eliberarea imediată a 
lui Nelson Mandela, luptător pentru 
abolirea sistemului de apartheid și 
discriminare rasială, întemnițat de 
autoritățile sud-africane de mai bine 
de 16 ani.

★
Cu același prilej, cabinetul Corni 

tetului județean lași al P.C.R., ii 
colaborare cu Școala interjudețeani 
de partid, a organizat un simpozior 
la care au participat activiști d< 
partid și de stat, cadre didactice, stu- 
denți și elevi.

plus 21). Meciurile etapei 
vor avea loc duminică, 23

RUGBI
din acest an a Turneului ce-Ediția _________ _____ ,____„

lor 5 națiuni la rugbi a fost cîștigată 
de echipa Irlandei, care a totalizat in 
clasamentul final 6 puncte ; pe locu
rile următoare s-au clasat Anglia — 
5 puncte. Scoția — 5 puncte, Franța 
— 2 puncte și Tara Galilor — 2 
puncte.

Sîmbătă, în ultima etapă a compe
tiției, Franța a întrecut, la Paris, cu 
scorul de 22—9 (3—6), formația Ir
landei, in timp ce, la Cardiff, Scoția a 
reușit să depășească net. cu 34—18 
(13—9), reprezentativa Țării

HOCHEI
Galilor.

Pe patinoarul artificial 
șuluf austriac Klagenfurt _______
meciurile Campionatului mondial de 
hochei pe gheață, al seniorilor (gru
pa B). Competiția programează ur
mătoarele partide : R.P. Chineză — 
Norvegia; R.D Germană — Elveția; 
Polonia — România și 
Austria. (Vineri noaptea, 
noștri au pierdut cu 7—1 
Austriei).

al ora- 
continuâ

Olanda S 
hochei știi 
la echipa

cinema
■ Angela merge mai departe ; VIC
TORIA (16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) - 8; 1145; 13,30; 15,45; 18; 
2045.
■ Semnul șarpelui : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11; 1345; 15,30: 17,45;
20, POPULAR (35 15 17) - 15,30; 17.30;
19.30.
■ Saltimbancii : DOINA (16 35 38) — 
9,15; 11,15; 13,15; 1545; 17,15; 19,15.
■ Maria Mirabela: BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 1645; 18; 20.
■ Grăbește-te încet; DACIA (50 35 94)
— 9; 1145; 13,30; 15,45; 18; 2045. LIRA 
(31 71 71 ) - 15.30; 18; 20.
■ Cei 7 fantastici : SALA MICA A 
PALATULUI - 16; 12,30; 15; 17,15; 20.
■ Destine romantice : PACEA
(60 30 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
■ Liniștea din adîncuri ; VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, STUDIO (59 53 15) - 10; 12,30; 
15; 17.30; 19,30.
■ Bărbații: PATRIA (11 86 25) - 9; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Prietenii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Omul puma : SCALA (11 03 72)
— 8,30; 10.30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,30;
20.30. FESTIVAL (15 63 84) — 8; 10;
12; 14; 16; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
■ Apărarea siciliana : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 16. 18; 20.
■ Concediu pe malul mări! : FE
RENTARI (80 49 85) - 15,30; 17,30;
19.30.
■ Amintiri : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,30 : 20.
■ Dorește-mi un timp nefavorabil :
VIITORUL (11 48 03) - 15.30; 17,30;
19,30.
■ Iubește, iubește, dar nu-ți pierde
capul: MUNCA (21 50 97) — 15,30;
17,30; 19,30.
■ Escadronul husarilor zburători t 
PROGRESUL (23 94 10) - 15,30; 19.
■ întîlnirc de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 11,30; 14; 17; 
19,30.

■ Cine! pentru Infern : CAPITOL 
(16 29 17) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Polițistul ghinionist : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Incident la graniță : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ De Ia 9 la 5 ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 1145; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cobra se întoarce ; GRIVIȚA
(17 08 58) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FLACARA (20 33 40) — 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
■ Cldul : EFORIE (13 04 83) — 9; 12,30; 
16; 19,30.
■ Toate ml se fntimplă numai mie : 
GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15, ARTA (213186) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Europenii : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21, FLAMURA 
(85 77 12) - 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Superpolițistul : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.

expoziții
■ Galeria Orizont ; Aurel Acasan- 
drei, pictură.
S Galeria Galateea: Alexandru Olian, 
grafică.
■ Galeriile „Căminul artei- (parter) : 
Bogdan Bârleanu. pictură. (etaj) : 
Creație vestimentară.
■ Galeria Simeza : Sorin Ilfoveanu, 
desen și pictură.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tei): 
Doina Dănescu Gheorghiu, Sergiu 
Boiangiu — expoziția „Moda ’83“.
B Galeria Eforie : Grafică de carte. 
B Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : Expoziție de pictură 
și artă decorativă flamando-olandeză 
din colecțiile românești ; Hans Her
man, grafică ; Camil Rcssu, pictură. 
B Muzeu) colecțiilor : Salonul muni
cipal de artă decorativă.
B Galeria „Informația" : Simona Nls- 
tor, pictură pe sticlă.



ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Noi acțiuni, luări de poziție 
in favoarea păcii și dezarmării

Dezvoltarea schimburilor comerciale 
intre România și R. D. Germană

Cereri pentru anularea deciziei N.A.T.0. 
privind amplasarea noilor rachete nucleare 

în unele țâri vest-europene
BONN 20 (Agerpres). — tntr-o declarație intitulată „Să asigurăm 

pacea", reprezentanții sindicali ai muncitorilor metalurgiști din landul 
vesl-german Bremen au cerut anularea deciziei N.A.T.O. din decembrie 
1979 privind instalarea noilor rachete nucleare americane cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul unor țări vest-europene. Cu același prilej, ei au 
recomandat o participare masivă la marile demonstrații pentru pace ce 
urmează a fi organizate în această primăvară in R. F. Germania.

Reprezentanții mctalurgiștilor vest-germani s-au pronunțat, de ase
menea. pentru promovarea unei politici de pace și dezarmare, cerind să 
se pună capăt accelerării de către N.A.T.O, a înarmărilor. Ei au atras 
atenția asupra faptului că un al treilea război mondial s-ar desfășura, 
în mod inevitabil, și in Europa, adresind „tuturor oamenilor chemarea 
de a se opune acestei nebunii".

Apel al universitarilor niponi

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
Berlin a fost semnat Protocolul co
mercial pe anul 1982 dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană. Potrivit indica
țiilor privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice între 
cele două țări, adoptate cu prilejul 
întilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, 
documentul prevede o creștere im
portantă a livrărilor reciproce de 
mărfuri pe anul in curs. România va 
livra în R.D. Germană mașini-unelte. 
autobasculante și autotractoare, auto
utilitare. autoturisme de oraș și teren, 
locomotive diesel hidraulice de 
2 400 CP. tehnică de calcul, centrale 
telefonice, motoare electrice, trans
formatoare de putere, utilai meta
lurgic și de foraj, încărcătoare hi

draulice. buldozere, tractoare, mașini 
agricole, produse chimice, mobilă și 
alte produse ale industriei de prelu
crare a lemnului, diverse bunuri de 
consum.

R.D. Germană va exporta în 
România mașini-unelte, motoare die
sel industriale și navale, utilaj mi
nier de exploatare la suprafață, 
macarale portuare și alte utilaje de 
ridicat și transportat, utilaje de 
construcții, mașini agricole, produse 
ale industriei electrotehnicii și elec
tronicii, utilaje de telecomunicații, 
aparate medicale de laborator și me
canică fină, produse chimice, în
grășăminte potasice, diverse bunuri 
de consum.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar din partea R.D. Germane 
de Dietrich Lemke, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

TOKIO 20 (Agerpres). - Rectorii 
a 40 de universități și ai altor in
stituții de învățămint superior din 
Japonia au semnat un apel care se 
pronunță pentru interzicerea arme
lor nucleare. După cum a apreciat 
Comitetul executiv unificat pentru

interzicerea armei atomice șl cu hi
drogen din Japonia, această pozi
ție exprimată de reprezentanți de 
frunte ai intelectualității nipone dă 
un nou impuls luptei pentru dezar
marea nucleară.

ORIENTUL MIJLOCIU

Acord general privind 
ordinea de zi a celei de-a Vll-a 
Conferințe la nivel inalt 
a mișcării de nealiniere y
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

Biroul de coordonare al țărilor nea
liniate, întrunit la sediul O.N.U. din 
New York, a ajuns, pornind- de la 
un proiect prezentat de Irak, la un 
acord general cu privire la ordinea 
de zi pentru cea de-a 7-a Conferință 
la nivel inalt a mișcării de neali
niere, ce va avea loc în toamnă, la 
Bagdad. Agenda definitivă va fi 
adoptată la reuniunea ministerială a 
țărilor nealiniate, programată pentru 
luna mai la Havana, informează 
agenția Taniug.

Biroul de coordonare a hotărît ca 
punctele de pe ordinea de zi privind 
aprecierea situației politice mondiale 
să fie formulate de o manieră prin
cipială și cuprinzătoare, pornindu-se 
de la principiile pe care se înteme
iază politica de nealiniere, iar ches
tiunile concrete și focarele de criză 
să nu fie menționate individual, ur- 
mind ca ele să fie abordate în do
cumentele finale ale conferinței la 
nivel înalt a nealiniaților.

moscova încheierea lucrărilor celui de-al XVII-lea
Congres al sindicatelor sovietice

MOSCOVA. Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : în Sala 
congreselor din Moscova s-au înche
iat simbătă lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al sindicatelor so
vietice.

în ultima zi a congresului au fost 
alese organele de conducere. Stepan

Șalaev a fost ales in funcția de pre
ședinte al Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S.

La lucrările congresului a parti
cipat o delegație a U.G.S.R., condusă 
de Cornel Onescu, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Ședințe ale Comitetelor C. A. E. R.

Mișcarea împotriva armelor nucleare ia amploare 
în Statele Unite

Un recent sondaj realizat de in
fluentul institut Gallup pentru stu
dierea opiniei publice arată că 
peste 72 la sută din cetățenii Sta
telor Unite sprijină interzicerea 
totală a producerii, experimentării 
și desfășurării armelor nucleare.

Faptele arată că, în Statele Uni
te, mișcarea impotriva armelor nu
cleare a înregistrat o creștere 
bruscă în ultima vreme. Aproape 
75 de diferite grupuri politice de 
pe întreg cuprinsul țării afirmă că 
au strîns recent semnăturile a 
neste un milion de cetățeni în spri
jinul unei rezoluții care cere in
terzicerea totală a armelor nu
cleare.

în peste p sută de orașe din cinci 
state federale situate de-a lungul

coastei atlantice, care sînt conside
rate in general a fi mai liberale 
decît cele din sud ori din vest, or
ganele reprezentative locale au a- 
doptat rezoluții ce cheamă Admi
nistrația Statelor Unite să înceapă 
negocieri active asupra interzicerii 
armelor nucleare.

Rezoluții similare sînt pregătite 
de organele reprezentative orășe
nești din alte cinci state federale, 
acțiunea răspîndindu-se în alte 
părți ale țării.

Fapt semnificativ, una din orga
nizațiile care desfășoară campania 
împotriva armelor nucleare dispu
ne de filiale in 150 de orașe din 47 
de state federale și de o forță de 
circa 2 000 de activiști.

(Agerpres)

BEIRUT 20 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei a dat pu
blicității un comunicat, transmis de 
agenția W.A.F.A.. în care se subli
niază că autoritățile israeliene de 
ocupație au întreprins o acțiune pe
riculoasă dizolvînd Consiliul muni
cipal din localitatea El Bireh. din 
Cisiordania, și numind un guverna
tor militar pentru administrarea 
problemelor municipalității. Aceas
tă acțiune urmează unei serii de 
măsuri luate de Israel pentru lichi
darea organizațiilor naționale pales
tiniene din teritoriile ocupate, în
deosebi a acelora alese direct de 
poporul palestinian, a conducători
lor acestora și a instituțiilor care se 
declară în unanimitate impotriva 
ocupației israeliene.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — în 
orașul El Bireh din Cisiordania, te
ritoriu aflat sub ocupația Israelului, 
s-au produs incidente intre mi
litari și tineri palestinieni partici
pant! la o demonstrație antiisraelia- 
nă. După cum transmite agenția 
U.P.I., militarii israelieni au folosit 
grenade cu gaze lacrimogene pen
tru a-i dispersa pe demonstranți.

Incidentele au izbucnit in contex
tul situației încordate din Cisiorda
nia după dizolvarea Consiliului mu
nicipal din El Bireh de către autori
tățile israeliene. măsură care a de
clanșat o grevă generală a munici
palităților din acest teritoriu ocupat.

Autoritățile israeliene de ocupație 
au interzis, totodată, apariția unor 
ziare în limba arabă în Cisiordania.

VIENA : Conferința 
extraordinară a O.P.E.C.

VIENA 20 (Agerpres). — La Viena 
a luat sfîrșit, simbătă. cea de-a 63-a 
conferință ministerială (extraordina
ră) a Organizației Țărilor Exporta
toare de Petrol (O.P.E.C.), care a 
hotărit să mențină prețul actual al 
petrolului exportat de țările membre 
la 34 dolari per baril și să adopte 
măsurile ce se impun pentru stabi
lizarea pieței mondiale la acest pro
dus. Intre altele, a fost hotărită 
menținerea, începind de la 1 aprilie 
1982, a unei producții medii totale a 
O.P.E.C. de 18 milioane de barili 
pe zi.

• pentru colaborare
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc ședința a 28-a a Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planifica
re, la care au participat conducători 
ai organelor centrale de planificare 
din țările membre ale C.A.E.R., re
prezentanți ai R.S.F.I., precum și din 
partea R.D.P. Yemen, în calitate de 
observator.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Emilian Dobrescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, reprezentantul țării 
noastre în comitet.

Comitetul a examinat stadiul în
făptuirii acțiunilor de colaborare, 
convenite în cadrul coordonării pla
nurilor pe 1981—1985 și măsuri pen
tru lărgirea în continuare a acestei 
colaborări în 1983—1985.

A fost pregătit proiectul Progra
mului lucrărilor de coordonare a 
planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe 1986—1990, 
care urmează să fie prezentat șe
dinței a XXXVI-a a sesiunii consi
liului.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme privind colaborarea în con
struirea de noi capacități pentru 
fabricarea de produse cu conținut

în domeniul planificării
de nichel și cobalt în Cuba, 
pentru extracția de materii prime 
feroase în Uniunea Sovietică și în 
utilizarea unor capacități de produc
ție din industria R. P. Polone.

Ședința comitetului, la care au 
fost examinate și alte probleme ale 
colaborării economice a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de lucru, prietenească.

★

Cu prilejul prezenței la Sofia, to
varășul Emilian Dobrescu, viceprim- 
ministru a) guvernului, președintele 
părții române In Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, a avut o întîlnire de lucru cu 
tovarășul Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, președintele părții 
bulgare în comisie, la care au fost 
examinate probleme ale dezvoltării 
in continuare a colaborării bilate
rale.

Totodată, delegația română a purtat 
convorbiri bilaterale cu conducători 
ai organelor centrale de planificare 
din țările membre ale C.A.E.R., re
feritoare la probleme actuale ale 
lărgirii colaborării economice pe
1982—1985.

• pentru colaborare tehnico-științifică

Centenarul Nicolae Titulescu

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt 
zL_ _ _ _ _ _ _ _ _ zr~Z3

BERNA 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul centenarului nașterii lui Nico
lae Titulescu, cotidianul elvețian 
„Der Bund" a publicat un amplu 
articol intitulat : „El a militat pen
tru dreptul la viață al statelor mici 
- la cea de-a 100-a aniversare a 
celui mai mare diplomat român : 
de la Titulescu la Ceaușescu".

„Rezolvarea conflictelor fără în
călcarea principiului egalității In 
drepturi, combaterea expansionis
mului și agresiunii puterilor Axei, 
precum și năzuința permanentă spre 
stabilitate și asigurarea structurilor 
rezultate de după primul război 
mondial au stat în centrul activi
tății lui Titulescu".

In comentarii se subliniază ideea 
continuității politicii externe româ
nești, strălucit reprezentată astăzi

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). - Zia
rul „Zycie Warszawy" consacră un 
amplu articol vieții și activității lui 
Nicolae Titulescu, in care sînt evo
cate principalele momente din viața 
și activitatea marelui diplomat și om 
politic român. Relevînd faptul că 
Nicolae Titulescu a fost „una dintre 
cele mai marcante personalități ale 
diplomației românești și ale Euro
pei timpului său", în articol se sub
liniază, totodată, concepțiile sale 
privind securitatea europeană, res
pectarea integrității teritoriale a 
statelor, capacitatea acestora de a 
rezolva diferendele prin mijloace 
pașnice.

LA BUDAPESTA a fost semna
tă Convenția intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Populare Ungare 
privind unificarea documentelor de 
trecere a frontierei de stat româ- 
no-ungare in interes de serviciu. 
Documentul a fost semnat de Vic
tor Bolojan. ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, și de Lad- 
vanszky Karoly, adjunct a! minis
trului afacerilor interne al R.P. Un
gare.

PRIMIRE LA HAVANA. Fidel 
Castro, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, l-a pri
mit pe Li Giong Ok, premie
rul Consiliului Administrativ al 
R. P. D. Coreene, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Cuba. în 
cursul întrevederii. precizează 
agenția Prensa Latina, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bi

laterale, precum și ale actualei si
tuații internaționale.

COMUNICAT COMUN SOVIETO- 
CEHOSLOVAC. în comunicatul co
mun privind convorbirile dintre 
Andrei Gromiko. ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., și Bo- 
huslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al R.S. Cehoslovace, 
care a întrenrins o vizită la 
Moscova, se relevă dorința părților 
de a dezvolta relațiile bilaterale în 
diferite domenii. în cursul convor
birilor a fost reafirmată dorința 
Uniunii Sovietice și a Cehoslovaciei 
de a acționa pentru asigurarea 
securității și cooperării în Europa.

UNIUNEA COMUNIȘTII,OR 
DIN IUGOSLAVIA ȘI-A SPORIT 
RtNDURILE, în ultimii patru ani, 
cu peste 609 000 membri, trans

mite agenția Taniug, mentionind |
că U.C.I. numără in momentul ac
tual peste 2,1 milioane membri. |

LA SAN JOSE a avut loc plenara '
C.C. al Partidului Avangarda Popu- .
Iară din Costa Rica. în cursul că- I
reia au fost analizate rezultatele I
obținute de coaliția de stingă „Po
porul Unit" în cadrul alegerilor din 
februarie 1982. In documentul I
adoptat de plenară se relevă că 
coaliția „Poporul Unit" și-a întărit , 
pozițiile pe arena politică a tării și | 
că, datorită eforturilor pentru ' 
popularizarea programului ei. in 
cadrul scrutinului au fost aleși pa
tru deputați din partea coaliției.

EXPOZIȚIE DEDICATA LUI I 
GEORGE ENESCU, tN SPANIA, 
tn orașul spaniol Leon s-a deschis ' 
o expoziție documentară de foto- . 
grafii dedicate vieții si operei ma- I 
relui muzician român George I 
Enescu, de la a cărui naștere s-au 
împlinit 100 de ani. La vernisaj au 
fost prezenți reprezentanți di | 
autorităților, personalități ale vie
ții cultural-artistice locale, cadre ■ 
didactice, ziariști, un numeros pu
blic. Expoziția se bucură de un ' 
deosebit succes.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscovă a avut loc ședința a 25-a 
a Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare tehnico-știintifică, la care 
au participat reprezentanții țărilor 
in comitet.

La ședință a fost examinat stadiul 
îndeplinirii hotărîrilor ședinței a 
102-a a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., un loc deosebit fiind acor
dat pregătirii proiectului convenției 
privind colaborarea multilaterală 
tehnico-științifică și organizarea 
specializării și cooperării in produc
ția roboților industriali. Convenția 
are ca scop adîncirea diviziunii in
ternaționale a muncii între organi
zațiile tehnico-științifice și econo
mice ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
în producția de manipulatori cu co
mandă program. subansamble și 
piese unificate, precum și dispoziti
ve și mecanisme auxiliare aferente 
acestora.

Totodată, comitetul a examinat 
proiectul programului de colaborare 
tehnico-științifică a țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada 1982—1990 
în dezvoltarea și folosirea ne scară 
largă a tehnicii de microprocesoare, 
îndeosebi în conducerea procese’or 
tehnologice, a mașinilor și utilajelor 
pentru construcții de mnșini, ener
getică, siderurgie, agricultură, trans
port etc.

A fost, de asemenea, adoptat pro
gramul consultărilor reciproce pe 
probleme de politică tehnico-științi
fică prezentînd interes reciproc și al 
coordonării planurilor pe perioada 
1986 -1990 pentru probleme ale știin
ței și tehnicii alese pentru organi
zarea colaborării reciproce.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie, înțelegere 
reciprocă și colaborare tovărășească 
constructivă.

Nicaragua cere „o reuniune urgentă" a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

ȘAPTE lNTR-0 MAȘINĂ, PRIN TUNDRĂ 1
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Reprezentantul permanent al Re
publicii Nicaragua la O N.U. a remis 
secretarului general al Națiunilor 
Unite o notă a guvernului său cerind 
..o reuniune urgentă" a Consiliului 
de Securitate pentru a adopta mă
suri de natură să evite o agresiune 
împotriva țării sale.

In notă, comandantul Daniel Or
tega Saavedra, coordonator al Jun

tei Guvernului de Reconstrucție Na
țională din Nicaragua, subliniază „a- 
gravarea constantă de tensiuni in 
America Centrală", marcată de creș
terea pericolului unei intervenții, 
ceea ce constituie o gravă amenin
țare la adresa independenței și su
veranității țărilor din această regiu
ne. precum și pentru pacea și secu
ritatea internațională.

„Volodea ăsta — ii spun în șoaptă 
vecinului de scaun — vrea să n» 
arate cu orice chip că nu este un 
oarecare la volan, ci un fel de 
zmeu al tundrei". Volodea. fie că 
a auzit, fie că așa a fost să fie, face 
un viraj de aproape 45 de grade, 
depășește ceva, nu-mi dau seama 
ce, văd doar că se mișcă și că Vo
lodea nu mai termină depășirea, iar 
după ce, in sfirșit, reușește, intră pe 
sub brațul unei macarale intinse 
de-a latul șoselei înguste și iese la 
drum drept. Nu mai rabd și ii spun: 
„Volodea, aș vrea, cind ne întoar
cem in oraș, să bem o votcă îm
preună1. „Iloroșo" — răspunde el și 
ride cu poftă. „Horoșo, horoșo — zic 
eu — dar dacă mai mergi așa, nu 
mai apucăm să bem votca". Volo
dea ride. „De ce rizi, nu este ni
mic amuzant, nici in ce spun eu, 
nici in ce faci tu". Și, ce credeți 
că-mi răspunde el ? Ride !

Tot timpul drumului, cind discu
ția noastră intra intr-un moment de 
lincezeală, cineva întreba : „Ce 
face Volodea ?“ Iar altul răspun
dea : „Ce să facă ? Volodea ride 1“ 
Băiatul ăsta este convins că viața 
i-a fost dată omului să rîdă, așa 
cum este convins că microbuzul lui 
este de cauciuc și ar putea, la ne
voie, să treacă cu el și pe sub altă 
mașină...

Bravo, Volodea 1 Ce o mai fi om 
mai vedea.

Avem de parcurs, dus și intors, 
un drum nu prea lung — 100 de 
kilometri — dar greu. Drumuri clă
dite pe bușteni, drumuri asfaltate, 
dar toate acoperite acum de ghea
ță. Avem timp destul de vorbit. 
Propun tovarășilor de drum să-și 
spună fiecare viața in citeva cu
vinte : de unde vine, ce l-a adus 
aici și ce-1 ține, mă rog. ce crede 
despre rostul Iui in acest peisaj na
tural, social și uman, inedit, aspru 
și fascinant.

Sintem la Nijnevartovsk (Var- 
tovskul de Jos), localitate siberiană 
așezată pe hotarul dintre tundră și 
taiga, pe un loc care a fost, in tim
puri îndepărtate, fundul unei mări. 
Regiunea din care face parte — 
Tiumen (un teritoriu cit R.F.G., 
Franța, Belgia și Olanda luate la 
un loc) se află. în cea mai mare 
parte, sub nivelul mării.

Dar să vedem ce spun pasagerii 
microbuzului. Anatoli Morozov s-a 
născut la Sovgavani, in Orientul 
îndepărtat, in 1941. „Blajinul" — 
cum i se spune — in timp ce vorbeș
te ține miinile așezate pe genunchi 
ca un școlar. Mîini albe, cu dege
te subțiri, delicate, făcute parcă să 
umble cu bijuterii și ceasuri mi
nuscule, nu cu sape de foraj. Pri
vind lucrurile superficial, poți spu-

ne că viața acestui om este tn to
tală contradicție cu firea lui. Om 
liniștit, așezat — „îmi place să-mi 
sară copiii de git cind ajung acasă" 
— dar a umblat în toate zările, de 
la Sovgavani la Groznii, distanță de 
mii de kilometri, de aici la 
Saratov, iar din arșița stepei, de 
unde nu a plecat fără să ia cu el o 
„frumoasă Elenă", a ajuns la Tixi, 
la polul nord, la minus 60 de gra
de, apoi în alte locuri, unde l-a 
chemat meseria de petrolist, de în
temeietor al noilor exploatări pe
troliere. In 1971 a venit aici. Este 
unul dintre întemeietorii Niinevar- 
tovsk-ului — orașul împlinește abia 
acum, in martie, zece ani — și a 
participat la pri
mele lucrări de 
așezare a ncMlui 
centru petugWt^ 
„N-am ucpjK ca 
prea qjultaTrage- 
re de inimă, mai 
ales cind am aflat 
că locul în care 
sint sondele se 
numește Samot
lor. adică, in lim
ba hantî, „lacul 
mort", „Schimbă, 
dragul meu, ac
centul — m-a 
sfătuit un muca
lit — și o să-ți 
placă". Intr-ade
văr, schimbînd 
accentul, Samot
lor înseamnă „i- 
nima lacurilor". 
Ei, da, este cu 
totul altceva. Am 
schimbat accentul 
și am rămas. 
După aceea am 
vrut să plec. In-
tr-o vreme „plecam" și „reveneam" 
de trei ori pe zi. Cînd eu, cind 
soția. Iarna vedeți cum este, dar 
știți cum’ era vara ?“ „Frumos, imi 
închipui 1“ „Foarte frumos, așa 
este, dar umezeală. Multă ume
zeală. Și țînțari". 85 la sută din te
ritoriu este ocupat de lacuri, restul, 
nisip și pămint nisipos. Dru
muri nu erau. Le-am făcut noi 
din bușteni de lemn, așezați 
in straturi suprapuse pe nisip. 
Mai tirziu șoselele și străzile au 
fost făcute din beton armat prin 
realizarea pe cale artificială a în
ghețului veșnic. Metodă costisitoare, 
dar altă soluție nu exista. Cum se 
face, o să vă explic mai tirziu. 
Locuiam în „vagoncik". Băiatul cel 
mare, care s-a născut in Ucraina — 
are acum 16 ani — se îmbolnăvise. 
Dar s-a călit. Cel mic — are doi 
ani — se acomodează mai bine, dar 
acum, iarna, trebuie păzit cu străș
nicie : cum scapă singur afară, se 
dezbracă și face baie... in zăpadă: a 
învățat de la cel mare și de la alții. 
Nu face rău, dar cam întrece mă
sura. Deci, am schimbat definitiv 
accentul și am rămas in „inima 
lacurilor". Erau 26 000 de locuitori.

Acum, orașul are 155 000. Aici a 
fost un sat întemeiat in 1908 de 
populația hanti, aparținind grupu
lui ugrofin. Erau pescari și vină- 
tori. Dar ce vinători ! Odată ne-am 
dus la vinătoare, undeva la vreo 
80 de kilometri. Eram 12. Am 
umblat toată ziua și... nimic. N-am 
reușit să impușcăm nici măcar o 
pasăre gluhari, care este surdă și 
cam prostănacă. Vietățile taigalei 
au și ele subtilitățile și șiretlicurile 
lor. Erau prin apropiere și vinători 
băștinași. O fată hanti — n-avea 
mai mult de 15 ani — s-a apropiat 
de noi fără să scoată o vorbă și a 
întins mina să-i dăm o pușcă. I-am 
dat. A așteptat să apară un cird de

„lată, aceasta am făcut noi, generația noastră de entuziaști aici la Nijne
vartovsk : am început cu drumurile «pavate» cu bușteni și om zidit un 

centru economic puternic și un oraș modern*

păsări, a întins pușca cu o singură 
mină și a doborii — una după alta
— opt păsări. Apoi ne-a onorat cu 
Următorul compliment : „luati-le și 
plecați cit mai repede că plinge toa
tă taigaua' de mila voastră 1“

Ați văzut filmul „Marele risc"? 
Nu ? Este un film emoționant. 
Cel puțin pentru noi. cei de 
aici. Este o transpunere artis
tică fidelă a unor episoade din 
munca istovitoare pentru găsirea 
variantei optime de exploatare a 
zăcămintelor din această zonă uni
că in lume prin vitregia condiții
lor pe care le are. Foarte putini 
credeau în reușită. Acei oameni 
si-au asumat insă răspunderea — 
foarte riscantă, fiindcă angajau 
mari valori materiale și financiare
— și au reușit. Cei mai multi lo
cuiesc și acum aici. Zece sint lau- 
reați ai premiului de stat. Erau 
condiții grele de exploatare : go
lește sau astupă bălți, consolidează 
terenul de nisip, iar drumurile, vă 
spuneam. erau din bușteni. Cind 
treceau camioanele pe ele se miș
cau buștenii în sus și-n jos pre
cum clapele unui pian. Dar „muzi
ca" nu era prea veselă. Plecam cu

mașinile spre locurile unde se 
construiau platformele pentru son
de, dar mai mult săpam la des- 
potmolirea mașinilor decît mer
geam. Cînd există insă interes și 
entuziasm poți) asculta o „muzică 
frumoasă" chiar din mișcarea buș
tenilor așezați in loc de asfalt.

— Deci, ce v-a reținut aici ? 
Cîștigul mai mare ?

— Să spunem și cîștigul. Sint 
Insă trei elemente pe care, dacă nu 
le luați împreună, va fi greu de 
înțeles prezența atit a mea, cit și a 
zecilor de mii de oameni care au 
venit din toate colțurile Uniunii 
Sovietice. Acestea ar fi : sim
țul datoriei, entuziasmul, dacă 

vreți tradiția u- 
nui entuziasm, și, 
bineînțeles, cîști- 
gurile mai bune.

Volodea oprește 
mașina. „Pe unde 
o iau ?“ — în
treabă el. Se 
scoate harta, ur
mează o discuție 
lungă și se alege 
drumul... greșit. 
Sint drumuri de 
curînd făcute, cu 
multe întretăieri, 
cu ocolișuri largi 
ca o funie fără 
sfîrșit încolăcită 
pe lingă bălțile 
acum înghețate. 
Ca să ajungi de 
la o sondă la 
alta, aflate în li
nie dreaptă la o 
distanță de 2—3 
kilometri, te în- 
vîrtești la stingă, 
la dreapta, îna
inte. inapoi, ca

într-un labirint, zeci de kilo
metri. Tot Volodea ne scoate 
din încurcătură și pentru aceas
ta îșl acordă o recompensă : taie 
drumul drept peste balta înghețată. 
Se aud bubuituri ca niște explozii 
de obuze : gheața crapă adine și 
pe întinderi lungi, de pe noi curg 
ape ca in luna lui cuptor, afară 
sint... minus 46 de grade, iar Vo
lodea, bineînțeles, ride și ne face 
semn că tot vom bea votca.

Ajungem la „Bunica" și Serghel 
Efimov propune să facem un po
pas. Serghei. inginer specialist în 
lucrări de foraj, are 27 de ani și o 
figură de adolescent. „Bine că și-a 
lăsat mustață — îl tachinează pri
etenii. Ii dă mai multă maturitate 
și-1 impune In fata subalternilor".

„Bunica" este prima sondă din 
Samotlor. în 1965. cind a fost in
stalată, producea 300 de tone pe zi. 
„Cind s-a născut -Bunica- eu 
aveam 10 ani. spune Serghei. Ha
bar nu aveam de existenta ei. Dar 
am cunoscut-o foarte repede în 
vremea studenției, fiindcă am fă
cut practică aici. Să nu-mi cereți 
să fac comparații. Nu pot. Ce să

compar ? Atunci Samotlorul pro
ducea 300 de tone pe zi. tn 1981 
Nijnevartovsk a produs 206,8 mi
lioane tone, adică aproape 34 la 
sută din producția de petrol ■ 
U.R.S.S.". Face o pauză, ne pri
vește întrebător și apoi chiar ii 
întreabă pe Slava Petuhov, cores
pondentul „Pravdei" la București, 
dacă a tradus exact. Și ca să fie 
mai sigur notează cifra pe hirtie : 
206,8 milioane tone.

„Ați văzut Siberia vara din a- 
vion ?“ — intreabă Serghei, așa, 
dintr-o dată, parcă fără legătură cu 
discuția noastră. E o incintare. Pă
duri și lacuri. Verde crud, sănă
tos și albastru curat, profund. 
Simți că-ți dă sănătate. Cu imagi
nea aceasta am rămas după prima 
mea călătorie aici, ia Nijnevar
tovsk. Dar cum a fost atunci nici 
nu-mi vine să vă povestesc. 
Totuși... Priveam, cum vă spu
neam, cu incintare imaginile tai
galei de la înălțimea de 6 000 
de metri, cind deodată intrăm in
tr-o zonă in care nu mai văd ni
mic altceva decit bălți și nisipuri. 
Peste puțin timp stewardesa ne a- 
nunță că vom ateriza la Nijnevar
tovsk. Mă uit din nou și nu văd 
decit lacuri și schele imense, 
foarte multe schele metalice. Unde 
o să aterizeze, frățioare, avionul ? 
— mă întreb eu ; nu văd nici o 
pistă. Vă spun drept, m-am îngro
zit. întreb pe vecinul de scaun, 
dar el era și mai speriat ca mine, 
îmi pun haina pe cap. închid ochii 
și mă hotărăsc să nu-i deschid 
decit cînd avionul își va opri mo
toarele. Si am aterizat. Cind am 
coborît, mă uit în stingă — bălți, 
mă uit in dreapta — bălți. Doar 
la mijloc o fișie ingustă, care era 
pista de aterizare și decolare. Așa 
a fost venirea mea aici. Eu n-am 
locuit la „vagoncik". Am locuit o 
vreme la un cămin. Apoi am pri
mit apartament. Cite apartamente 
sînt acum in oraș. Boris ?

Boris Sîrpin, cel căruia i se a- 
dresează întrebarea, nu e deloc 
vorbăreț, ii place să asculte și să 
mediteze — la aceasta îl obligă și 
profesia lui : este redactorui-șef 
al ziarului orășenesc. „Aparta
mente 7, se întreabă Boris, acum 
sint peste 60 009. iar in următorii 
2-3 ani numărul lor se va dubla. 
Ați văzut blocurile? Mari, și. după 
părerea noastră, frumos construite. 
Cele mai multe au 12 niveluri. Au 
construit aici multe orașe și re
publici ale U.R.S.S. și in primul 
rind Moscova și Leningradul. Este 
o întrecere din care orașul nostru 
cîștigă foarte mult". „Blocuri cu 12 
etaje clădite pe nisip ?" — între
băm. „Aaaa... nu pe nisip. Sînt pe 
piloni". Anatoli v-a spus ceva despre 
înghețul veșnic artificial. Știți cum 
se face 1 (Urmarea într-un număr 
viitor).
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Oul lui Columb și Wiliams
Lumen de azi nu mai suportă diletantismul, societatea modernă 

solicită specialiști, oameni competenți. De aci și proliferarea școlilor 
cu profil practic, a cursurilor de perfecționare legate intim de necesi
tățile socioie.

Și totuși, și totuși Iotă că pină acum una din îndeletnicirile cele 
mai răspîndite, una din cerințele cele mai palpabile a fost, pur și 
simplu, ignorată.

Pină cînd Leslie Wiliams a spart... oul lui Columb.
Leslie Wiliams nu este autor de omlete ori specialist în ochiuri sau 

maioneze, ci profesor principal la Highfields Secondary School - un 
colegiu de lingă Birmingham. Declarînd că „avem datoria să pregă
tim tinerii noștri pentru ceea ce ii așteaptă'1, dl. Wiliams a organizat 
un curs fără precedent in domeniul didactic : un curs de șomaj.

Desigur, nu intimplător prof. Wiliams s-o intilnit cu Columb Io 
Birmingham, căci orașul unde acum două secole se înființase prima 
mare manufactură din lume cu 1 000 de saloriați, denumit și „inima 
industrială a țării", este intr-o stare de șoc : s-au închis uzine, fabrici, 
ateliere, numărul șomerilor ajungind la 100 000 de oameni — un 
record, 20 la sută din populația orașului.

Dar grație ideii, elementare și geniale, a prof. Wiliams, școala va 
produce de ocum nu specialiști șomeri, ci șomeri specializați. Copiii 
vor putea anunța acasă fericiți : tăticule, azi am luat 10 la oral la 
„Șomaj", așa că o să-mi dreg media după 6-le de la seminarul des
pre „Concedieri”.

Cursul ero necesar - șomajul e o meserie cu prezent și viitor, care 
cere insă multe cunoștințe. In primul rînd, noțiuni de bază - cum 
poate trăi din mai nimic, unde și ce se poate amaneta, ce preț
poate obține pe ceasornicul de buzunar, cu capace, moștenit de la 
bunicul sau pe brățara de logodnă a mamei.

Pentru specializare șomerul trebuie să știe cum să se îmbrace cînd 
caută de lucru, să nu arate nici zdrențăros, ca să dezguste, nici ele
gant, ca să irite ; cum să vorbească, să nu fie nici prea umil, dar nici 
arogant, să fie insistent fără a fi sîcîitor ; ce fel de zimbet să-și li
pească pe față și cum să-și aranjeze in oglindă profilul psihologic, 
să nu apară nici morocănos, nici prea exuberant, nici lînced și apatic, 
dar nici prea dinamic, concurent potențial pentru ceilalți.

Apoi cunoștințele superioare — reciclareo pentru meserii înrudite : 
pentru inginer, cum să vindă pe stradă jucării mecanice ; pentru 
electronist - cum să repare ceasuri cu quarț ; pentru muzician - cum 
să care pianine Io mutări etc.

E drept, pe lingă perspectiva de a decerna tinerilor titluri de „șo
mer premiant" sau, in perspectivă, de ..doctorand în științe șomerice", 
ar mai exista și alte soluții. Dar sint costisitoare, cer miliarde de do
lari sau lire sterline - și de unde bani, de unde asemeneo fonduri ? 
Doar e criză, și criza nu cruță pe nimeni. Nici pe fostul imperiu 
„deasupro căruia soarele nu apunea niciodată", nici fosta „stăpîno 
a mărilor" ale cărei corăbii brăzdau nemărginirile oceanelor, ocrotite, 
din adîncuri, de bătrînul Neptun cu furca lui...

Ba nu, nu ero furcă, aveo trei colți, era un trident.
...Cu totul deosebit de tridentele actuale. Cum s-a văzut chiar 

zilele trecute cind s-a anunțat achiziționarea noului sistem de rachete 
„Trident 2", amplasat pe submarine, ultrasofisticat și costisitor, 7,5 mi
liarde lire sterline.

Criza e criză, și de unde bani, măcar pentru multiplicarea cate
drelor de predare a noii discipline, „Știința șomajului" ?!

Poate că există insă și aici un răspuns. Simplu ca oul... lui Columb 
și Wiliams.

N. CORBU
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