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bună organizare a

muncii, prin mobilizarea

tuturor reselor, in fiecare întreprindere să se acționeze ferm

PENTRU ÎMlREfl NIESRMA A PLANULUI PE PRIMUL TRIMESTRU
______ ........' Energie peste prevederi pentru

Au îndeplinit plan

DE u TERMOCENTRALA

pe primul trimesti
• 10 UNITĂȚI ECONOMIC

I

DIN JUDEȚUL BACĂU __ _________ ________ _____
Colectivele de oameni i
.
.
,i
muncii din 10 întreprinderi ir. în iarna care a trecut, c
dustriale și unități economide la Centrala termoelectrica Ml
din județul Bacău au raportâleva a lucrat in condiții deosebite,
îndeplinirea, cu 11 zile mai deîin cauza temperaturilor scăzute,
vreme, a sarcinilor de plan cărbunele
T__ — principala materie
le reveneau pe primul trtmes-rimâ — îngheța
L.»—bocnă
------ : pe role,
tru al acestui an. Succesul ob-’heaburi de deversare,, pe tamținut se datorează . organizăriiuri. Benzile
i
de transport . din
mai bune a producției, folosirii iuciuc: se rupeau. In cîteva midin plin a timpului de lucru, ite de staționare cărbunele de pe
creșterii continue a indicelui de mzi se transforma in sloiuri rigide,
utilizare a mașinilor, utilajelor deseori in buncărele de alimentare
și instalațiilor de care dispun. i mai răminea nici un fir de cărAvansul ciștigat creează posi ne.
bilitatea oamenilor muncii din >i totuși această inimă energetiunitățile respective ca pină la a țării a pulsat fără întrerupere
finele lunii să realizeze o pro- owați-oră in sistemul energetic naducție-marfă suplimentară in al. A fost o muncă eroică, la
valoare de 83,5 milioane lei. De e a participat zi și noapte tot
menționat că întregul spor de sonalul muncitor al centralei,
producție va fi realizat pe sea ncitori și funcționari. mecanici.
ma
creșterii
productivității •ători auxiliari sau specialiști. La
muncii. (Gheorghe Baltă).
irile „cheie" de pe fluxul cărbuoamenii lucrau în ture, inter• 7 UNITĂȚI INDUSTRIALE 11.
Ind operativ cu lopețl și tirnăDIN JUDEȚUL BOTOȘANI ■>e imediat Ce se ivea pericolul
nghet al cărbunelui. De la inceȘapte colective muncitorești
il anului și pină ieri. 23 martie,
din județul Botoșani au rapor
raia a furnizat 13,5 milioane
tat îndeplinirea sarcinilor de
energie electrică peste plan,
plan pe primul trimestru al aînvățăminte s-au tras din înnului, intre acestea înscriinlările iernii despre care vorbim
du-se întreprinderea minieră
1
la trecut ?
din Dorohoi și întreprinderea
O primă concluzie este aceea
mecanică din Botoșani. Pe baza
creșterii productivității mun
ebuie să ne luăm pe viitor o
cii, cele șapte unități industria
’ de măsuri de precauție, imbu-nd radical fluxul de transport
le vor realiza pină Ia sfirșitul
-bunelul — ne spune ing. Ierolunii martie o producție supli
mentară în valoare de peste 12
Rusan. directorul întreprinderii
milioane Iei. (Silvestri Ailenei).
tocentrale Deva. Și iată cum vom
% : benzile exterioare vor fi
cu construcții ușoare ce vor

DEZVOLTAREA RATEI ENERGETICE A TARII
luni, pină la începutul iernii viitoa
re. Participă, alături de noi, la aces
te lucrări de construcții și montaj
șantierele locale ale întreprinderilor
„Energoconstrucția" și „Energomontaj",
— La recenta adunare generală a
oamenilor muncii s-a subliniat o
problemă deosebit de importantă :
faptul că, din anumite rațiuni, s-a
aminat in repetate rinduri efectua
rea unor reparații curente și capita
le la grupurile energetice...
— Acum, că perioada grea a tre
cut. pot să vă fac o mărturisire.
Dacă, intr-adevăr, punctele de acti
vitate maximă erau benzile de trans
port cu cărbune, atenția noastră, a
conducerii întreprinderii, a specia-

putea fi încălzite ; prin construirea
unor linii suplimentare de transport
vom dubla capacitatea de alimentare
a buncărelor cu cărbune ; vom mon
ta o mașină de introdus cărbune in
depozit cu o capacitate de două ori
mai mare decit cea existentă și două
mașini de scos cărbune din depozit,
concomitent cu dublarea benzilor de
scos cărbune. Cit privește descărca
rea vagoanelor, luăm măsuri pentru
mărirea debitului de aer cald in
tunelele de dezgheț de la grupurile
5 și 6 și pentru realizarea unui'culbutor care va permite descărcarea
rapidă a vagoanelor tip gondolă.
Sint lucrări costisitoare, tn valoare
de circa 100 milioane lei, care vor
trebui executate în numai cîteva

MUNCITORI,

INGINERI

Șl

liștilor și a muncitorilor era concen
trată asupra funcționării riguroase
a cazanelor și turbinelor, a celorlalte
utilaje și instalații. Motivul era sim
plu : amînarea unor reparații a fă
cut ca uzura unor instalații să se
accentueze. în aceste condiții, hotăritoare s-au dovedit a fi inițiativa și
intervenția operativă pentru preve
nirea unor avarii.
întrerupem relatarea discuției cu
directorul Rusan, pentru a reda din
carnetul de reporter două fapte sem
nificative :
• La un moment dat s-au stricat
niște rulmenți la axul cu came al
sistemului de reglaj al turbinei. De(Continuare in pag. a II-a)
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INDUSTRIE!

CEA MAI BUNA PREGĂTIRE A PRODUCȚIEI PE TRIMES
TRUL II O CONSTITUIE ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A PLANU
LUI PE PRIMUL TRIMESTRU!
Acționați, zi de zi, in fiecare întreprindere, cu hotărire
și maximă eficiență, cu răspundere și inițiativă muncitorească
pentru îndeplinirea integrală a planului pe primul trimestru la
producția fizică și export, la toți indicatorii!
Faceți totul pentru depășirea planului la producția de
cărbune, petrol, materii prime, pentru realizarea sarcinilor
la fiecare produs necesar progresului necontenit al economiei
naționale!

AGRICOLA DE PRIMAVARA

In opt

zile ii in condiții de calitate ireproșabilă

acesta este trmenul în care se poate și este absolut
necesar să fit încheiate însămințările din prima epocă
V

• Specialiștii, cadrele de condere
condere din
din unități
unități
să-și mute centrul activității lor cîmp, să iden
tifice suprafețele care pot fi luce cu prioritate.

• Să se asigure creșterea vitezelinice de lucru
prin folosirea unui număr suplhntar de trac
toare și semănători.
• Pentru realizarea densității optin viteza stabi
lită de înaintare a tractoarelor trelfe respectată
cu strictețe.

• Priorități în legumicultură : încheiea însămînțării rădăcinoaselor și intensificaa plantării
verzei și cartofilor timpurii.
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Prof. univ. dr.
Oprea PARPALA
(Continuare in pag. a III-a)

Drumul cooperativizării—
drumul sigur al progresului
agriculturii
PAGINA A III-A

(Continuare in pag. a II-a)

prticipanții la ancheta noastră - asemenea întregului tineret

al^ țării — răspund inflăcăratelor îndeinuri ale

fie

tră in cei douăzeci de ani care au
urmat încheierii cooperativizării agriculturii, apare foarte evidentă ne
cesitatea dezvoltării armonioase și
pe aceleași baze social-economice a
industriei și agriculturii, pentru că,
în procesul făuririi socialismului,
cooperativizarea, dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii ocupă un loc
principal, iar promovarea unei po
litici agrare juste constituie o con
diție esențială a construirii cu succes
a noii orinduiri.
Cooperativizarea agriculturii s-a
dovedit un factor de importanță de
osebită pentru progresul întregii economii naționale, inclusiv pentru
dezvoltarea industriei, pentru crea
rea unei economii naționale inde
pendente și prospere. Căci fără în
făptuirea revoluției agrare socialis
te, fără organizarea pe baze noi a
Întregii agriculturi nu se puteau ob
ține realizările in dezvoltarea indus
triei și a celorlalte sectoare de acti
vitate, in ridicarea nivelului de ci
vilizație al țărănimii și al întregului
popor. Cooperativizarea agriculturii,
permițind valorificarea superioară a
resurselor de producție, a pus in evi
dență rolul agriculturii ca ramură
de bază a economiei naționale, ca
una din cele mai importante priori
tăți ale economiei românești, de care
depinde insăși dezvoltarea industriei,
a întregii economii naționale, ridi
carea bunăstării întregului popor.
Cooperativizarea
agriculturii a
avut și alte semnificații. Ea a pus
în evidență forța politică și organi
zatorică a Partidului Comunist Ro
mân, capacitatea lui de a mobiliza
masele țărănești pe un drum nou,
de a le convinge de avantajele pro
ducției socialiste și de a le transfor
ma radical sub aspect social și eco
nomic. Organele și organizațiile de
partid, comuniștii de la sate ș-ati
aflat întotdeauna in fruntea acestor
acțiuni, indeplinindu-și cu spirit de
răspundere rolul de seamă ce le-a
revenit in transformarea socialistă a
satului. Totodată, cooperativizarea agriculturii a pus incă o dată în evi
dență capacitatea țăranului român
de a discerne ceea ce este nou și util
in viața sa, de a păși cu încredere
pe calea revoluției socialiste. Astăzi,
in retrospectivă istorică, se poate afirma că țărănimea a înfăptuit .cu
elan și abnegație politica partidului,
a urmat neabătut partidul, acționind
permanent, în strinsă alianță cu cla
sa muncitoare, pentru întărirea și
dezvoltarea socialismului la sate.
Eveniment istoric cu profunde re
zonanțe, încheierea cooperativizării
agriculturii a avut însemnate urmări
de ordin social, economic și politic.
Pe plan social, urmarea directă și
imediată a constat in transformarea
radicală a structurii sociale a satu
lui românesc. Nu numai că a fost
lichidată pentru totdeauna exploata
rea, dar țărănimea — mai inainte
divizată prin interesele determinate
de proprietatea privată asupra pămintului — a devenit o clasă nouă,
omogenă, animată de interese comu
ne, stăpină deplină pe mijloacele de
producție și pe rodul muncii sale.
Pentru prima dată in istoria sa mi
lenară, țăranul român a devenit pro
prietar, muncitor și beneficiar al
proprietății in comun și al muncii
sale. Noul țăran român — cooperator
— a conceput și aplicat, în cadrul
conducerii treburilor obștești ala
cooperativei agricole de producție,
cele mai Înaintate principii ale de
mocrației socialiste — autoconducerea și autogestiunea. Transformarea
socială a fost insoțită și de o trans
formare spirituală a țăranului. Li
chidarea analfabetismului in cadrul
revoluției culturale i-a deschis cimp
liber spre învățătură lui și copiilor
lui. Pentru ei, cartea a însemnat și
posibilitatea însușirii tehnologiilor
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bilite, astfel incît anul 1982 să marcheze un pas Im
portant în creșterea producției agricole. Dealtfel, in
urnele județe, printr-o temeinică organizare a muncii,
zilele bune de lucru din prima jumătate a lunii mar
tie au fost folosite intens la pregătirea terenului și
semănat. Cele mai mari suprafețe au fost insămințate in județele : Arad, Teleorman, Buzău, Tulcea,
și altele. Sint exemple care demonstrează cu
tărie că, atunci cînd mecanizatorii, cooperatorii și spe
cialiștii se află la datorie, lucrările agricole pot fi
executate la timp și de bună calitate. Cu atit mai
mult se cere ca, in puținele zile care au rămas pină
la sfirșitul acestei luni, să se lucreze intens pentru
a se încheia semănatul culturilor la termenele pre
văzute in Decretul Consiliului de Stat. Nu este ex
clus ca vremea să se schimbe din nou. Tocmai aceas
ta impune ca acum, cînd, datorită soarelui și vintului,
solul se zvintă foarte repede, să fie folosită din plin
orice oră bună de lucru in cimp. Iată de ce deosebit
de important este ca toate utilajele să se afle in per
manență la marginea terenurilor, iar cadrele de con-

Odată cu îmbunătățirea timpului au fost reluate și
trebuie să fie intensificate la maximum însămințările
și celelalte lucrări agricole de sezon. Pină la sfirșitul
acestei luni trebuie să se încheie semănatul culturi
lor din epoca întii și a doua a lunii martie pe toate
suprafețele prevăzute, iar apoi — chiar înainte de 1
aprilie — să se treacă la insămințarea porumbului pe
suprafețele de pe care producția urmează să se ob
țină mai devreme. Volumul lucrărilor care trebuie
executate în această perioadă este foarte mare. Mai
sint de însămînțat : 27 000 hectare cu mazăre boabe,
57 000 hectare cu ovăz, 80 000 hectare cu in pentru
ulei, 256 000 hectare cu sfeclă de zahăr, 95 000 hectare
cu floarea-soarelui, de semănat și plantat legume pe
48 000 hectare și de plantat cartofi timpurii pe 20 500
hectare.
Acum fiecare zi, fiecare oră au o mare însemnătate
în bătălia pentru efectuarea la timp și In bune con
diții a insămințărilor de primăvară. Aceasta presu
pune, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu
la plenara Consiliului Național al Agriculturii, ca toți
cooperatorii și mecanizatorii, Întreaga țărănime să ac
ționeze cu înaltă răspundere și pricepere, realizind la
timp însămințările in condițiile și la densitățile sta-

Recenta plenară a Consiliului Na
țional ăl Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor a prilejuit evocarea emoțio
nantă a două evenimente definitorii
pentru manifestarea spiritului revo
luționar al țărănimii noastre : unul
legat de trecutul său glorios de lup
tă. cind, in primăvara lui 1907, s-a
ridicat împotriva împilării și exploa
tării regimului burghezo-moșieresc,
și altul legat de izbinda voinței sale
de a trăi mai bine, omenește — îm
plinirea a două decenii de la înche
ierea cooperativizării agriculturii.
Cele două mari evenimente, de im
portanță covirșitoare in cronica de
luptă și muncă eroică a poporului
român, pun deopotrivă in evidență
calitățile exemplare ale țărănimii
noastre : unele înfățișate intr-un
moment de manifestare deschisă a
nemulțumirii și revoltei față de ne
dreptatea unor rinduieli sociale peri
mate ; altele, atunci cind s-a aflat în
fața unei opțiuni constructive, cînd a
dovedit adinca ințelegere a chemării
partidului de a abandona formele
vechi de muncă în favoarea unora
noi. capabile să-i deschidă orizonturi
largi pentru o viață omenească și
prosperă. Era acesta încă un gest
fundamental de încredere a țărăni
mii in cuvintul și fapta Partidului
Comunist Român, partid pe care tru
ditorii ogoarelor l-au urmat cu de
plină încredere incă iri anii dinaintea
eliberării țării.
Ca om legat de țărănime, atit prin
izvorul vieții, cit și prin natura preo
cupărilor, am primit cu adincă emo
ție omagiul fierbinte pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu l-a rostit, la
recenta plenară, la adresa țărănimii,
subliniind că, „țărănimea nu a uitat
niciodată că trebuie să facă totul
pentru a asigura dezvoltarea țării, a
națiunii, pentru libertatea și inde
pendența sa. Ea. țărănimea, a purtat
greul luptelor, a dat cel mai mare
tribut de singe, asigurind, cu singele
și viața celor mai buni fii ai săi,
dezvoltarea poporului nostru, a cul
turii și limbii române".
Ea, țărănimea, și-a dovedit, prin pa
sul hotărit pe care l-a făcut pe dru
mul cooperativizării, convingerea el
profundă că numai „împreună și în
strinsă alianță cu clasa muncitoare
își poate asigura cu adevărat dez
voltarea liberă, bunăstarea și ferici
rea sa și totodată iși poate aduce o
contribuție și mai importantă la dez
voltarea generală a patriei, la întă
rirea forței, independenței și suve
ranității României socialiste".
Cele două decenii care au trecut
de la încheierea cooperativizării au
confirmat cu tot mai multă tărie
justețea punctului de vedere al Par
tidului Comunist Român, potrivit
căruia victoria deplină a socialismu
lui nu se poate asigura decit prin
organizarea unitară, pe baze socia
liste. atit a industriei, cit și a agrG
culturii, a tuturor domeniilor de ac
tivitate economică și socială. Expe
riența celor două decenii de la în
cheierea cooperativizării agriculturii
stă mărturie faptului că făurirea
unei economii socialiste unitare con
stituie o necesitate obiectivă a vic
toriei revoluției socialiste, a conso
lidării puterii muncitorilor și țărani
lor, a desfășurării cu succes a ope
rei de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de trecere
spre comunism. Este clar astăzi că
organizarea pe baze socialiste a agri
culturii constituie calea cea mai si
gură de lichidare a vechii înapoieri
economico-sociale, de dezvoltare ra
pidă nu numai a satului, ci a între
gii societăți. Dealtfel, practica edifi
cării socialismului in general de
monstrează ’faptul că subaprecierea
așezării agriculturii pe temelia rela
țiilor de producție socialiste gene
rează serioase contradicții in viața
socială, dăunează cauzei construcției
noii orinduiri sociale.
Totodată, în lumina experienței
construcției socialiste din țara noas

înălțimea

încrederii

socieății,

a

Năxcutd sub semnul voinței neclintite de prefacere și injire sociali,
al dorinței de a făuri un alt destin tinerei generații, UniuneiȚineretului
Comunist s-a afirmat de la inceput ca o organizație revolfonară, mi
litantă activă pentru nou. Fidelitatea cu care de-a lungul tipului, sub
conducerea infeleaptă a partidului, a slujit aceste idealuri, onsecvenfa
neabătută cu care le-a promovat au făcut ca spiritul revuționar să
devină coloana sa de susținere, semnul său distinctiv, idetitatea sa
politică.
In zilele noastre, preocuparea pentru sădirea in constiințatinerilof a
spiritului revoluționar are o importantă covirșitoare pentru sucesul de azi
și de miine al construcției socialiste, spiritul revoluționar repreentind un
adevărat catalizator al energiilor tinerilor, un factor de intărte a hotăririi lor de a contribui cu toate forțele la progresul multilateri al patri
ei. Cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintares rotită la adunarea solemnă prilejuită de gloriosul jubileu al Uniunii Tinentului Co
munist, „Organele șl organizațiile de partid au datoria să nu uie nici un
moment că de felul in care tinerii sint crescuți și educați, d» sjlritul re
voluționar ce se imprimă in rindurile organizațiilor sale, de aceasta de
pinde și dezvoltarea spiritului revoluționar al partidului, il poporului
nostru. Deci formarea spiritului revoluționar al tineretului de azi insdamnă formarea spiritului revoluționar al comuniștilor de miine, păs
trarea spiritului revoluționar al poporului".
Citeva din ipostazele actuale ale spiritului revoluționar an încercat
să le surprindem in ancheta de față.
Pentru societatea noastră, noul
poate fi asemănat in multe privințe
cu ceea ce reprezintă oxigenul pen
tru ființe. întrucit de descoperirea
și aplicarea rapidă a noului in viață
depind progresul și vitalitatea ope
rei istorice de edificare a socialis
mului. De aceea, lupta pentru nou

reprezintă o dimensiune hndamentală a spiritului revoluțiotar. Des
pre acest aspect am discuta, cu un
tinăr cercetător, utecistul Ștefan
Covaci, de la un institut situat., el
insuși, in avanposturile bătăliei pen
tru nou — Institutul de cercetări pen
tru tehnică de calcul București.

tovarășului

Nicolae

responsabilităților

Ceaușescu,

ce

— Am aflat că, deși ați absolvit
facultatea doar cu trei ani în urmă,
sînteți deja deținătorul unui brevet
de inventator.
— Da, intr-adevăr ! Iată despre ce
este vorba. Orice calculator dispune
de o memorie limitată, ca și omul,
dealtfel. Cum numărul de informații
pe care trebuie să le prelucreze a
crescut considerabil, el a fost dotat
cu o memorie suplimentară — numită
în limbajul nostru memorie externă
— echipament pe care noi il impor
tam pină acum.
— De ce „pină acum" 7
— Pentru că, in urmă cu citva
timp, o echipă a institutului și-a
propus drept temă de cercetare rea
lizarea, cu forțe proprii, tocmai a
unui asemenea echipament Temă
foarte dificilă — doar era pentru
prima dată cind produceam în țară
așa ceva.
După o perioadă de Intense cer
cetări, in linii mari echipamentul era
realizat, citeva subansamble ne ți
neau insă pe loc. Unul dintre aces
tea — subansambiul de lectură,
adică blocul care „citește" informa
ția înregistrată pe bandă magnetică,
mi-a revenit mie spre soluționare.
Pentru elaborarea primei variante
am lucrat o jumătate de an.

revin

angajîndu-se

tinerei

generații

— Vă temeați că nu o să reușiți 7
— Nici un moment nu m-a părăsit
încrederea — doar știam că se face
și in altă parte și că trebuie să
izbindim 1 — nici un moment nu
am avut, nu puteam să nu am certitu
dinea că voi reuși. Singur insă nu
aș fi reușit, dacă nu aveam mereu
lingă mine un tovarăș apropiat : co
lectivul de cercetători. Aș îndrăzni
chiar să spun că autorul principal al
invenției la care am lucrat eu și al
echipamentului in ansamblu — pre
mieră națională in specialitatea noas
tră — este climatul de muncă, de în
credere și întrajutorare. Fără el nu
cred că am fi izbutit.
— Deci proiectul reușise.
— Numai pe jumătate, pentru că a
urmat o a doua etapă in care, fără
a face concesii performanței, am
eliminat complet importurile pe
devize libere. „Examenul" a fost
trecut cu bine. Dificultățile au in
ceput să fie uitate. Tonic și incuAnchetă realizată de

Paul DOBRESCU

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
(Continuare in pag. a V-a)
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Satul Fundeni, comuna Zărnești, județul Buzău : o imagine argument despre înfățișarea de azi a satului romanesc,
renăscut și înfloritor in anii agriculturii socialiste

ARGEȘ
O nouă capacitate

de producție
La Combinatul de fibre sin
tetice din Cimpulung a fost
pusă în producție o nouă in
stalație pentru producerea fi
brelor poliesterice tip lină.
Noua unitate este in măsură să
alimenteze cu materii prime
zece filaturi de mărime mijlo
cie din țară. Ea dispune de o
tehnologie de virf, procesul său
de producție fiind în întregi
me automatizat. (Gh. Cirstea).

Preocupări pentru economisirea energiei electrice
BOTOȘANI : Apli
carea fermă a măsu
rilor de raționalizare a
consumurilor energe
tice a făcut ca de la
începutul anului și
pină in prezent, in ju
dețul Botoșani să se
economisească l 100 000
kWh energie electrică.
Această cantitate echi
valează cu consumul
casnic al întregului ju
deț timp de peste 70 de
zile sau cel al între
prinderii locale de con
fecții pe timp de șase
luni. Economiile cele
mai însemnate s-au

înregistrat la între
prinderile pentru arti
cole tehnice din cau
ciuc, „Melana", „In
tegrata", de utilaje și
piese de schimb șl cei
mecanică.
(Silvestri
Ailenei).
MUREȘ. Preocupați
in permanență de gă
sirea și aplicarea unor
soluții tehnice care să
contribuie la reducerea
consumurilor de ener
gie și combustibil, la
creșterea întregii acti
vități de producție, oa

menii muncii din in
dustria județului Mu
reș au obținut, de la
începutul anului și
pină in prezent, im
portante economii de
energie electrică. Ei au
sconomisit, intre alte
le. 22 732 MWh ener
gie electrică, cele mai
însemnate economii înregistrîndu-le
între
prinderea „Electromureș“, I.P.L. „23 August"
din Tg. Mureș. Țesătoria de mătase din Si
ghișoara și I.P.L. Re
ghin. (Gh. Giurgiu).
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
O ZI DIN BĂTĂLIA RECOLTEI
• Cum este vremea în județul vostru? • Cît s-a semănat?
• Cum se lucrează acum și cum se va lucra în zilele următoare ?

Acestea au fost întrebările adresate ieri corespondenților „Scînteii"
IATĂ RĂSPUNSURILE PRIMITE DIN 10 JUDEȚE
BRĂILA. Cerul e senin. Dimineața la sol au fost minus trei grade ?'
nu s-a putut intra cu semănătorile în teren decît după ora zece. Se Iucrează cu 70 la sută din forțe în consiliile agroindustriale Cireșu, însură
ței, 1 Mai, Traianu și lanca. După ora prinzului, cînd a început să se în
călzească, s-a lucrat la pregătirea terenului în întreg județul cu excepția
consiliilor Roman și Măxineni, unde solul este umed, pentru a se putea
semăna de miine. Ieri s-au semănat 383 hectare de mazăre, lucernă, plante
medicinale. Cu acestea suprafața însămînțată cu culturi din epoca intii
totalizează 2 687 hectare.
SIBIU. Timp însorit, cu pale de vînt în tot cursul zilei, însă condițiile
de pregătire a terenului și semănat rămîn încă destul de grele, atît din
cauza importantelor acumulări de apă din sol (provenite din topirea ză
pezilor), cit și a faptului că în zonele îndeobște mai reci ale județului
continuă procesul de îngheț-dezgheț. Se lucrează pe terenurile în pantă
supuse unei zvîntări mai rapide. Se estimează că, în următoarele zile,
viteza de lucru la semănat va crește de la 800-1 000 ha zilnic la 2 500 ha.
ARAD. Starea timpului in zona de vest a țării s-a îndreptat, se poate
lucra bine. In consilii ca cele din Vinga, Felnac, Șiria și Pecica au fost re
luate lucrările de pregătire a terenurilor și însămînțare a culturilor din pri
ma epocă. In cursul zilei de azi (ieri), au fost pregătite peste 1 500 de hec
tare, ajungîndu-se la 13 500 hectare, ceea ce înseamnă 30 la sută din
suprafața destinată culturilor din epoca I și au fost semănate peste 950
hectare, realizindu-se în total 8 700 hectare, adică 20 la sută din epoca I.

SATU MARE. Starea timpului : cald, frumos, cer senin.
Starea terenului : zvintat in majoritatea zonelor. Pină în seara zilei de
22 martie au fost semănate 2 338 hectare din epoca I. In cursul zilei de
ieri (marți, 23 martie), s-au semănat 700 hectare (față de 450 hectare in
ziua precedentă), ceea ce înseamnă că suprafața totală însămînțată depă
șește 3000 hectare. Intrucît starea timpului se arată a fi bună în conti
nuare, iar suprafețele de teren zvîntate cresc cu fiecare zi, la indicația
comitetului județean de partid s-au reeșalonat lucrările restante.
IALOMIȚA. Vremea s-a îmbunătățit și marți, în toate consiliile s-a
trecut cu toate forțele la pregătirea terenului și semănat, pînă seara fiind
însămînțate 800 hectare cu in din 3 500 hectare, 700 hectare cu mazăre, din
2 600 hectare, 1 800 hectare cu lucernă din 9 300 hectare, 1 000 hectare
cu sfeclă de zahăr din 15 700 hectare, 500 hectare cu sfeclă furajeră din
2 500 hectare și s-au plantat 500 hectare cu cartofi din 1 000 hectare, in
următoarele trei zile vor fi însămînțate cele 1 900 hectare de mazăre și
2 700 hectare de in. Tot în trei zile vor fi semănate cele 7 700 hectare de
lucernă, unde sînt in brazdă 2 200 semânători. In consiliul unic agroindustrial Balaciu, însămințatul culturilor din prima urgențâ a fost înche-

iat. Ritmuri ridicate se realizează și în consiliile unice agroindustriale
Cosimbești, Fetești și Făcăeni,
BUZĂU. Lucrările de pregătire a terenului și insâmințările au fost re
luate. Pină în jurul orei 10, vîntul puternic, în rafale, zvîntase mari su
prafețe în consiliile Buzău, Stîlpu, Smeeni, Rușețu, Pogoanele, Mihăilești,
Ziduri, Balta Albă și semănătorile intraseră în brazdă. Și în celelalte con
silii, chiar dacă timpul bun de lucru nu a însumat decît 7—8 ore, acestea
au fost folosite din plin, viteia de lucru înregistrînd creșteri substanțiale.
Din datele furnizate de direcția agricolă a județului rezultă că pînă
aseară au fost pregătite 13 695 ha și însămînțate 7 568 ha.
HARGHITA. In unitățile agricole Cristuru Secuiesc, Secuieni și Avrămești, situate în zona cea mai înaltă a județului Harghita, urma să încea
pă in aceste zile plantarea cartofilor preîncolțiți. Dar ploaia, lapovița...
fn schimb, in livezi, peste 9 000 de oameni acționează intens la tăieri de
formare și de rodire, la arat și săpat, fertilizarea cu îngrășăminte natu
rale și chimice și la stropitul pomilor.
TELEORMAN. Solul este încă moale, semănatul nu s-a reluat. S-a lu
crat insă în majoritatea unităților agricole la repicatul răsadurilor, iar în
altele, cum sînt întreprinderea de legume și asociația de sere din Zimnicea, C.A.P. Brînceni, C.A.P. Cernetu, s-a continuat plantatul verzei timpurii
și al cartofilor timpurii pe circa 32 de ha. Odată cu ameliorarea vremii
și zvîntarea parțială a terenului, se vor termina de semănat mazărea de
cimp, sfecla de zahăr și celelalte culturi din epoca I.
CONSTANȚA. Precipitațiile căzute in ultimele zece zile au sporit re
zervele de apă din sol, dar nu în profunzime, iar vîntul puternic a zvîntat repede terenul. Ca urmare, deși temperatura se menține în jur de
zero grade, încă de luni după-amiază în consiliile unice agroindustriale
„23 August", Cernavoda, Cogealac, Hîrșova, Mircea Vodă, Sibioara, Valu
lui Traian, Horia și altele, mecanizatorii au trecut la pregătirea te
renului pentru însămînțări, realizîndu-se pînă seara 1 700 de hectare, și
însămînțîndu-se 103 hectare. Azi, 23 martie, activitatea în cîmp a fost
reluată pe aria întregului județ, continuîndu-se pregătitul terenului pe
circa 1 000 de hectare și însămînțîndu-se 350 hectare.
BIHOR. De două zile cerul s-a înseninat. Noaptea se produce ingheț, iar dimineața dezgheț, dar în multe părți terenul se zvîntă și dupăamiază pînă seara tirziu, se poate lucra. Pină ieri (23 martie), erau în
sămînțate, la nivelul județului, 3 035 ha cu sfeclă de zahăr, in pentru
ulei, trifoliene și alte culturi din epoca I și există un avans de aproape
1 000 hectare la pregătirea terenului. Mai ales în consiliile unice agro
industriale Oradea, Săcuieni, Sălard, Marghita și Valea lui Mihai, se
folosește fiecare oră prielnică.

în opt zile și in condiții de calitate ireproșabilă
(Urmare din pag. I)

ducere și specialiștii din unitățile a-,
gricole, aflindu-se in permanență pe
cimp, acolo unde se. pun bazele reColtelor, să identifice -.operativ: par
celele zvintate pentru a putea des
fășură semănatul. oriunde condițiile
o impun. O 1 zi ..ciștigată acurri la irisămințări înseamnă un plus de re
coltă la toamnă.
Grăbirea lucrărilor agricole de pri
măvară presupune buna folosire a
utilajelor aflate la dispoziția unită
ților agricole. Așa cum a indicat Mi
nisterul Agriculturii, și Industriei Alimentare, este necesar să fie pre
gătite pentru semănat un număr su
plimentar de tractoare și semănători,
pentru a mări viteza zilnică de lu
cru, măsură de cea mai mare in-

k

semnătate pentru a se recupera res- REA INSAMÎNȚĂRII PORUMBU trebuie depus in grădinile de legu
tanțele la insămînțarea culturilor din LUI.
me, în livezi și vii. în mod deosebit
prima epocă. Această măsură trebuie
Grăbirea însămînțărilor trebuie să se cer intensificate insâmințările la
. _______ ____
.....
___
să“ fie însoțită de preocuparea
res- ...
fie însoțită de preocuparea respon- rădăcinoase
________ „ și „plantarea
______ verzei
____ ...
în
ponsabilă pentru utilizarea cu randa- tsabilă
a. .cadrelor_• de conducere și. .cimp, a tomatelor,'in solarii și. bine'
ment sporit a acestor utilaje, ceea, ce specialiștilor din unitățile agricole, a... înțeles,, .a. .plantării'cartofilor timpupresupune ca la cimp să se găsească mecanizatorilor și _ cpbberăt.orjlțjf'.lucrare
cpă""”';*''" !'~” -■■ i.-Saaa care
-----trebuie
—«—»- incheiată
...» »_
in
. semințele necesare, carburanți, piese pentru respectarea norme..
_. <Șa- țițnpul- cel nfaf scurt. In pomicultură,
■mcior. de
de schimb și hrană caldă pentru me- litate, între care asigurarea densită țJ6 lingă 'Tttcrărîl'e curente de întreți
canizatori.
ții prevăzute la hectar constituie o- nere a livezilor, trebuie acționat
EXISTA REALE POSIBILITĂȚI biectivul principal. Aceasta presu pentru îndeplinirea programului de
CA. PRIN BUNA UTILIZARE A pune ca în fiecare unitate agricolă, plantări, iar în viticultură este nece
TRACTOARELOR ȘI UTILAJELOR în fiecare fermă, tractoarele și se- sar să se încheie tăierea șl legarea
DE CARE DISPUNE AGRICULTU mănătorile să înainteze cu viteza viței de vie.
Ținind seama că lucrările agricole
RA NOASTRĂ, ÎN CEL MULT 8 stabilită, sămînța să fie îngropată la
ZILE SA SE ÎNCHEIE SEMĂNA adincimea indicată de specialiști, in s-au aglomerat, pretutindeni trebuie
să
se acționeze ferm pentru a im
TUL TUTUROR CULTURILOR DIN tr-un sol bine măruntit șl nivelat.
activității din actuala campa
EPOCILE I ȘI A II-A ALE ACES
Pe lingă numeroasele lucrări care prima
nie un ritm alert, o responsabilitate
TEI LUNI ȘI SA SE PREGĂTEAS se execută acum la cimp la însă- maximă
pentru calitatea semănatu
CĂ MARI SUPRAFEȚE ÎN VEDE- mințări, un volum mare de muncă lui.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
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Sînt mai bine de trei săptămîni de
cind la zestrea tehnică a întreprin
derii miniere Rovinari s-a adăugat
primul exemplar din familia de in
stalații, de vulcanizat benzi de cau
ciuc : instalația de vulcanizat benzi
cu lățimea de 1 600 mm. Mai bine
de trei săptămîni de cind această in
stalație a fost omologată, intrind in
fabricația de serie a întreprinderii
timișorene.
Să derulăm filmul acestei creații.
Rovinari, 25 februarie 1982. Intilnim
aici, în calitate de membri ai comi
siei de omologare, reprezentanți ai
Ministerului Minelor, ai Ministerului
Industriei de Mașini-Unelte, Elec
trotehnică și Electronică, reprezen
tanți ai celor mai cunoscute electrocentrale și ai unor întreprinderi
miniere din țară — adică viitorii
beneficiari ai instalației — și, bine
înțeles reprezentantul întreprinderii
„Electrotimiș“, care a realizat-o, inginerul-șef Dorin Goția. Intîmplarea
face să fie chiar el președintele
comisiei de omologare, ceea ce îi
sporea răspunderea pentru soarta
produsului supus aprecierii comisiei.
„Ultima zi de emoții" — avea să
spună el mai tirziu. De la 25 de
cembrie, de cînd instalația a fost su
pusă primelor probe la beneficiar, in
condiții de exploatare, și pină în
ziua „verdictului", emoțiile se ținu
seră lanț.
— V-ați îndoit cumva de reușită ?
— l-am întrebat pe inginerul
Dorin Goția.
— Sincer să fiu, nu m-am îndoit
nici o clipă. înainte de a fi adusă
la Rovinari, instalația trecuse prin
suficiente probe „acasă". Dar emoții
tot am avut.
Proiectată șl realizată Intr-un timp
record — în primăvara anului trecut
abia s-a pus problema asimilării ei,
iar la începutul lunii decembrie era
deja fabricată — instalația de vul
canizat benzi sfîrșlse prin a fi
„copilul preferat" al creatorilor ei.
Și iată că nu i-a dezamăgit. Este la
fel de bună ca și cea importată.
Să mai reținem un amănunt :
instalația de vulcanizat benzi de
cauciuc cu lățimea de 1 600 mm con
diționează efectiv munca în minerit.
Adică, mai precis, transportul căr
bunelui extras. Și fiindcă este ab
solut necesară, am cumpărat-o din
străinătate printr-un efort valutar
deloc neglijabil. Zeci și zeci de
instalații de acest tip au fost impor
tate, la prețul de aproximativ 100 000
dolari fiecare.
Anul trecut, cînd s-a hotărît asi
milarea instalației, s-a stabilit să se
sisteze importul de astfel de instala
ții. A fost, credem, un act de mare
curaj. A fost, credem, un act de
încredere în forțele colectivului în
treprinderii „Electrotimiș".

Nici nu se aflase precis In cit timp
va asimila întreprinderea „Electro
timiș" familia acestor instalații și.
incă din mai anul trecut, comenzile
au și început să sosească ; mai intii
timid, apoi în avalanșă. Primii au
cerut-o minerii de la Rovinari. Apoi
cei de la Lupoaia și de la Roșia
Poieni — Abrud. Apoi întreprinderea
„Electrocentrale" Turceni, centralele
termoelectrice Mintia și Paroșeni.
Și întreprinderea minieră ss Horezu.

străine depăLa Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., din septembrie 1981, :ent
---- ,de corpuri
nu se poate
cu cadrele din cercetarea și invățămîntul agricol, secretarul general al 3tdensitatea
™eie fixate,
optimă a plantepartidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, formula necesitatea ca, sub care depinde
’
nivelul producconducerea Academiei de științe agricole și silvice, să se asigure in viitor
producerea și livrarea întregii cantități de semințe necesare agriculturii elitoare.
li
noastre. Ca atare, a fost întocmit un amplu program privind or-e se
se are
“’Ț,,.”în1 vedere pentru7«>cganizarea activității de producere, preluare, condiționare, păstrare -a situațiilor destui
j
și livrare a semințelor, în cadrul unui sistem unitar, sub directa răspun- de folosire a unor ss
dere a A.S.A.S. și a unităților ei de cercetare. In legătură cu măsurile mpropru zonelor rț ” , ’ e
concrete cuprinse în acest program, menit sa elimine neajunsurile exis- usiuni calitative șt
tente in asigurarea necesarului de sămință de înaltă productivitate și1 recoltelor ■
calitate superioară, am solicitat precizări din partea dr. ing. Alexandru^a baza stabilirii soiurilor și n Covor, directorul direcției producerii de sămință, din cadrul Academiebr celor mai corespunzători vo
recentele lucrări de zonare
de științe agricole și silvice.
lturilor de grîu, porumb, floa— Care este principalul neajuns a țile specializate, la nivelul necesaru’oarelui. soia’ faso1®’ 'n P®ntru
cărui eliminare o vizează aceste mă lui de sămință pentru respectivu și ulei, sfecla de zanar
suri ? Marea fragmentare â răspun consiliu agroindustrial, astfel încîzate la nivelul țării de către uniderilor in ce privește crearea, înmul pentru cultura mare să fie folosite de cercetare ale academiei, imțirea, condiționarea și livrarea se numai sămință hibridă din gen^nj cu ministerul. 'Ele sint intemințelor, unitățile de cercetare și rația intii la porumb și floarea , e 0 nouă delimitare, mai preproducție ale A.S.A.S.. stațiunile di soareiui iar la celelalte cultul p principale zone de favoradactice experimentale asigurînd doar cel mult din înmulțirea a dour a 1
H
H bilitate pedocli
producerea
de
matică, cit și pe
semințe din veri- _______________ ----------------- ----------------------------- ~
“
o zonare mai di
gile biologice su
ferențiată a prin
perioare. Unde se
• Cercetarințificâ mai cipalelor măsuri
asigura mai de,
CTII
activ implic acțiunea de tehnologice — aparte înmulțirea f,
I I
rături, afinare aselecție șjliorare • în dîncă etc. în pe
acestora pentru
producerea can
mulțirea se?r — atribuție rioada următoare,
tităților necesare
de lucrări
a unitoțiloicole specia astfel
producției mari 2
de stabilire _ a
In mod parado
lizate • S< Și hibrizii de structurii optime
xal, nu întot
a soiurilor și hi
mare
**
prodt
6* distribuiți brizilor
deauna in unită
urmează
pe zonele climatice cele să se realizeze de
țile agricole frun
tașe și cu condi
către
unitățile
mcfrabile
țiile cele mai fa
noastre zonale de
vorabile. Și acercetări, împre
ceasta deoarece
ună cu direcțiile
exista tendința ca
gențiaic punți- — e>-----------------,
IVvelnY^ecăr^juorganele agricole să privească produ întregul necesar de sămință-----------------------alimentară la nivelul fiecărui ju
cerea de sămință mai curind ca un ealitate pentru marea produ'(trie
deț, consiliu agroindustrial, unitate
mijloc de creștere a veniturilor uni va fi asigurat deci prin noua ,,f'agricolă și chiar parcelă in parte.
tăților cu rezultate slabe, unde în ră“ â cercetării începind cu anul Pentru
■
exemplificare, s-a efectuat
mulțirea se făcea la întîmplare, fără pentru toate culturile. Pentru a zonarea detaliată, însoțită de hărți și
respectarea tehnologiilor, a asola- liza însă sporuri de producție grafice pentru județul Olt. iar in
• • . ----- agr0..
mentelor specifice, ceea ce determi 25—30 la sută pe întreaga agricul (cadrul acestuia a consiliului
na deprecierea valorii biologice a se posibile prin folosirea de sări industrial Caracal, lucrări ce vor fi
mințelor. produse. Așa se explică de de calitate, trebuie menționat c transmise tuturor județelor.
ce același hibrid de porumb, de pro ceasta poate fi pusă în valoare — Privitor la r
___
de săproducerea
veniență diferită, produce într-o uni mai prin respectarea întocm mintă in 1982 pentru 1983, ce preci
tate 10 tone la hectar, iar într-o altă tuturor verigilor agrotehnicii zări ați avea de făcut ?
unitate vecină, cu condiții similare, derne.
— Au fost asigurate din timp șl
doar 3—4 tone.
— Care este rolul stațiuniloi in totalitate formele parentale pen
cercetări
zonale
in
asigurarea
— Cum va fi curmată această stare
tru producerea semințelor hibri
aprovizionării cu sămință a jude de, elită și Înmulțirea intii. De
de lucruri ?
— Acela de a asigura pentr menționat că, dacă, de pildă, pen
— Sămînța va trebui să rămînă
sub răspunderea A.S.A.S., a unități dețele pe care le deservesc tru structura soiurilor și hibri
lor sale și în procesul de înmulțire. cesarul de sămință elită, ampli zilor pe anul 1982 s-au avut in vedere
Unitățile agricole de stat și coopera loturilor semincere în unitățile cantitățile de sămință existente, pen
tiste, specializate pentru executarea cializate, tehnologiile specifice “ tru perioada 1983—1985 s-a avut în
acestor lucrări, vor fi autorizate de ducerii de sămință. Dealtfel, h vedere asigurarea necesarului de săcătre Ministerul Agriculturii și In tătorii au fost deja repartiza mînță destinat marii producții, incit să
dustriei Alimentare, la propunerea unitățile specializate de înmiia sporească ponderea soiurilor și hibri
zilor cu potențial biologic ridicat șl
comună a academiei noastre și a semințelor, cu răspunderea
direcțiilor generale județene pen a atributelor de mai sus. Cît pis mai adecvați condițiilor pedoclimatice ,
tru agricultura și vor lucra sub con-. direcțiile agricole județene tu specifice fiecărei zone agricole. De- .
trolul, îndrumarea și asistența ‘ teh agricultură,., acestea,, au . obligi sigur că cercetarea trebuie să denică a unităților de cercetare. - De c împreună cu unitățile de c('re pună, în continuare, eforturi in ve
altfel, s-rau determinat deja, la nive și jnșpectoratelp județene lru derea creării unor soluri și hibrizi de '
lul fiecărui județ, unitățile cele mai controlul calității semințelor,ur" Înaltă productivitate, mai bogați în
corespunzătoare care vor fi speciali mărească îndeaproape r«rea substanțe utile, mai rezistenți la boli
zate pentru înmulțirea intii sau pro cantitativă și calitativă a n* ru* și dăunători, contribuind astfel mai
ducerea de sămință hibridă, urmînd lui de sămință din județres" substanțial la realizarea sarcinilor de
ca ele să fie organizate și dotate pen pective. în ce privește cal1’ se plan ale unităților de producție, cit
tru îndeplinirea acestei sarcini. Tot impune mai ales efectuarea con_ și la eliminarea importurilor de săodată, au fost desemnate în fiecare trol riguros asupra module™ se mînță, la crearea unor disponibili
selectarea semințeloin^orrn tăți pentru export
consiliu unic agroindustrial de stat și asigură
1
cooperatist una sau două unități normelor de puritate staț Prin
Convorbire consemnată de
componente care să asigure reînmul- lege. Și aceasta deoarece tinoa?"
Ioana DABU
țirea semințelor primite de la unită- te că atunci cind sămînț?onWne

în confruntare
creatoare cu
[cerințele economiei)

DEZVOLTARE BAZEI ENERGETICE A ȚĂRII

la tribuna „Scînteii"

re-producție. Un singur exemplu :
la asimilarea mașinii de prelucrat
prin electroeroziune, cu comandă nu
merică, o însemnată parte de con
tribuție revine muncitorului Gheorghe Nedescu.
— Este fascinant să produci numai
lucruri noi, avea să ne spună el.
Aici, la „Electrotimiș", la fiecare
două zile înregistrăm o premieră
tehnică națională.
Intr-adevăr, la mai puțin de două

tralele termoelectrice etc. Dar aici
se fabrică și alte instalații și utilaje,
Dintre acestea enumerăm instalația
de turnat legături pentru Intreprinderea de acumulatori din Bistrița.
trefilorul pentru conductori din cu
pru emailați, diferite agregate pen
tru „Dacia" — Pitești, mașina de
măcinat și separat carne. Acum e in
lucru utilajul pentru fabricat tuburi
pentru cinescoape...
Și tot așa, evantaiul beneficiarilor

La întreprinderea „Electrotimiș"

PRIN FORȚE PROPRII - 0 REALIZARE
TEHNICĂ DE PRESTIGIU
Apoi alții și alții. La ora aceasta
sînt 21 de comenzi pentru instalații
de vulcanizat benzi de 1 600 mm și
vreo 40 pentru celelalte tipuri, de
mai mari sau mai mici dimensiuni.
In dolari aceasta înseamnă, nici
mai mult, nici mai puțin, 7 milioane
în vistieria țării. Șapte milioane de
dolari ce vor fi economisiți anual
prin renunțarea la importul acestor
instalații.
O sumă care vorbește de la sine
despre valoarea concretă a interesu
lui permanent pentru nou. pentru
dezvoltarea activității proprii de
creație tehnică. O sumă care ilus
trează grăitor că oamenii acestei
întreprinderi, Încrezători în propriile
forțe, capabili să se adapteze din
mers cerințelor economiei naționale,
pot să soluționeze probleme tehnice
și tehnologice dintre cele mai com
plicate pentru a fabrica produse
aflate înainte pe lista de Importuri.
Aici, la „Electrotimiș", lucrează
3 000 de oameni. Dintre aceștia, 300
lucrează în cercetare-proiectare. Deci
raportul este de 1 la 10. în unități
similare din Occident, din R.F. Ger
mania de exemplu, acest raport este
de 1 la 4. Ei, bine, cum credeți că
au lichidat — acesta este cuvîntul :
au lichidat — timișorenii handi
capul ? Simplu : antrenînd în Cerce
tare și muncitori, și specialiști din
producție, „muțind" activitatea de
cercetare-proiectare în secțiile de
producție. Transformînd Întreprin
derea dintr-o unitate de producție
într-o unitate de cercetare-proiecta-

Din sămință cu însușiri biolo? superioare
producție agricolă srioara

zile, colectivul acestei întreprinderi
realizează un nou produs. Făuritorii
de nou de aici, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii întreprinderii, au
preferat această alternativă rutinei,
automatismelor producției de serie
mare.
Premiera tehnică pe care v-am
prezentat-o interesează pe cei din
minerit, din. siderurgie, din cen-

cuprinde mal toate sectoarele indus
triei.
— Noi mereu facem altceva — ne
spune tovarășul Ilie Ocsko, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii. Ne-am ciștigat faima că
putem face orice. Dealtfel, numărul
produselor asimilate de noi pină
în prezent depășește cifra de 2 000.
Două mii de instalații și mașini eli-

Instalația de vulcanizat benzi de cauciuc, cu lățimea de 1 600 mm

lează cu un plus de producție de 2
milioane kWh energie electrică.
Văzîndu-i pe muncitorii și specia
cizia ce trebuia lu<era oprirea
liștii de aici cum lucrează, ne înde
grupului respectiv pe1 remedieri.
plinim o datorie semnalind forurilor
Muncitorul specialisetru Popa a
de resort și unităților colaboratoa
găsit insă altă solu fixind su
re că mai mult ca niciodată, au obli
papa intr-o anumităziIie a înl°"
gația să sprijine aceste eforturi. Ast
cuit rulmenții în tMl mersului
fel :
turbinei. Peste cîterĂle. la un a't
• Trustul de lucrări speciale
grup a fost execut cu succes o
București
din cadrul Ministerului
intervenție asemănăTe- 1° timpul
Construcțiilor Industriale să accepte
ciștigat centrala a rius 4 milioane
executarea lucrărilor de înzidiri și
kWh.
izolații la cazanele grupurilor 2 și
• Au apărut, trpndițiile uzurii
3 și a canalelor de gaze arse :
amintite, unele s^r> de țevi la
• Asigurarea de către Ministerul
cazane. Inlocuir^evilor necesita
Aprovizionării Tehnico-Materiale a
răcirea cazanelor, ‘ca pierdere de
repartițiilor
pentru materialele aflate
timp și de energifdaistrul Nicolae
pe lista de urgențe ;
Cazacu, împreupm echipa sa de
• Executarea de către întreprin
lăcătuși s-au imt-at în costume
derea de pompe „Aversa" din Ca
speciale din azbefd au făcut inter
pitală a pieselor de schimb necesare
vențiile în cazan fierbinte.
reparațiilor la o serie de pompe ;
— Așadar — jcontinuă explica
• Fabricarea și livrarea la ter
ția ing. Rusan -Pe lingă îmbună
menele contractate a celulelor prefa
tățirile tehnolcce la care m-am
bricate de 6 kV de către intreprindereferit, avem d« făcut pînă in de
rea de specialitate din Băileștl și a
cembrie reparați necesare la toate
transformatorului de 40 MW A de
grupurile. Și ;astă acțiune este
către întreprinderea „Electroputere"
minuțios pregăâdin Craiova.
— In această>rivință. comitetul
Și incă un fapt deosebit de im
de partid a last o inițiativă : „Să
portant :
Centrala termoelectrică
reducem cu o staționarea în re
Mintia utilizează atit cărbune, cit și
parații a fiecăl grup energetic"
hidrocarburi. Or, deocamdată, can
intervine în diuție maistrul Dorel
titatea de energie electrică produsă
Malea, secrerul comitetului de
pe bază de cărbune este cu mult
partid al întrc'inderii. Prin produc
sub prevederi. Cauza cauzelor este
ția pe care o om realiza suplimen
calitatea necorespunzătoare a căr
tar in acest pd vom obține, peste
bunelui livrat de Combinatul mini
prevederi, urvolirm de beneficii —
er Valea Jiului. Astfel, față de o
principala nțstră sursă de recupe
putere calorifică medie acceptabilă
rare a 30 lăută din volumul com
de 3150 kcal/kg se asigură numai
pensațiilor cordate
personalului
2 971 kcal/kg. Desigur, in ultimul
nostru muncor ca urmare a majoră
timp s-au făcut progrese importante
rii prețurile de desfacere la pro
în privința calității cărbunelui. Dar
dusele agrojmentare.
minerii Văii Jiului trebuie să știe
că pentru a lucra la capacitatea de
...La mole de cărbune de Ia
plină de 210 MW, fiecgre grup tre
grupul 4, «rit pentru reparații cu
buie alimentat cu cărbune cu o pu
rente de ’radul întîi, acționează
tere calorifică de 3 700 kcal/kg.
echipa lăitușului Sergiu Nicolau.
Sau un calcul mai simplu : 100
Se .pxecuti dezmembrarea unui se
kcal/kg de cărbune in plus asigură
parator decărbune, operație ce du
o
creștere de putere a grupului ener
rează obișuit 5 zile. Era a patra zi,
getic de circa 10 MW, adică intr-un
lucrarea e încheia : „Moara la
an o cantitate de energie electrică
care lucrin va fi gata cu pa
de aproape 90 milioane kWh. Un
tru zile mai devreme — ne spune
calcul pe care trebuie să-1 cunoas
șeful de ehipâ. Ne-am pregătit din
că fiecare miner, fiecare lucrător
timp blitdajele și alte piese de
din preparațiile de cărbune din Va
schimb. Cmar noi am confecționat
lea Jiului.
clapeții de ezplozie".
Am reținut ca o concluzie a in
— Fiecare «chipă, fiecare om știe
vestigațiilor noastre, o frază din da
cu claritate e are de făcut, cu ter
rea de seamă prezentată în adunarea
mene precis' de finalizare a opera
generală a oamenilor muncii, pe
țiilor, pe sădii fizice — ne explică
care directorul și-a subliniat-o cu
ing. Adrian Rovinaru, șeful șantie
roșu, pentru a o rosti mai apăsat:
rului constucții-montaj al întreprin
„Bunul mers al activității întreprin
derii. Oammii iși fac datoria și sînt
derii depinde de conștiinciozitatea și
interesați să facă lucru de calitate
responsabilitatea cu care fiecare om,
și să exe-'ute în termen scurt repa
flecare formație sau compartiment
rațiile. Mi mai puțin de 94 la sută
de activitate se achită de sarcinile
din personalul muncitor al șantieru
încredințate, de modul în care se
lui luciează în acord global. Am fă
respectă disciplina de producție".
cut un calcul pe care l-am prezen
tat muncitorilor noștri : o zi ciștiComeliu CĂRLAN
gată la reparațiile pe care le execu
Sabin CERBU
tă Ia fiecare grup energetic echiva
(Urmare din pag. I)

minate definitiv de pe lista produse
lor importate inainte de țara noas
tră. Colectivul nostru va acționa in
continuare pe această cale, pentru
a-și spori contribuția la reducerea
importului. Așa înțelegem noi să
traducem in fapte această sarcină
majoră
subliniată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C.
al P.C.R. din noiembrie 1981.
Se poate aprecia deci după nu
mărul de produse noi fabricate pînă
acum, că la fiecare... om și jumă
tate, în sensul propriu al cuvîntului,
corespunde un produs asimilat. Deși,
între noi fie vorba, fiecare muncitor,
inginer și tehnician de la „Electro
timiș" este, prin produsele pe care
le concepe și lucrările pe care le
execută, un om și jumătate 1 Cu
cițiva asemenea oameni am avut
prilejul să discutăm. Mai intii cu
proiectanții instalației de vulcanizat
benzi de cauciuc cu lățimea de
1 600 mm : inginerii Dan Nicoară.
Adrian Trofin și Cornel Toader,
acesta din urmă fiind șeful atelieru
lui de proiectare. I-am întrebat cum
vor proceda cu suratele mai mari
sau mai mici ale instalației respec
tive. Ei ne-au spus că fabricarea lor
nu presupune nici un fel de dificul
tăți de ordin tehnic și se poate trece
la realizarea lor in serie.
Un scurt popas în secția utilaje I.
secție care a' realizat practic instala
ția. Șeful secției, inginerul Paul
Weienberg, ne-a arătat alte două
instalații identice cu prima. Ambele
urmează să plece în cursul acestei
luni la Rovinari. Se ocupau de
„toaleta" lor finală muncitorii Varga
loan și Dumitru Dra.gomir. Și. cot la
cot cu ei, șeful formației de lucru,
inginerul stagiar Emerik Pongor.
Pentru că, fie inginer sau muncitor,
fiecare om de la „Electrotimiș" este
un executant, un lucrător direct
productiv.
Așa se explică faptul că. in cei
nouă ani de existență ai întreprin
derii, colectivul de aici și-a realizat
în permanență planul, lună de lună,
an de an, depășindu-1 de cele mai
multe ori.
Așa se explică faptul că oamenii
din întreprindere au obținut, la
concursurile naționale pe meserii,
două „Strunguri de aur" și „Freza
de argint".
Așa se explică obținerea de către
această unitate. în anul 1980, a „Or
dinului Muncii" clasa a IlI-a.
Așa se explică prezența. lună de
lună, în anul trecut, a colectivului
întreprinderii „Electrotimiș" în frun
tea întrecerii socialiste dintre colec
tivele unităților de profil.

Anica FLORESCU
Cezar IOANA
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DRUMUL COOPERATIVIZĂRII

- DRUMUL SIGUR AL PROGRESUL UI A GR ICUL TUR II
în vara anului 1900. viitorul
Scriitor Vasile Demetrius avea 18
ani și fusese numit învățător. Dor
nic să respire viața de țară pășea
cu curaj prin colbul intortocheatelpr ulițe din CERNĂTEȘTI, județul
Buzău. Și totuși, așa cum se la
mentează intr-o scrisoare adresată
prietenului său N. D. Cocea, rămas
Ia Buzău intre serate și lecturi ale
se, n-avea deloc impresia că . tra
versează o. așezare omeneasca :
„Cum pot trăi oamenii aceștia, in
ce arătări de case, da’ce spun case,
cind nici bordee nu sini, lese hor
nul direct din pămint". Găsind un
saț urit, 'încremenit pe scara civi
lizației, care-l privea oștii, Vasile
Demetrius s-a reîntors la Bucu
rești. Țărânii au rămas insă pe loc,
în satele presărate pe drumul
mare, cu arendașii cruzi și dijma
ca o sabie deasupra capetelor. Mo
mentul de entuziasm de la 1854
și-1 aminteau destul de des, oftind
și scrișnind din dinți. Cei ce pri
miseră atunci pămint constataseră
că terasele Cernăteștiului sint un
rai pentru vii. în numai cițiva ani
însă pămintul lui Cuza s-a pierdut
prin mecanismul imprumut-scadență, arendașii s-au înmulțit, iar via
ță celor din Cernătești a ajuns Ia
discreția dijmei. Seceta din 1906 le
pustiește hambarele pentru iarnă,
iar . filoxera, ținută mult timp la
distantă de puterea de rezistență a
viței locale, prinde momentul pen

tru atac. Astfel că primăvara lui
1907 este însăși definiția: sărăciri
lucii la Cernătești, sărăcie care s'p
întinsese ca riia in toate satele .ju
dețului Buzău. Foamea cruntă, ciinoșenia arendașilor ii scot pe ță
rani din bordeiele lor de sub pă
mint. pentru a cere pămint, drep
tate și libertate. Țăranii din Cernâțești dau foc la șapte conace și
golesc hambarele încărcate cu grine ale boierilor. La 10 martie 1907
primăria din Cernătești trimitea:
Ministerului de Interne următoarea
telegramă : „Țăranii au devastat
conacele arendășești stop au cărat
porumbul cu carele din porumbare
stop rog luați măsuri sintem neno
rociți stop“. Și pentru „nenorociți."
se iau imediat măsuri. Un e.scadron
de cavalerie șarjează Valea Stani
cului și citeva companii de infan
terie sint cantonată pe lingă cona
ce și hambare, cu puștile în poziție
de tragere. Flacăra răscoalei izbuc
nită in Moldova se întinde și cu!prinde peste 40 de. comune din ju
dețul Buzău și 56 din Rimnicu-Sărat. în zilele de 11—12 martie
1907, cind aproape întreaga țară
era zguduită de cutremurul re
voluționar. mii de țărani, cărora
li se adaugă populația mărginașă a
orașelor, încearcă să pătrundă m
reședințele de județ, in speranță,
că Ii se vor asculta păsurile și li
se va face dreptate.

)
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20 DE ANI DE AGRICULTURĂ SOCIALISTĂ
ÎN JUDEȚUL BUZĂU

-

1962

Tractoare
1 101
Pluguri
1 265
Remorci tractor
652
Combine (tractate)
106
—
Mașini de erbicidat
Mașini de stropit și
prăfuit
182
121 025
Bovine
86 493
Porcine
363 895
Ovine
Sate electrificate
61
66
Cinematografe
22 157
Aparate radio
Televizoare
1 853
66 045
Abonamente presă

1982
4 174
3 500
1 728
1 467 (autopropulsate)
398

917
168 919
275 414
543 597
485
150
40 756
48 525
117 207

„S-a înfăptuit dreptatea pentru care

am luptat"
—. După, al doilea cîntat al coco
șilor am auzit zarvă in casă și pe
uliță. Mama ii striga tatii : „Nu te
duce mă, că te omoară oamenii lui
Marghiloman și mă lași de izbe
liște cu șase copii". Tata n-a ascul
tat-o. Și-a luat furca și rupind țolul care ținea loc de ușă a ieșit în
uliță strigind : „Mă Radoslave. mă
Dragule, stați că vin șl io. Paștele
și grijania mamii lor !". Era in
zării zilei de 12 martie 1907 și
aveam aproape 11 ani atunci — ne
spune Andrei Dumitrașcu din
FUNDENI-ZARNEȘTI. M-am fu
rișat și eu afară, am luat un cio
mag și-am început să pășesc cu
frică, în urma gloatei. Unu’. Costică a lui Anghelescu, deși era nu
mai pielea și osu’, invirtea cu atita
putere ciomagul deasupra capului
de șuiera. Țipa cit il ținea gura :
„Haideți mă la Buzău să ni se facă
dreptate. Ciocoii lui Marghiloman
au mii de pogoane de pămint și
noi nici cit să întoarcem o că
ruță. Or ni se face dreptate, or ne
luăm singuri pămintul nostru.
Nu vă fie frică mă, că sintem
muîți și-or trebui să cadă la în
voială cu noi". Soarele ieșise de
după dealul de la Vadu Pașii cind
am ajuns la podul Buzăului.
Ne-adunasem acolo puhoi de oa
meni. Erau și cei din Ziliștear.ca,
Mărăcineni, Scurtești, Blăjani. Dar
nu puteam trece. La capătul din
spre oraș al podului ne așteptau
două companii de infanterie. îm
pinși de cei din spate, cei din față
au năvălit pe pod. Atunci am au
zit împușcături, și gemete și am
văzut pietre și ciomege zburind
spre soldați. Un locotenent tinăr,
cu mustață, trăgea cu pistolul și
zbiera la soldați : „Trageți mă. că
vin peste noi și sint inarmati !“
Da’ ce puteam face noi in fața
puștilor cu ciomegele, furcile, coa
sele și pietrele cu care ne înarma

serăm ? Ne-am adunat cei cinci
morți de pe pod, printre care l-am
văzut și pe Costică a lui Angheles"
cu cu gitul străpuns de o baionetă.
Cei care s-au aflat in fruntea răsculaților din Fundeni și Zărnești1,
Grigore Constantin Radoslav, Iort
R. Codreanul Neculai Vasile, Mi
hai Dragu, Ion Covaci, Constantin
Angheleanu și Vasile Mușat, au
fost in aceeași zi arestați.
împroprietărirea din ’45 m-a gă
sit cu șapte copii și-o casă in care
acum mi-ar fi rușine să țin și vi
tele. în '62 ,am intrat în cooperati
vă cu un plug și doi boi. Dacă pot
face o comparație între atunci și
acum? Nu pot, fiindcă n-am între
cine și ce. Acum sint pensionar,
da’, cind e nevoie ies șl eu alături
de cele două fete și mai fac citeva
norme la C.A.P. Ăilalți cinci copii
sint muncitori la Buzău, Constanța
și București. Stau in casa nouă a
feciorului cel mic ; nici măcar in
vis: nu credeam că o să apuc să
trăiesc asemenea vremuri cind pot
zice că nu-mi lipsește nimic. Ba
nu, mi-ar trebui mai multă putere
de muncă să o dau nepoților să
ducă mai departe ce-am început
noi bătrinii in 1907, în 1945, in 1962.
■în 1907 noi ceream pămint pentru
hrană și ni s-a dat pămint pentru...
morminte 1.
După aproape două ore de discu
ții. moș Andrei Dumitrașcu. la cei
aproape 86 de ani pe care-i are, n-a
obosit deloc și ne îndeamnă să în
chinăm .un pahar de vin in memo
ria celor care au fost împușcați pepodul Buzăului, în martie 1907,
intru sănătatea sa, a familiilor
noastre, pentru pace și liniște pe
acest pămint. Urindu-i mulți ani
cu sănătate și putere de muncă ne
luăm la revedere și mergem mai
departe pe drumul prefacerilor sa
tului buzoian.

*

A venit primăvara și in complexul de sere și solarii din Zârneștu
Buzăului

Hotărîrea de a păși pe calea

muncii înfrățite
Ne oprim într-o altă comună,
CALDARAȘTT, unde, cu ajutorul
lui Neculai M. Gheorghe, rememo
răm primăvara anului 1949, care
avea să capete semnificații de ano
timp regenerator pentru întreaga
agricultură românească.
— Să începem cu momentul Pind"
ați așternut pe hirtie cuvintele
„Eu Neculai M. Gheorghe, de bună
voie și nesilit de nimeni, cer să
întru in colectivă...".
— Să începem, dar nu-i ăla mo
mentul cel mai important, cu toate
că atunci se înființa prima coope
rativă agricolă in județul Buzău.
A fost așa. in urmă cu vreun an,
cind am intrat în partid și m-am
lămurit cum vine treaba. Mulți nu
știau mare lucru și auziseră vorbe
dușmănoase, că vor merge cu ga
mela la spate și la prinz și la nămiezi se vor îndrepta spre un ca
zan mare cu, fiertură de fasole. Eu
înțelesesem că numai prin coope
rativă vom scăpa de sărăcie și
m-am înscris primul. După mine
au urmat Ion Coman, Spiridon
Hampu, Vasile Neagu. Dan Matei,
Vasile Iosif, Ion Șerban. Neagu
Micu, Enache Cristodor și alții. Am
luat casa boierului Tănăsescu,
care-i sediul C.A.P.-ului și astăzi.
Seară de seară ne adunam acolo o

mină de oameni, ne sfătuiam și
plănuiam pe vom face a doua zi.
Ăilalți din sat veneau pe la feres
tre să vadă ce facem. Dar unii nu
se mulțumeau numai să se uite.
,Cei care răspindiseră zvonul cu ca
zanul ne-au spart dțt. .cîțevă ’ori
geamurile, au dat cu pietre după
noi... Cind he prindea noaptea prin
sat. ni se cam umezea șira spinării
de spaimă... Erau citeva familii de
bogătani care ațițau lumea. Dar
ne-am luat inima in dinți, și n-am
dat inapoi. Cei săraci ca noi au
început să ne privească cu interes...
— I-ați convins cu recoltele 1
— Da, in primul an am scos l 400
kg de griu. 1 566 kg de porumb și
1 050 kg floarea-soarelui Ia hectar;
Pe mulți i-a convins tractorul. Cei
de la Depoul C.F.R. Buzău, care se
angajaseră să ne sprijine, ne-au
dat un tractor „Lanz", cu care fă
ceam niște arături nemaivăzute la
noi. Cite unul care nu se înscrise
se zicea : „Mă. cind o intra ăsta ne
pămintul meu, zece inii fac la hec
tar". Și, după cîteva zile, venea și
se înscria. în 1951 s-au mai adăugat
61 de familii. Am început și noi
mai din plin. Dar n-a fost să avem
drum neted inajntea noastră. în
1954 un grajd s-a prăbușit din cau
za zăpezii și ne-a omorit 80 de ani

male. Apoi în ’70 și-n ”73 am avut
inundații. Dar nu am descura
jat Am muncit și-am răzbit ajun
gi nd acum să ne numărăm printre
C.A.P.-urile fruntașe din județ. Am
68 de ani și am ieșit la pensie după
30 de ani de muhcă in C.A.P, Șirit .
incă.. in putere și ies in continuare
la treabă, fiindcă satul s-a cam
golit. Ai tineri au plecat la „Meta
lurgica" — Pogoanele, ori în alte
părți, De anul trecut văd însă că
au început să se intoarcă. în spe
cial cei care lucrau pe șantiere și
țineau morțiș șă se califice con
structori, pitindcă au calificarea

de țăran în buzunar. Din cei șapte
copii ai mei, țrei lucrează la C.A.P.
și ciștigă aproape cit ceilalți patru
pe care i-am scăpat la oraș. O fa’ă
lucrează la „Dorobanțul" Ploiești,
alfa la Alexandria, iar doi băieți
la ,.I Mal“ Ploiești. Toamna, cind
iși parchează mașinile lingă căma
ră: ș> le. umplu portbagajele cu
ceapă, mălai, făină și altele nu uit.
să le zic : „Mă. v-așteaptă săpa,
uite-o colea, n-am ureat-o in pod.
Veniți și inlocuiți-ne că noi am
îmbătrinit și faceți pămintul să ro
dească mai mult, că pămintul nu-i
supărat pe voi".

„Foștilor «oameni cu ziua» le spunem azi

«bună ziua» cu respect"
„Subsemnații... locuitori plugari
din satul Florica ne întovărășim
din inițiativă proprie, constituindu-ne in gospodăria agricolă colec
tivă sub denumirea de „11 iunie".
Acesta este procesul-verbal întoc
mit in iunie I960 de 52 de „parneni
cu ziua" dintr-un . sat de argați,
FLORICA, județul Buzău. Grigore
Marca, primul președinte al coo
perativei) iși. amintește : .
— Dintre acei munteni săraci, „în
surăței .’împroprietăriți", care neam
de neamul- lor nu simțiseră gustul
adevărat al piinii decit în zilele de
sărbătoare și argă.țeau pe la curți
le chiaburilor, 56 au semnat cere
rea, dar 4 din ei n-au mai venit,
în timpul reformei din ’45 eu in
trasem in partid și atunci am în
țeles că prin cooperativizare urma
să schimbăm cursul vieții; Dar n-a
fost o treabă așa ușoară. Primești
sarcină de. partid și gata, cit ai bate
din palme faci colectivă. Ne intilneam seara, in. casă la Ion Pisău
și Mitică Lupșa, cu țolul în geam
și ciomegele la indemină. Prin sat
mai erau cite unii care... încet,
încet i-am lămurit pe tot mai mulți
că' nu se face să mai muncim cu
ziua pe la unul și altul, că Vremu
rile se mișcă in favoarea noastră,
a săracilor...
— Aveați totuși trei pogoane de
pămint...
— Da’ mi-ajungeau ele să hră
nesc șase copii ? Nici pe departe.
Iată de ce m-am bătut și, în iunie
1950, am pus bazele ceapeului, cu
83 de hectare, doi boi și cinci cai.
— Cum arată astăzi satul, cooper
rati va ?
— Copiii și nepoții celor care au
început agricultura socialistă, în
număr de aproape 800, muncesc zi
de zi in cooperativă și realizează
anual o producție globală de peste
•22 milioane Iert, ne spune Dumitru
Andronescu. un vrednic țăran, cp.re
de mai bine de un deceniu con

duce unitatea. Casele vechi se pot
număra pe degetele de la o mină.
Prin contribuția bănească a popu
lației am strîns 300 000 lei ca să
putem construi. un punct sanitar
pentru cei aproape 500 de pensio
nari ai cooperativei agricole. Avem
specialiști buni care știu că lupta
pentru producții mari la . hectar nu
se duce doar prin întocmirea unor
planuri . de măsuri pe . hirtie, ci
muncind alături . de țărani și punindu-ți mintea la contribuție pen
tru a obține mai mult. Spre exem
plu, inginerul Radu Mateescu an
de an iși „saltă" planul, dind in
plus cite 400—500 kg la hectar. Fap
tul că am obținut 4 100 kg de griu
la hectar în 1981 nu este un re
cord. Știm că stă in puterea noas
tră să obținem mai mult, fiindcă,
raportindu-ne Ia obiectivele stabi
lite recent de conducerea partidu
lui și statului nostru, simțim că nu
vom avea decit de ciștigat. Vom
munci mai bine, vom trăi mai bine,
— Mai sint unii oameni care vor
să plece din sat pe motiv că nu
ciștigă Îndeajuns... .
— Cine ? Sint cei cărora nu le
place să muncească — ne spune
cooperatorul Ene Vlad. Cind au in
trat în cooperativă trăgeau zdra
văn să scape de sărăcie. Dar mai
tîrziu, cind au prins cheag, s-au în
vățat să dea fuga cu rata la oraș
să-și încarce sacoșele cu lapte și
carne ori și-au strîns bani de ma
șină și nu mai vor să crească pe
lingă casă o vacă, un porc sau pă
sări. Acum au de toate, chiar și ce
n-au visat, mobilă stil, televizoare,
frigidere, mașini de spălat și auto
turisme. Unii au uitat cum se mer
ge cu o căruță, au uitat de unde au
plecat. Dar. ca și atunci la coopei itativizare, se vor < lămuri cum stau
lucrurile și vor înțelege că numai
după , muncă poți fi răsplătit, că
... nimeni nu-ți dă nimic pe gratis.

„Stă în puterea noastră ca pămintul

să rodească din plin"
.Dar să ne reîntoarcem în comu
na ZĂRNEȘTI. în primăvara lui
1907, țărani din cele 5 sate amărtțe,
înșirate de-a lungul Văii Cilnăului.
aveau în fruntea luptei lor pentru
pămint, dreptate și libertate pe
Grigore Constantin Radoslav. Șl
tot intr-o primăvară, a anului 1959,
zărneștenii aleg in fruntea obștii
lor tot pe un fiu al satului. Con
stantin Radoslav. Tradiția luptei
pentru o viață mai bună, mai feri
cită este astfel continuată prin
nepot. în frunte cu primarul Con
stantin Radoslav, ei incep o nouă

Lecție de istorie, re fundalul innoit al satului de astăzi, moș Andrei Dumitrașcu din Funded, martor a! evenimentelor de la 1907, evocă viața oropsită o țărănimii de odinioară.

și deloc ușoară bătălie : pentru În
nobilarea pămintului strămoșesc.
— Cu muncă și răbdare — ne
spuhe interlocutorul — am trecut
mai intii Ia combaterea alunecări
lor de teren, la revitalizar'ea acelor
coaste sterpe, arse de soare și spă
late de. vini, care reprezentau
aproape jumătate din cele 6153
hectare, cit aveam in 1962. Apoi
am învățat cu temei o meserie
nouă, aceea de viticultori. Viticul
tura a revoluționat pur și simplu
viața oamenilor, a ridicat puterea
economică a comunei.
— Din 1979 sinteți președintele

C.A.P. Zărnești. în cei 20 de ani
cit ați fost primar nu ați uitat
cumva să mai faceți agricultură ?.
— Dimpotrivă. Eu tot țăran am
rămas, chiar dacă in 1930 mi.-am
luat și diploma de economist, după
5 ani făcuți la Academia „Ștefan
Gheorghiu", secția fără frecvență,
în . actualele condiții, cind trebuie
să . înfăptuim o nouă revoluție in
agricultura românească, un primar
de comună care nu știe cum se
plămădește pămintul și cum se
scoate, practic, piinea devine doar
un funcționar administrativ. Și
fiindcă mi-ați adus aminte de. 1979,
aș vrea să rețineți citeva producții
medii la hectar obținute atunci :
8 000 kg la porumb, 4 320 kg la
griu, 2 800 kg la floarea-soarelui.
Anul trecut am înregistrat pro
ducții ceva mai mici și asta ne
nemulțumește și ne ambiționează
pe toți.
— Cu ce se vă solda această ne
mulțumire și ambiție ?
— în mod sigur .cu obținerea'unei
producții globale de peste 50 mili
oane lei. Felul in care am muncit
ih toamna trecută și Cum ne-am
pregătit pentru campania de pri
măvară in care am ir.tfat deja ne;
permite să fim siguri că vom obține
mai mult decit ne-am planificat,
adică : 5 200 kg de porumb, 3 500
kg de griu. 4 500 kg de orz, 8 000
kg de struguri la hectar, 2 100 litri
de lapte de la fiecare vacă fura
jată. Așa cum ne-a indicat secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la recenta
plenară a Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor, vom acorda o deosebită aten
ție realizării la timp a insămințărilor, în condițiile și la densitățile
stabilite. Printr-o muncă mai bine
organizată, folosind din plin dota
rea tehnică pe care o avem, vom
face ca anul 1982 să marcheze un
pas important în creșterea produc
ției agricole, în înfăptuirea revolu
ției agrare.
Ce a însemnat C.A.P.-ul Zărnești
pentru cei peste 7 000 de țărani de
aici, în ultimii 20 de ani de agri
cultură socialistă ? Forța vitală
care a propulsat comuna Zărnești
pe drumul progresului și al civili
zației, al bunăstării și prosperită
ții. în 1962 C.A.P. Zărnești nu avea
nici un specialist. Acum are 6 in
gineri agronomi, 2 ingineri zootehnișți, 24 de tehnicieni și dispune
de trei secții de mecanizare bine
dotate. Pe lingă această unitate
puternică, cu 9 ferme mixte (cul
tură mare, vie și pomi), 2 zooteh
nice și una de furaje, zărneștenii
și-au creat și 20 de secții cu carac
ter industrial și1 de prestări serviteii, un- sector de -sere1 și 1 solarii
unde se produc anual 300 000 de
garpafe,1'' gladibte.' ’’îrez'i'i" șȚ peste
300 tone de legume! Tot in acești
20 de ani, in comuna Zărnești s-au
construit 4 magazine universale, 3
cămine culturale. 3 creșe-cămin, p
bibliotecă, un dispensar uman, o
maternitate. 7 școli generale. în lo
cul bordeielor, al caselor din pa
iantă și chirpici s-au înălțat peste
2 000 de case noi, multe din ele
sistem P + 1, iar în august 1981
primele 12 familii s-au mutat la
bloc.
Ce a însemnat transformarea so
cialistă a agriculturii în comuna
Zărnești ? Ceea ce a însemnat ea
pretutindeni, in întreaga țară: fap
tul revoluționar că țăranii au deve
nit cu adevărat stăpini pe pămintul
care-l muncesc, că acea clasă —
oprimată de-a lungul atîtor secole
— constituie astăzi o forță impor
tantă in statul nostru socialist

Stelian CHIPER

Imaginea din stingă, extrasă dintr-o arhivă, il completează mărturia...
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trării tehnice a agriculturii și ale ri
CUrmare din pag. D
dicării nivelului de cunoștințe pro
moderne de producție, . corespunză- fesionale din partea țăranului, a per
toare noilor condiții sociale și teh mis valorificarea superioară ai va
nice din agricultură. Pentru mulți riatelor resurse de producție de pe
fii de țărani, cartea a însemnat ac- teritoriul țării, asigurind creșterea
cesul spre cele mai Înalte culmi ale permanentă a producției agricole
științei și culturii românești.
mai ales pe cale intensivă, prin ri
încheierea cooperativizării agri dicarea randamentului la hectar.
culturii a deschis calea modernizării Prin ritmul mediu anual de sporire
tehnice și. tehnologice a acestei ra a producției globale — 4,3 la sută in
muri, a dezvoltării intensive și mul perioada 1951—1980 — agricultura.
tilaterale a producției. Pe baza vo României continuă să se afirme
lumului sporit de investiții acordate printre cele mai dinamice din lume.
agriculturii in ultimele cincinale, a La sfirșitul cincinalului trecut, pro
fost dezvoltată și modernizată o bază ducția globală agricolă a țării era de
tehnico-materială complexă pentru 3.5 ori mai mare decit in 1950. Fo
practicarea unei agriculturi intensi losirea tot mai rațională a resurselor
ve. Cele 155 mii tractoare fizice, 45 de producție se concretizează și in
mii combine autopropulsate pentru sporirea venitului național creat in
recoltat cereale, precum și alte zeci agricultură, care era in 1979 de ade mii de mașini și utilaje existente proape 2.8 ori mai mare față de 1950.
la sfirșitul anului 1981 permit exe
Dinamismul agriculturii românești,
cutarea in termen a arăturilor, a avind drept forță propulsoare rela
principalelor lucrări agricole. Supra țiile de producție socialiste, se ma
fața amenajată pentru irigat a ajuns nifestă și prin sporirea producției fi
la 2 318 mii ha. iar cantitatea de în zice la principalele produse agrico
grășăminte chimice, la 1,6 milioane le : față de media perioadei 1934—
de tone substanță activă — revenind 1938, media perioadei 1976—1980 a
160 kg pe hectar teren arabil — cea fost de circa 2,5 ori mai mare la ce
mai mare cantitate primită pină reale — din care la porumb de circa
acum de agricultura noastră. Tot 3,7 ori — de peste 1,6 ori la sfeclă
odată, au fost extinse pe sute de mii de zahăr, de 3,4 Ori la cartofi etc.
de hectare lucrările de desecări și La majoritatea culturilor agricole,
de combatere a eroziunii solului etc. randamentul la hectar s-a dublat,
Proprietatea socialistă asupra pă triplat sau chiar împătrit. în aseme
mintului și a celorlalte mijloace de nea condiții, cu toată creșterea popu
muncă, in condițiile creșterii Înzes lației, in 1980 producția pe locuitor

cel puțin s-a dublat față de 1950, a- productivității muncii agricole care,
jungind la 910 kg de cereale, 251 kg in ultimii ani, a cunoscut un dina
de sfeclă de zahăr, 186 kg de cartofi, mism evident. Este suficient de a240 litri de lapte, 303 ouă etc. mintit că, dacă in 1950, 74 la sută
Paralel cu aceasta au sporit sim din populația ocupată a țării produ
țitor
consumurile
pe
locuitor. cea doar 27,8 la sută din venitul na
(Față de 1950, in anul 1980 acestea țional, în 1980, 29.4 la sută din aerau mai mari de 3,7 ori — la carne, ceeași populație a produs 14,1 la sută

rale și științifice si îmbunătățirea
radicală a condițiilor de locuit ale
țăranului cooperator.. în toată aceâstă perioadă, politica de retribuire a
urmărit creșterea mai rapidă a ve
niturilor țărănimii, cooperatiste, pen
tru. a micșora treptat marile decalaje
moștenite, față de celelalte categorii

COOPERATIVIZAREA
AGRICULTURII
1,6 ori — la lapte, 4,5 ori — Ia ouă,
4.1 ori — la zahăr, 2,0 ori — la le
gume etc). Toate acestea dovedesc
capacitatea agriculturii noastre so
cialiste de a se dezvolta intr-un ritm
care să corespundă nevoilor deter
minate nu numai de sporul de popu
lație (care nu poate fi neglijat), ci
și de creșterea veniturilor și deci a
puterii de cumpărare a populației.
De reținut este și faptul că, in
condițiile creșterii înzestrării tehni
ce â agriculturii și — ca urmare —
a reducerii populației ocupate in agricultură, sporirea producției se
realizează numai pe seama ridicării

din venitul național, a cărui valoare
absolută este considerabil sporită
acum. Dacă in 1950, o persoană ocu
pată în agricultură producea hrană
doar pentru incă L6 persoane, in
1980 ea producea pentru incă alte 6,3
persoane.
Sporirea producției . agricole în
condițiile creșterii
productivității
muncii a determinat sporirea veni
turilor obținute de țărănimea coope
ratistă și îmbunătățirea generală a
condițiilor de trai prin accesul larg
la bunuri industriale, de folosință
îndelungată, la mijloacele moderne
de răspindire a cunoștințelor cultu

de oameni ai muncii și pentru a rea
liza apropierea, paritatea veniturilor.
Dealtfel, cea mai importantă ur
mare politică a cooperativizării agri
culturii o constituie întărirea alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nime — baza politică a regimului
socialist din România. în noile con
diții, baza economică a acestei ali
anțe o constituie schimbul echitabil
de activități dintră sat și oraș, con
cretizat o dată mai mult și prin re
centele măsuri de perfecționare a
sistemului de prețuri — in principal
prin, acordarea de prime de produc
ție— cit și de retribuite a muncii

în unitățile agricole cooperatiste,
mășuri menite să sporească . cointe
resarea materială a țărănimii în creș
terea producției și modernizarea agriculturii.
Dezvoltarea agriculturii coopera
tiste pe baze socialiste are ca obiec
tiv și apropierea condițiilor de mun
că și de viață dintre oraș și sat, prin
transformarea muncii agricole in
variantă a muncii industriale. Lâ
aceasta contribuie, in primul rînd,
modernizarea tehnică a agriculturii,
pe baza căreia la sate a luat ființă
o adevărată clasă muncitoare. în același timp, conceptul românesc de
cooperativizare a agriculturii să re
feră. in egală măsură, la dezvoltarea
la sate a industriei mici și a servi
ciilor, pentru a valorifica superior
resursele de producție animalieră,
agricolă și neagricolă, pentru ocu
parea la sate a unei părți din forța
de muncă eliberată din agricultură.
Pe această bază a apărut conceptul
de agroorașe, a căror dezvoltare este
facilitată de organizarea consiliilor
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste. Crearea consiliilor unice
agroindustriale de stat și cooperatis
te, ca organe teritoriale de condu
cere și îndrumare a agriculturii, ex
primă fenomenul calitativ nou născut
in procesai de consolidare economico-organizatorică a unităților agri
cole socialiste, și anume cel de coo
perare intercooperatistă și de inte
grare social-ecbnPmică, in vederea
uniformizării condițiilor de produc

ție din unitățile de stat și coopera
tiste de pe raza unui consiliu. Dacă
cooperarea intercooperatistă ridică
pe o treaptă superioară, lărgind sfe
ra de cuprindere a proprietății coo
peratiste de grup, conlucrarea dintre
întreprinderile agricole de stat și
cooperativele agricole de producție
este un proces de lungă durată, ur
mărind apropierea dintre cele două
forme de proprietate socialistă din
agricultură, prin valorificarea la
maximum a rezervelor lor de pro
ducție.
Cu acest nou cincinal, agricultura
României a intrat intr-o nouă etapă
de dezvoltare, cea a „noii revoluții
agrare", concept ce emană din gin"
dires dialectică, profund novatoare
a secretarului general al partidului,
în viziunea sa. acest proces revolu
ționar de transformare radicală a
agriculturii românești cuprinde pro
blemele dezvoltării și perfecționării
forțelor de producție, continua îm
bunătățire a sistemelor și formelor
de conducere și organizare a produc
ției și a muncii, dezvoltarea și per
fecționarea relațiilor de producție
din agricultură. Este deci vorba de
un proces complex tehnic, organi
zatoric, economic, social, de trans
formare a muncii din agricultură in
tr-o variantă a activității industria
le, într-o ramură cu o inaltă pro
ductivitate a muncii și cu o efici
entă economică ridicată — atribute
esențiale ale trecerii la o nouă cali
tate.

1
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DIVERS
Ca o familie

I

I

S-a statornicit, in satul Șimca
Nouă, comuna Poiana Mărului,
județul Brașov, o practică de aleasă omenie : ori de cite ori
cineva are un necaz, toată suflarea obștii ii sare degrabă in
ajutor. Așa s-a intimplat deu
năzi și in cazul lui Iacob Dimă,
cu o familie numeroasă, căruia
i s-a prăpădit joiana. Consătenii
săi au pus mină de la mină și
i-au cumpărat omului o altă
vacă. Pe un alt gospodar, căruia
focul i-a mistuit șura, oamenii
l-au ajutat cu materiale și for
ță de muncă și și-a ridicat
îndată una nouă.
Explicabilă mindria celor din
Șimca Nouă cind rostesc cu toa
tă convingerea că satul lor este
„ca o familie".

I se zicea
„magnificul"

I

I
I
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I
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De unde și pină unde lui Andrei Pavel din Bistrița i se zicea „magnificul" 1 Așa l-au po
reclit foștii colegi de școală,
pentru că Andrei Pavel mințea...
magnific. Pină și pe el insuși
s-a „mințit", aj-ungind la 27 de
ani fără nici o meserie'. Ca să le
facă, in sfirșit, o bucurie... ba
bacilor, s-a angajat ca ajutor al
unui cetățean care avea mașină
de tăiat lemne, prilej de a-i cu
noaște pe naivii, pe credulii
care închid ochii și deschid pun
ga pentru un obiect oarecare.
In cazul de față, butelii de ara
gaz. Pentru că „magnificul" vin
dea promisiuni cu duiumul. Nici
unul din cei care i-au dat bani
nu l-a întrebat de sănătate, ce
hram poartă. Au aflat abia cind
„magnificul" a fost arestat și
trimis in judecată. Și nu era
trimis prima dată. Măcar de-ar
fi ultima...

„Îmi dai îți dau"
Stranie mentalitatea lui Vasile
Dincă, șef de coloană la Auto
baza „Gheorghe Șerban" din
București. In calitatea lui de
„șef al șoferilor" de aici — cum
ii plăcea să-și spună — deși
avea obligația de serviciu să asigure autovehiculele cu piesele
de schimb necesare, să fie in
bună stare de funcționare, de
cite ori ii cerea cineva ceva,
el ii spunea : „îmi dai, iți dau".
La fel cind unul sau altul avea
uneori nevoie de un bilet de
voie : „Iți dau, îmi dai".
Ce să-i dea ? Nu bună ziua,
ci bani. Bani pe care șeful de
coloană i-a pretins șl de la trei
șoferi subalterni, pentru a fi .în
săți să lucreze mai departe in
unitățile repartizate. Dar tocmai
cind „șeful" își primea „onora
riul" (citește mită), a fost prins
de miliție in flagrant. Acum ur
mează să „incaseze" și restul.

Nici așa!
Cinci locatari din blocul 106
din cartierul „Nord" al Ploieștiului s-au prezentat la cores
pondentul nostru pentru județul
Prahova, Constantin Căpraru,
semnalindu-i un fapt mai puțin
obișnuit. Pe scara B a blocului
cu pricina nu mai e chip să in
tre sau să iasă cineva fără a fi
însoțit de mieunat de pisici,
care-i viră pe copii în sperieți.
O întreagă „ciurdă" îngrijită și—
prăsită de M.N., de la parter.
— Noi respectăm dragostea
pentru pisici a locatarului nos
tru — spun oamenii — dar tre
buie să respecte și el liniștea și
curățenia blocului. Pentru că nu
mai putem face un pas fără să
călcăm vreun pisoi pe coadă, și
atunci să vezi mieunat și mior
lăit.
Este de adăugat că M.N. tși
lasă pisicile slobode pe scară, la
intrarea in bloc. Și nu e vorba
de două, trei sau patru, ci de
zeci de pisici : albe, negre, tăr
cate, gulerate... Și se înmulțesc
mereu, direct proporțional cu
„oful" colocatarilor.
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Nu era fumătoare

I

După ce au intrat in vigoare
noile prețuri la țigări, responsa
bila tutungeriei de pe strada
Tineretului din municipiul Giur
giu a scos la vinzare o cantita
te de țigări „Snagov" mult mai
mare decit cea primită de la de
pozit. De unde ? Dintr-un as
cunziș numai de ea știut -— dar
aflat acum și de oamenii legii
— unde pusese peste 500 de pa
chete de țigări. Le pusese bine
și nu le declarase cind s-a fă
cut inventarul. Și astfel, țigă
rile dosite cu prețul vechi le-a
vîndut cu cel nou, diferența de
bani intrind in propriul buzunar. în final, s-a ales cu un do
sar penal.

I

Putea fi mai râu
In loc să se afle la rosturile
lui, la treburile din cadrul I.A.h.
Pope ști-Leordeni, un tractor ne
înmatriculat era condus de Marin
Bogatu, care n-avea permis de
conducere și se afla și sub influența alcoolului — pe drumul
spre comuna Cernica. La trece
rea de nivel peste calea ferată,
remorca tractorului a fost lovita
de trenul personal 8718 de pe
ruta București — Oltenița. Din
cele 50 de persoane aflate in
remorcă, 4 au fost accidentate
și internate in spital, iar alte 5
s-au ales cu diferite leziuni.
De unde veneau cele 50 de
persoane din remorcă ? Veneau
de la un meci de fotbal din
campionatul județean.
întrebaț de ce a folosit trac
torul in astfel de scopuri, cel de
la volan a răspuns că nu e pri
ma dată cind face astfel de
curse.
Dar ca să fie ultima, cineva
trebuie să dicteze — și să exe
cute — pentru toți cei vinovați,
cuvenita lovitură de pedeapsă.

I

Rubrica realizata de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
*

« ■

MĂSURĂ EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII DE PARTID

rezultatele concrete in ttplin sarcinilor economua-sociale
Orice retrospectivă asupra unul
drum parcurs își relevă adevărata
valoare numai în măsura în care
pune în lumină coordonate clare,
prospectează cu temeinicie direcțiile
majore de acțiune, capabile să mobi
lizeze principalele forțe spre înde
plinirea obiectivelor ce urmează să
fie atinse în perioada următoare.
Dezbaterile prilejuite de conferințele
de dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor de partid din sectoarele 2și 5 din Capitală s-au desfășurat
sub semnul, acestei cerințe firești,
care impune analizei o viziune de
înaltă responsabilitate revoluționară,
o evaluare critică și autocritică a re
zultatelor obținute.
Constatarea aceasta merită subli
niată cu atît mai mult cu cît, așa
cum a reieșit din dările de seamă și
din intervențiile participanților, acti
vitatea comuniștilor din unitățile
economico-sociale din cele două sec
toare a cunoscut, de la precedentele
alegeri și pînă în prezent, progrese
semnificative, îndeosebi în primul
an al cincinalului actual. Ambele
sectoare, cu o pondere însemnată in
industria Capitalei, au îndeplinit și
depășit principalii indicatori de plan,
realizînd suplimentar cantități im
portante de produse solicitate de
economia națională. Concomitent au
fost puse m funcțiune noi capacități
de producție, au fost date în folo
sință un număr important de aparta
mente și alte obiective social-culturale, ceea ce a contribuit la creșterea
calității vieții celor ce muncesc. Sînt
rezultate care au conferit acestor sec
toare locuri fruntașe în întrecerea
socialistă, atestînd maturitatea celor
două organizații de partid, capacita
tea lor politico-organizatorică în va
lorificarea la un nivel calitativ supe
rior a potențialului uman și mate
rial de care dispun.
Desigur, nu este ușor să devii
fruntaș. Dar odată cucerită, o ase
menea poziție obligă la mai mult,
implică o sporită responsabilitate
pentru menținerea și consolidarea
locului ocupat. Iată de ce participanțll la cele două conferințe au în
țeles că, înainte de toate, este ne
cesar să insiste cu deosebire asupra
neajunsurilor și deficiențelor exis
tente, asupra problemelor de fond.
Una dintre ideile dominante des
prinse din dezbaterile conferinței or
ganizației de partid a sectorului 2 o
constituie încrederea în posibilitatea
realizării, prin forțe proprii, a obiec
tivelor' fixate, așa cum în repetate
rînduri a indicat secretarul general
al partidului. Indreptîndu-și stărui
tor privirile spre propria activitate,
spre factorii ce țin de modul în care
au fost fructificate resursele interne
în întreprinderi precum „Electroaparataj", I.P.R.S.-Bâneasa, întreprin
derea de calculatoare electronice,
întreprinderea de electronică indus
trială, „Neferal", participanții la

dezbateri au pus în evidență faptul
că puteau fi obținute rezultate mult
mai bune în realizarea producției fi
zice, in asimilarea de produse noi,
în ridicarea parametrilor calitativi ai
acestora, în îndeplinirea sarcinilor la
export și reducerea importurilor.
Justificări, invocări de „cauze obiec
tive", încercări de transferare a răs
punderii unor neajunsuri pe seama
altor unități colaboratoare nu s-au
făcut auzite în conferință. Aceasta
nu întîmplător. Este firesc ca, atunci
cind acționezi în deplină cunoștință
de cauză, cînd ești pe deplin edificat
asupra capacității colectivului de
muncă pe care-1 reprezinți, să vezi
în primul rînd acele obstacole pe
care le reprezintă formalismul, iner
ția, automulțumirea, identificate în

însemnări de la conferințele
sectoarelor 2 și 5 ale Capitalei
propria activitate. Din această per
spectivă puteau fi, de pildă, preve
nite și recuperate rămînerile in urmă
la o serie de produse fizice ? Pu
teau fi utilizate mai bine capacită
țile de producție ? Sau puteau fi
onorate o seamă de contracte la ex
port ? Răspunsul la aceste întrebări
— și la altele asemănătoare — a fost
afirmativ, susținut cu argumente izvorîte din experiența și munca con
cretă, de zi cu zi, a organelor și or
ganizațiilor de partid, din felul în
care acestea își exercită rolul de
conducător politic in fiecare unita
te, la fiecare loc de muncă. Tocmai
de aceea, în cadrul conferinței s-a
relevat cu deplină îndreptățire im
perativul creșterii responsabilității
fiecărui om al muncii, indiferent de
poziția pe care o ocupă în procesul
de producție, față de îndeplinirea exemplară a îndatoririlor sale profe
sionale. în acest sens, s-a insistat
asupra concertării tuturor formelor și
mijloacelor activității politice de masă,
îndeosebi a muncii de la om la om, în
vederea creșterii răspunderii în gos
podărirea rațională și valorificarea
superioară a resurselor materiale, în
promovarea unei gindiri economice
riguroase pentru aplicarea întocmai
a cerințelor noului mecanism economico-financiar, tn ridicarea califi
cării profesionale, în întărirea ordi
nii șl disciplinei. Mai cu seamă că
în unele unități, în care se mai întîlnesc cazuri de risipă, abateri de la
disciplină, toleranță față de lucrul
făcut de mîntuială, asemenea mij
loace nu sînt folosite cu eficienta
scontată. Sînt, toate acestea, teme de
reflecție și acțiune concretă, tntrucît în aria vastă și complexă, a

Imagini dramatice ale
destinului imigranților
„INCIDENT LA GRANIȚĂ"
Dacă traficul cu dro cei care le iau bani ca
guri era pînă mai ieri să-i „ajute" (puștiul
subiectul multor filme simpatic împușcat de
polițiste americane, se ghid), „norocoșii" aconturează la orizontul jung Ia destinație. în
cinematografic o nouă cazul nostru, pe plan
realitate, la fel de tația unde trudesc zi
și noapte, ca apoi să-și
întristătoare, traficul
cu emigranți. Comerț
odihnească oasele frân
cu sclavi moderni, afa te in colibe mai mize
rabile decit cele. pe
cere rentabilă speculînd șomajul, dispera care le-au părăsit în
țară.
începe
rea sau iluziile celor
.
* . apoi o
ce mai cred că Ameri nouă odisee : hărțuiaca îi așteaptă cu bra la permanentă a autoțele deschise pe ei,
brațe de vinzare cum
părate „en gros" ca să
fie exploatate „en
detail".
Acțiunea „Incident
la graniță" se petrece
...____
la frontiera Statelor
Unite
cu Mexicdl,
acolo unde, noapte de
noapte, încearcă să rităților pentru că el,
treacă clandestin tineri emigranții, sint azvîrși mai puțin tineri, liți în afara legii de
către societatea pen
căutînd de lucru în tru
care se istovesc
California. Cind nu
muncind, dar nu le
sint prinși și expediați
nici un' drept. De
acasă reușesc să se oferă
pe urma muncii lor,
strecoare prin hățișul Richards
et comp, fac
de defecțiune și ba
raje, conduși de ghizi averi fabuloase : „Tra
ficul cu emigrant! are
— foști militari antre ' viitor",
se entuzias
nați cîndva de „un mează fermierul
ame
chiul Sam" în războiul
rican.
„Dar
emidin Vietnam. Țipi fără granții, n-au ei,
nici un
scrupule, gata să uci viitor", conchide,
rea
dă cu singe rece, ca list, bossul. Cind poli
acel Hotchkiss deba- țistul Maynard (Charles
rasindu-se pe rînd de Bronson), în căutarea
polițistul întîlnit
în
drum și de șoferul- ucigașului, ajunge în
martor sau de copilul cîmpul unde viețuiesc
mexican rănit care i-ar aceste ființe fără sta
fi întîrziat, lui „acțiu tut omenesc (cumpli
nea". Adică suta de tă scenă cind ies de-a
dolari primită pentru valma din cisterne și
transport — transport sint minați spre fer
de oameni înghesuiți mă, cu strigăte, ca vi
ca animalele în mașini-cisterne ori în tele, ori sînt „vinați"
containere uriașe. Cînd de sus, din elicopter,
nu mor uciși chiar de pentru că vor să se

Ci

teatre
■ Teatrul
Național
(sala
mică,
14 71 71) ; Cheile orașului Breda —
19,30; (sala Atelier) : Ifigenia — 19,30.
■ Filarmonica
„George
Enescu"
(16 00 60, Ateneul Român) ; „Integrale
paralele4*, Haydn-Mozart. Recital Ogneanca Lefterescu — clavecin, Liliana
Rădulescu — pian — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Tara
surisului — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 4.6) :
O zi de odihnă — 19,30; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
H Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl
Margareta — 18,30.
KȘ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Lec
ția de engleză — 20.
fii Teatrul de comedie (16 64 60) ;
Există nervi — 19,30.

reducerea cheltuielilor de fabrica
ție, Evident, in acest context s-a
stăruit și asupra unor neimpliniri
care mai persistă în activitatea unor
organizații de partid, a unor birouri
și comitete de partid. S-a arătat că
mâi sînt organizații de partid care
nu manifestă suficientă preocupare
pentru temeinica pregătire și desfă
șurare a adunărilor generale, dove
desc formalism în îndrumarea și
sprijinirea organizațiilor de masă
și obștești, că nu fac totul pentru
ca acestea să-și aducă întreaga con
tribuție la mobilizarea colectivelor
de muncă, în vederea înfăptuirii
sarcinilor ce le revin.
în dezbateri a fost relevată necesi
tatea unei strînse și directe legături
între organizațiile de partid din
unitățile care cooperează între ele,
pentru a găsi, împreună, soluții mai
operative de folosire gospodărească
a resurselor de materii prime și
energie, pentru a asigura o calitate
superioară a reperelor și subansamblelor furnizate și implicit a produ
selor finite, așa incit, prin forțele
unite ale comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii, să se afirme Cu
putere spiritul de întrajutorare mun
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
citorească in realizarea rapidă și efi
centrul de greutate al întregii munci
cientă a obiectivelor comune. O bună
politice și organizatorice a fost de
experiență
in această privință o re
plasat în unități, acolo unde se ho
prezintă activitatea comisiei energe
tărăște îndeplinirea sarcinilor de
tice înființate la nivelul sectorului,
producție. în acest sens, s-a înce
care ar putea fi extinsă, cu multiple
tățenit practica efectuării de analize
foloase, și în alte domenii, precum
periodice în întreprinderi. în sec
valorificarea superioară a materiilor
țiile și’atelierele de fabricație, cu
prime și,materialelor, aplicarea neînparticiparea tuturor factorilor de
tîrziată a rezultatelor cercetării în
răspundere ; activul de partid, co
producție, calificarea profesională
misiile pe probleme au fost folosite
etc.
mai bine în soluționarea multiple
De bună seamă, preocuparea de
lor sarcini cu care s-au confruntat
a conferi stilului și metodelor de
organizațiile de partid. De aseme
muncă atributele unei puternice efi
nea, în cadrul instruirilor au fost
ciente, in spirit novator, revoluțio
inițiate schimburi de experiență
nar — prezentă dealtminteri și in
privind stilul și metodele de muncă,
dezbaterile conferinței sectorului
organizarea și planificarea activită • 2 — urmărește în esență scoaterea
ții, controlul îndeplinirii hotărlrilor
la iveală a filoanelor încă neexplo
de partid și de stat și a propriilor
rate ce există în fiecare organizație
hotărîri. Toate acestea au condus la
de partid, extinderea și generaliza
rezolvarea eficientă a unor probleme
rea unor experiențe valoroase în
de producție mai deosebite, care au
munca politică și organizatorică,
stat in fața unor organizații de par
pentru a adăuga noi valențe de efitid de la unități ca „Electromagne
ciență acțiunilor întreprinse de ortica", „Autobuzul", „Vulcan", între
ganele și organizațiile de partid în
prinderea „Metroul", întreprinderea
mobilizarea efectivă a tuturor colec
de ventilatoare și altele, unde, prin
tivelor de muncă, în înfăptuirea
antrenarea și consultarea largă a
obiectivelor majore ce revin din hospecialiștilor, a muncitorilor cu ex
tărîrile celui de-al XII-lea Congres
periență, au fost elaborate programe
al partidului.
de măsuri pentru realizarea și auto
matizarea fluxurilor tehnologice,
Dumitru TIRCOB
îmbunătățirea calității produselor,
Constantin VARVARA

acestei problematici, în îmbogățirea
conținutului muncii politico-educa
tive. se regăsesc liniile de forță ce
conduc spre deplina afirmare a ca
pacității de creație. ' spre dinami
zarea și întărirea spiritului de emu
lație în fiecare colectiv de muncă.
în ce privește dezbaterile confe
rinței organizației de partid a secto
rului 5, care, de asemenea, au' cu
prins o paletă largă de aspecte si
milare, în însemnările de față ne
vom referi îndeosebi la probleme
privind stilul și metodele de muncă
ale organelor și organizațiilor de
partid, care au polarizat în mare
măsură atenția participanților, Atît
în darea de seamă, cit și în luările
de cuvînt a fost apreciat pozitiv
faptul că, potrivit cerinței formu-

strecoare peste grani
ță), spectacolul mize
riei apare înfiorător.
Capii familiei stingîndu-se lent in „țara tu
turor posibilităților",
bolnavi fără speranța
de-a se mai întoarce
să moară acasă, Un
panoramic pe care
mintea il refuză cu
toate că ochii îl înre
gistrează detaliu cu
detaliu. Condiția Imi
grantului,
condiția
dezrădăcinatului,
a
străinului oriunde s-ar
afla, trece în primplanul atenției cine
matografice. De la un
spectacol dinamic, al
perspicacității capabile
să descopere adevăra
tul mobil al crimelor
și rețeaua implicată în
traficul de oameni, fil
mul devine un tablou
de mare forță socială,
prospectînd realist (ca
si filmul Iui Elia Ka
zan „America
Aodinioară)
merica",
iluziilor
continentul
Tărîmul
spulberate,
„făgăduinței" pe care
eșuează — patetic ori
grotesc — speranțele
dezrădăcinaților. O afacere cu droguri se
crede, la început, că
ar sta în spatele aces- <
tor crime. Bronson
(chip cald, de profun
dă umanitate, în ciu
da meseriei) se încăpățînează să demon
streze altceva. Nu
marijuana e miza dra
matică, dar tot dispe
rarea umană ce în
cearcă să se amăgeas
că devine protagonista
recentului „Incident".

Alice MANOIU

■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Omul care face minuni
— 19.
n Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : ...Eseu — 19,30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită... —
19.30.
■ Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La fintina dorului — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Siciliana — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) j
Albă ca zăpada și cei șapte pitici —
17.30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Aven turtle Iui Plum-Plum — 10; (clu
bul uzinelor „Republica") ; Jocuri de
poeți, jocuri de copii — 17.
■ Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Tango — 19,30.
B Conservatorul de muzică „Ciprlan
Porumbescu" (14 26 10) : Concert de
concerte. Dirijor :
Aurel Niculescu,
Soliști : Sorina Cuiban, Cornelia Petroiu — 19,30.

Vedere din Căciulato

Turism și balneologie

CURĂ BALNEARĂ IN TOT TIMPUL ANULUI
Recomandări ale cadrelor medicale
de specialitate
Despre efectele curei
balneare în cele mai
renumite stațiuni ale
țării, în tot timpul
anului, tovarășul cont,
dr. Stelian Dumitres
cu, șeful Clinicii de
baineofizloterapie
și
recuperare
medicală
din Călimănești, ne-a
spus :
— Școala româneas
că de balneologie a
ajuns de mult la con
cluzia că o cură în
stațiuni, care oferă
confortul necesar efec
tuării
procedurilor,
poate fl eficientă nu
numai vara, ci și Iar
na, primăvara și toam
na. Acțiunea apelor
și efectul tratamen
telor fizioterapeutice
sint aceleași în tot
cursul anuiui. Așa
dar, pentru tratamen
tul balnear nu există
perioadă rece sau cal
dă. Cura balneară are
aceeași eficiență dacă
se ține, seama de reco
mandarea medicului
^specialist. Pledez pen-

tru efectuarea curei
balneare în stațiuni în
perioadele amintite și
din alt motiv. Iarna,
primăvara și toamna,
cind bazele de trata
ment sînt mai puțin
solicitate, medicii și
întregul personal sa
nitar dispun de mai
mult timp pentru a
se ocupa pe îndelete
de curanți.
La o altă întrebare
privind posibilitățile
oferite de bazele noas
tre de tratament pen
tru efectuarea curei
balneare in acest ano
timp,
interlocutorul
nostru ne-a răspuns :
— O particularitate
a tuturor stațiunilor
mari de cură balneară
din țară constă in
faptul că bazele de
tratament funcționea
ză în tot timpul anu
lui. în majoritatea ca
zurilor, aceste baze
sînt amplasate chiar în
clădirile
hotelurilor,
astfel că pacienții se
deplasează la ele prin

Interior, fără să se
expună intemperiilor.
Totodată, toate sta
țiunile, datorită do
tării lor. cu aparatură
modernă, permit și
tratamente în afecțiu
nile asociate. Este de
reținut și faptul că
balneologia româneas
că acordă o mare im
portantă perfecționării
pregătirii profesionale
a medicilor din sta
țiuni prin cursuri or
ganizate în clinicile
universitare, inclusiv
în clinica de la Călimănești.

★
în această perioadă se pot procura bi
lete de tratament in
stațiuni balneoclima
terice la prețuri avan
tajoase. Informații su
plimentare se pot ob
ține de la agențiile și
filialele oficiilor jude
țene de turism și ale
întreprinderii de tu
rism, hoteluri și res
taurante București.

CRONICA LITERARĂ
/

Satisfacții sau dificultăți lntîmpini la lectura oricăreia dintre căr
țile lui Octavian Paler. Ambele își
au sursa m complexitatea lor, de
osebit de bogate ca arie informa
țională și de variate încît în fața
unei autentice încintări însoțite cu
uimirea pentru marea putere aso
ciativă nu poți să nu observi cu
mulul de mijloace care te împie
dică, adesea, să faci o demarcație
clară a diverselor genuri. Este
foarte adevărat că proza contem
porană a încetat de mult a mai ti
o liniară și previzibilă narațiune,
făcînd loc unor procedee extrem
de complicate, capabile a-i subli
nia natura proteică. Perspectiva
globală asupra obiectului asigură
cărților lui Octavian Paler, poate
cu excepția volumului de debut
„Umbra cuvintelor", statutul ope
relor polivalente, indiferent dacă
acestea sînt memoriale de călăto
rie, eseuri, în sensul lor originar,
sau proză de ficțiune.
Recentul roman al Iul Octavian
Parpr, „Viața pe un peron", apâruv la editura „Cartea românească",
dovedește încă o dată orientarea
modernă a scrisului său, suma îm
binării unor posibilități foarte di
verse, care îi plasează proza într-un
teritoriu inedit al literaturii noas
tre actuale.
Prezentat sub forma unui jurnal,
romanul ni se înfățișează ca
o intinsă confesiune a unui perso
naj anonim aflat într-un loc ne
umblat, intr-o gară părăsită. Acesta rememorează nu atit un tre
cut personal, deși unele note individualizante nu lipsesc, ci stări, si
tuații, experiențe, trăiri, atitudini
general valabile pentru o întrea
ga ontologie umană nespecificată
temporal. Personajul are o biogra
fie exponențială rezultată din asi
milarea unor experiențe omenești
produse în situații limită. Structu
ra parabolică a romanului asi
gură necesara capacitate de a acorda unor locuri comune dimen
siunile categorialului și de a dis
cuta din perspectiva experienței
omului modern situația acestuia
față de determinantele Interioare
și exterioare. Un roman al condi
ției umane asaltate necontenit de
mulțimea faptelor cotidiene cărora
încearcă să le afle un răspuns.
Omul din acest roman se defi
nește gnoseologic prin strădania de
a găsi propriile răspunsuri, soluții
aparte la tot ceea ce viața, lumea
înconjurătoare, propria sa existen
ță propun ca realitate. Nu o dată
•) Octavian Paler : „Viața pe un
peron", roman. Editura „Cartea ro
mânească".

cinema
■ Destinația
Mahmudia •
SCALA
(11 03 72) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
UT Maria Mirabela —
9; 10,30; 12;
13,15; 14,45, Moscova nu crede In la
crimi — 16,15; 19 ; DOINA (16 35 38).
■ Grăbește-te Încet : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43;
20, MUNCA (21 50 97) — 14; 16; 18; 20.
■ Oglinda spartă s PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
M Angela merge mal departe : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Semnul
șarpelui ;
FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Destine romantice s PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
IS Umbrele trecutului : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

«-A

el inventează false probleme sau
se situează în ipostaza de a găsi
răspunsuri la asemenea probleme.
Frelujnd o experiență „ livrescă,
marcată de un donquijotism moderrîizat de' lecturile lui Păpini sau
Dino Buzzati, cel din „Deșertul tă
tarilor", personajul lui Octavian
Paler are o existență scindată în
tre realitate și fantezie. Uneori,
cea de-a doua ipostază a persona
lității sale îl face inoperant, îl îm
piedică să judece lucid. Episbdul
puternic subliniat al jocului de
„șah orb", adică fără partener, sau
al interminabilelor pledoarii în care
interpretează toate rolurile demistifică imposibilitatea îndepărtării

meie țipînd într-o frizerie. Nimeni
nu o ia în seamă și de atunci acesta ajunge la concluzia că nu
cobra, aici răul in sine, stîrnise ți
pătul, deci durerea, teama, ci „mai
degrabă tăcerea... reprezenta răul,
ea era cobra" : indiferența, apatia,
neimplicarea. De la această consta
tare, aparent banală, personajul
se convinge că lipsa de solidari
tate umană și socială reprezintă
pericolul autentic de proliferare a
cobrelor. Soluțiile pentru îndepăr
tarea lor sînt, la început, indivi
dualiste și, evident, inoperante,
pentru că un rău se ____
.__ . ,
multiplică.
aduce după sine un altul. Dar mai
ales se transmite de la individ la

MEDITAȚIE DESPRE
RESPONSA BILITA TE->
de real, așa cum în alte episoade
se refuză acceptarea oricărei rea
lități care duce la lezarea ființei
umane. între aceste extreme per
sonajul depune o extraordinară ac
tivitate pentru a demitiza pustiul
ca șansă și a plasa condiția omu
lui pe terenul ferm al împlinirilor.
„Viața pe un peron" este de fagt
o așteptare. Ca în celebrul „Așteptîndu-1 pe Godot", personajul
de aici așteaptă pe Eleonora, o
altă rătăcită la intersecția unor
spații ostile. Fiecare a ajuns aici
parcurgind o altă experiență, însă
la fel de ambigue și enigmatice.
Unul s-a îndepărtat de lume și,
poate, de adevăr, dintr-un exces
egocentric, celălalt din nevoia de
participare. Aduși întîmplător — cel
puțin la nivelul superficial al în
țelegerii, pentru că mai în adînc
drumurile lor trebuiau să ducă
aici — pe același peron (a se înțe
lege în același univers existențial),
ei vor căuta să acționeze pentru a
cunoaște anumite realități și, mai
mult, pentru a le schimba. Perma
nenta asociație între cobra cu ve
nin mortal și singurul ei antidot,
mangusta imună, pare a sugera,
ambiguu și echivoc, ca în orice li
teratură de asemenea factură, per
manenta prezență a pericolului, dar
și posibilitatea de a-1 depăși. Asociația îi este impusă personaju
lui de o constatare banală : cu o
oarecare ocazie vede șl aude o fe-

■ Cel șapte fantastici : PA' ftA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,4!
20.15, BUCUREȘTI
(15 61 54)
;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, M
xA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
««. 18;
20.15.
■ Europenii : SALA MICA A PALA
TULUI — 15; 17,15; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Bărbații : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Prietenii: ARTA (213186) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUZEȘTI
(50 43 58) — 18,15; 20.
■ Apărarea siciliană: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
■ Amintiri : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Copie Ia indigo : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Drama ciocîrliei : EFORIE (13 04 83)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 17;
19,30.
B Pentru țară șl rege : CAPITOL

colectivitate. O situație oarecare in
vocată în paginile cărții decodifică
un întreg mecanism de producere
și răspîndire a răului. într-un tir'g
— totul este aspațial — încep să
se producă evenimente ciudate :
tot mai des sint sparte becurile de
pe străzi și toate eforturile făcute
pentru prinderea făptașilor nu dau
rezultate. Odată cu venirea întunericului oamenii sînt prădați, teama instalîndu-se pretutindeni. Se
află totuși un antidot încredințînd
paza tirgului unor puternici, bine
dresați dulăi. Treptat insă aceștia
nu mai pot fi stăpiniți, participanții la menținerea liniștii devin pe
riculoși, ceea ce impune găsirea
unor soluții de stîrpire a lor. Și
apar dresorii, care intr-adevăr li
niștesc caninele patrupede, dar îi
folosesc pentru a stăpîni ei tirgul.
Oamenii, colectivitatea rămin fără
apărare, muți și înfricoșați. Perso
najul cărții, conștientizat de exis
tența răului la nivel individual
atunci cînd țipătul femeii i-a zgu
duit simțurile, află, prin destăinui
rile Eleonorei, de proliferarea unul
rău mal cuprinzător. își face apa
riția în roman alegoria, în descen
dența lui Camus, care lărgește și
mai mult, pină la indeterminare,
trama prozei.
Sint încercate diverse „leacuri"
pentru depășirea stării de fapt.
Personajul vrea să cunoască feno-

(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Omul puma : FESTIVAL (15 63 84)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
B De la 9 la 5 : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,13.
B Polițistul ghinionist : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,13, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Incident la graniță ; GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Superpollțlstul; POPULAR (35 15 17)
— 15,30; 17,30; 19.30, LIRA (31 7171)
13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Despărțirea ;
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 14; 16,30; 19,15.
B Toate mi se Intimplă numai mie :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
B Numele meu e Iubire : COTROCENI (49 48 48) — 13; 16; 19.

menul Înainte de a-I respinge. Ex
periența dobîndită este dramatică,
dar singura capabilă să impună și
soluții. Relevant mi se pare faptul
că nu avem numai o proză constatativă, cl și una de intervenție. Per
sonajul nu dorește o cunoaștere In
sine, ci una cu scopuri practice, care
să ducă la lumină, în stare să-l elibereze pe el și pe semenii săi.
Mijloacele sînt foarte diverse, implicînd arta, justiția, acțiunea di
rectă. în încercarea lui de a fi de
folos sie și semenilor, el cunoaște
o ipostază aparte, insolită a stirpirii răului : îmblânzitorii de co
bre. Spre deosebire de manguste,
remediu radical al răului, aceștia
îl țin pe lingă ei încercind să-l
domine, să excludă pericolul mor
tal prin instituirea unui climat de
vrajă, adormitor și benign, însă în
sine oricind nimicitor. In lungile
lui călătorii halucinante prin mlaș
tinile îmblînzltorilor. personajul ajunge să le cunoască bine procede
ele, dar și starea deopotrivă bar
bară și jalnică. Este o cale de ac
ceptare, de adaptare ? Finalul ro
manului ne contrazice : „Acum vă
pot spune, în sfirșit, adevăratul
scop al confesiunii mele : dacă mă
veți vedea vreodată la un colț de
stradă cu un fluier in mină cintind
unei cobre să știți ce s-a intimplat:
nu eu am vrut, domnilor ;. eu am
visat să rămin om și m-am luptat
cit am putut. Nu-i așa că sint incă
om dacă mi-e frică
Tulburătoare meditație despre
responsabilitatea omului față de
destinul său și al colectivității în
general, confesiunea din „Viața pe
un peron", rostită cu o simplitate
neașteptată la un autor care ne-a
obișnuit cu abundența descărcări
lor metaforice, înalță la rangul de
datorie civică misiunea scrisului și
a scriitorului. Fără a cuprinde o
experiență personală, cartea devi
ne mesagerul unei înalte și perma
nente chemări la cultivarea acelor
valori în stare să mențină și să
sporească personalitatea umană,
s-o călăuzească pe căile luminii și
înțelegerii. Prin mesajul ei intim,
cartea cheamă la solidaritate în ju
rul adevărurilor supreme ale ome
nirii, la păstrarea nealterată a fi
inței umane. într-un moment cind
atitea pericole pindesc firava „tres
tie gînditoare", o reafirmare a în
crederii in om nu poate decit să
sporească potențialul acestuia de a
fi pe mai departe singurul și au
tenticul apărător al propriei sale
vieți și al valorilor pe care le-a
creat.

Emil VASILESCU

expoziții
■ Galeria Orizont : Aurel Acasandrei,
pictură.
B Galeria Galateea : Radu Șteflea,
expoziție de afișe „Recviem pentru o
bombă".
B Galeriile „Căminul artei" (parter):
Bogdan Bârleanu, pictură ; (etaj) :
Creație vestimentară.
H Galeria Simeza ; Sorin Ilfoveanu,
desen și pictură.
■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tei):
Doina Dănescu Gheorghiu, Sergiu
Boiangiu —- expoziția „Moda *83".
■ Galeria Eforje : Viorel Lăzărescu,
pictură.
H Galeria
„Informația" ;
Simona
Nistor, pictură pe sticlă.
■ Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România: Expoziție de pictură
și artă decorativă flamando-olandeză
din colecțiile românești; Hans Her
mann, grafică; Camil Ressu, pictură.
H Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de artă decorativă.
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COTIDIAN
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ A fost pusâ in funcțiune, eu
forțe proprii și in spațiile existente,
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Bacău, o nouă linie teh
nologică pentru fabricarea ușilor
furniruite. Aici se realizează o pro
ducție anuală în valoare de peste
16 milioane lei. Linia contribuie la
valorificarea superioară a masei
lemnoase.
■ La fabrica de oxigen a între
prinderii metalurgice de metale
neferoase din Baia Mare a fost
dată in exploatare o instalație rea
lizată de un colectiv de studenți
băimăreni, sub conducerea confe
rențiarului dr. ing. Emil Mîcu. Noua
instalație, aplicată la un motor sin
cron de 3 200 kW, o înlocuiește pe
cea similară din import și contribuie
la economisirea a circa 500 000 kWh
energie electrică pe an.
■ „Silicolact", „Renol", „Rubifer”,
„HepatobiJ". Sînt citeva din noile
medicamente introduse în terapeu
tică sau înlocuitoare ale celor si
milare din import. Ele au fost realizcte de Lqboratorul galenic din
Tg. Mureș pe bază de plante me
dicinale.
B 2 200 de hectare vor fi împă
durite în această primăvară în ju
dețul Caroș-Severin. Silvicultorii de
la Moldova Nouă și Oravița s-au și
apucat de treabă.
B Pentru energeticienii de la ter
mocentrala din Luduș - lernutafost
dată în folosință o modernă canti
nă. In acest an, în județul Mureș
funcționează 33 cantine, 63 microcqntine și 91 bufete, în care ser, 2sc masa de prinz aproape 80 000
de oameni ai muncii.
B In vederea reducerii importului,
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice Slobozia se acționează pe un
front larg pentru asimilarea și recondiționarea pieselor- de schimb.
In primele două luni și jumătate
ale acestui an au fost asimilate
16 repere și s-au recondiționat 55
de repere in valoare de 2,5 mili
oane lei.
B Lingă centralele termice nr. 12
și 14 din Baia Mare zac la vedere
mari cantități de fier vechi, care
ruginesc văzînd cu ochii. Oare nu
„vede" nimeni că „ruginește" și
spiritul gospodăresc ?
B 140 garnituri de mobilă peste
prevederile planului din perioa
da care a trecut din acest an

ou fost realizate de oamenii muncii
de la Combinatul de prelucrare a
lemnului din Oradea. Multe îna
inte I
B In localitățile rurale ale jude
țului Vaslui au fost construite în
ultimii ani aproape 400 de apar
tamente pentru specialiști și alți
oameni ai muncii din agricultură.
Alte 147 de apartamente, în blocuri
cu parter și 2-4 etaje, vor îmbogăți
fondul de locuințe moderne și
confortabile de la sate.
B Satul Moșneni, comuna „23
August", județul Constanța, a fost
racordat la rețeaua de alimentare
cu apă potabilă. Prin contribuția in
bani și în muncă a locuitorilor s-a
instalat o conductă de aducțiune o
apei lungă de 3 km, din care se
pot aproviziona 2 000 de locuitori.
Cu aceasta au scăpat de corvoadă
caii care învîrteau roata, pentru a
extrage apă de la 40 m adincime,
rominînd „disponibili” pentru cele
mai ieftine transporturi locale.
B Bune și încăpătoare grajdurile
construite pentru animalele Asocia
ției economice intercooperatiste din
Petelea, județul Mureș. Un singur
lucru au uitat constructorii : să facă
și șanțurile pentru evacuarea și
scurgerea apelor. Dacă nu se iau
grabnice măsuri, nu vițeii vor intra
la... apă.
B La peste o jumătate milion lei
se ridică eficiența unor perfecțio
nări realizate prin efort propriu de
către specialiștii și muncitorii sec
ției de boghiuri de la întreprinderea
de construcții de mașini din Ca
ransebeș. Este vorba, în principal,
de modificări importante ale tehno
logiei de prelucrare a bandajelor
roților de la boghiurile locomotive
lor diesel-electrice.
B La Combinatul de prelucrare
a lemnului din Focșani, producția
destinată exportului a fost diversifi
cată prin introducerea în fabrica
ție a unor noi tipuri de biblioteci,
camere-dormitor și altele, moderne
și multifuncționale.
B In cunoscuta stațiune montană
Poiana Brașov funcționează un pa
tinoar în aer liber, foarte căutat de
turiști, dar este deschis numai dupăamiaza, deși solicitanți sînt în tot
cursul zilei. Cui folosește un ase
menea sistem de organizare a tu
rismului... cu program redus ?

Cronica

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București,
Iqbal Hosain, a oferit marți seara o
recepție.
Au participat tovarășii Ion Pățan,
viceprim-ministru al guvernului,
ministru! aprovizionării tehnicomateriale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe. Gheorghe
Caranfil, ministrul industriei chi
mice, Maxim Berghianu, minis
trul muncii, Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internațio-

nale, Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de
cultură și artă, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați !n țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. O profe
siune pentru... locuril$ natale
16,25 Șah
16.40 Civica
17,00 Telesport. Campionatele interna
ționale ale României de sărituri îh
apă. Transmisiune de ia Sibiu
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25,
26 și 27 martie. în țară : Vremea va fl
în general frumoasă, dar rece, îndeo
sebi noaptea și dimineața. Cerul va fi
variabil, mai mult senin. Izolat, va
ninge slab. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat, prezentînd intensificări lo
cale în regiunile sudice și Ia munte,
predominînd din sectorul estic. Tempe

★

Cu acest prilej, ambasadorul
Pakistanului la București a vorbit
marți după-amiază la posturile
noastre de televiziune.
(Agerpres)
20,35 Ancheta TV : „Dus-întora de pe
drumul amăgirilor"
21.00 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele
ecranului". „Zorii victoriei". Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor din Grecia
22,10 Cîntece de voie bună cu frații
Petreuș
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2

20,00
20.20
20,35
21,05
21.20
21,40
22.20
22,30

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Viața economică
George Enescy — „Șapte cîntece
pe versuri de Clement Marot"
Din țările socialiste
Muzică de ja2
Telejurnal
închiderea programului

raturile minime vor £1 cuprinse Intre
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai
coborîte în primele nopți, cele maxime
vor oscila Intre 4 și 14 grade, local mai
ridicate. Se vor produce brumă și în
gheț la sol în cea mai mare parte a
țării. în București j Vreme în general
frumoasă, dar rece, îndeosebi noaptea
și dimineața. Cer variabil. Vînt mode
rat, cu unele intensificări din est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 4 și zero grade, iar cele maxime
între 7 și 10 grade. Dimineața, brumă
și îngheț la sol. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

Duminică, 28 martie

TRAGERE LOTO 2
De la agențiile Loto-Pronosport și vînzătorii volanți se pot
procura în aceste zile bilete
pentru tragerea Loto 2 cate va
avea loc duminică 28 martie
1982. Se reamintește că, in ca
drul celor trei extrageri a cite
patru numere diferite din tota
lul de 75, participanții pot obți
ne autoturisme „Dacia 1300“ sau
cîștiguri în bani între 50 000 și

Cenaclul Flacăra al Tineretului
Revoluționar, organizat de C.C. al
U.T.C. și revista „Flacăra'', condus
de poetul Adrian Păunescu, se va
intîlni din nou la București cu
prietenii poeziei și muzicii tinere
în cadrul „Galei 500", la care vor
participa cei mai reprezentativi

100 Iei pe fiecare variantă juca
tă. Un bilet costă 10 lei și poa
te fi completat cu o variantă achitată sută Ia sută sau cu
patru variante achitate in cotă
de 25 la sută ; indiferent însă
de cota jucată, fiecare bilet are
drept de ciștig la toate extrage
rile. Ultima zi de participare
este simbătă 27 martie 1982.
Procurați din timp bilete cu nu
merele preferate !

membri ai cenaclului, simbătă, 27
martie, în Sala polivalentă, cu în
cepere de la ora 18. Biletele pen
tru această manifestare se găsesc
la casa de bilete a Teatrului Națio
nal, zilnic intre orele 8—13,
15,30—19.30.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un meci de la care așteptăm
mai mult decît rezultatul

BOX: Centura de aur

IERI, O GALĂ FOARTE FRUMOASĂ
Ieri după-amiază miile de specta
tori de la Palatul sporturilor și cul
turii au asistat la o gală foarte fru
moasă. Din punctul de vedere al ca
lității boxului, cel mai interesant
meci a opus „muștele" Constantin
Țițoiu (Dinamo) și Li Song Guk
(R. P. D. Coreeană). Elevul lui Titi
Dunitrescu, titular al formației
'oastre naționale la categoria 51 kg,
progresează continuu, el fiind unul
dintre cei mai buni boxeri români ai
momentului, dacă nu chiar cel mai
bun. Țițoiu și-a impus pină la urmă
tactica în fața excelentului său ad
versar, fiind declarat învingător la
puncte (5—0). Dacă succesul lui Ți
țoiu nu era ceea ce se cheamă o sur
priză, în schimb victoria lui Ion
Stan (Dinamo) asupra favoritului
categoriei 60 kg, Gladișev Iuri
(U.R.S.S.), ex-campion mondial de
juniori, a fost atit de neașteptată, pe
cit de meritată, în ultimul rund ad
versarul lui Stan fiind și numărat !
O altă partidă ieșită din comun, tot
la categoria 60 kg, i-a opus pe Galsandorj (Mongolia) și Parodi (Cuba),
doi boxeri deosebiți, încleștați într-o
Întrecere de zile mari. Primul, care
poate fi socotit unul dintre catididații la centura de aur a categoriei,
și-a obligat rivalul la două K.D. in
ultima repriză și a cîștigat la punc
te. Victorii de subliniat au obținut
Niculai Brinzei (Iași) la Peter Buchwald (R.D.G.) — categoria 60 kg, și
Nicolae Chioveanu (Mangalia) la
Kopilov (U.R.S.S.) — categoria 71

Azi, la Bruxelles : România-Belgia la fotbal

kg. Meciuri frumoase șl la categoria
mijlocie : întii, succesul rapid al cu
banezului Elpidio Rodriguez asupra
lui Constantin Gheorghe — K.O. I ;
apoi, victoria dificilă la puncte a
campionului nostru, Valentin Silaghi, in dauna tînărului și talentatu
lui Andrei Jigalov (U.R.S.S.). Aver
tizat asupra forței adversarului său,
printr-un K.D. suferit în primul
rund, Silaghi a boxat cu multă aten
ție in continuare, reușind să-1 în
treacă pe Jigalov, după ce și el ti
provocase acestuia un K.D. in repri
za a treia. O altă partidă bună la
aceeași categorie : Harbl Raduf (Tu
nisia) a învins prin r.s.c. III un ad
versar valoros, Abdurahman Yazan
(Turcia).
Aseară, în cea de-a 4-a reuniune
a competiției internaționale de box
„Centura de aur", au fost înregistra
te următoarele rezultate : semimuscă : S. Petrescu b.ab. 3 M. Kuoiawa
(Japonia) ; cocoș : Gh. Brumă b. R.o.
I U. Ramadan (Iugoslavia) ; I. Mirabaiev (U.R.S.S.) b.ab. 1 D. Gheorghiev (Bulgaria) ; pană : T. Cercel
b. ab. 1 P. Bellet (Franța) ; Sim Ge
II (R.P.D. Coreeană) b.p. S. Sumer
(Turcia) ; R. Oțgon (Mongolia) b.ab.
1 B. Novrgodine (Tunisia) ; Ion San
du b.p. V. Popîrdă ; Radu Daniel
b.p. I. TotOk (Ungaria). Astăzi la
orele 14,30 și, respectiv, 19 au loc alte
două reuniuni.

Astă-seară, la Bruxelles, reprezen
tativa de fotbal a țării gazdă primeș
te replica amicală a selecționatei
României. Se intilnesc, după cum se
vede, o echipă care se pregătește
pentru Mundialul spaniol (Belgia) și
alta care, ratînd calificarea la aceas
tă mare competiție. își caută contu
rul in vederea campionatului euro
pean.
Cei doi conducători tehnici au de
plasat în Belgia, pentru confruntarea
de astă-seară. un lot ce cuprinde 16
jucători : 8 sînt tineri de curînd pro
movați, vizați să constituie osatura
unei noi reprezentative a României :
Rednic, Mihai Marian, Iorgulescu,
Stănescu. Andone. Klein, Gabor, Turcu ; 4 sînt internaționali lansați în
vechea echipă care a pierdut califica
rea la Mundialul '82 : Ștefănescu,
Țicleanu, Augustin. Geolgău ; iar
alți 4 sînt internaționali lansați de și
mal vechea echipă, care a pierdut
alte calificări la mondiale și europe
ne : Iordache, Moraru, BolSni. Balacl.
Nu punem în discuție această se
lecție. Mai ales că nici nu sîntem
pentru o ferecare in continuare a

Pentru cei ce doresc să petreacă
tn mod plăcut și reconfortant tim
pul liber, la sfîrșit de săptămînă
sau în orice zi, la mică distanță de
Capitală, le sugerăm cîteva plă
cute și odihnitoare locuri de po
pas și recreere.
Pe șoseaua
națională București-Constanța (E 15, km 31), la
marginea localității Sinești, intr-o
pitorească pădure, a fost dat, de
curînd, in folosință, într-o con
strucție nouă — HANUL SINEȘTI
(categoria de confort I B) cu 50
locuri de cazare in camere cu în
călzire centrală, iar pentru vară
încă 30 de locuri In căsuțe. Unita
tea dispune și de un restaurant
spațios cu 650 locuri la mese. Pe

Valeriu MIRONESCU
garia, Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia.
• După 11 runde, in turneul In
ternațional feminin de șah de
la Budapesta cohduc Minoghina
(U.R.S.S.) și Makai (Ungaria), cu cite
6,5 puncte, urmate de Fatalibekova
(U.R.S.S.) — 6 puncte (1) și Dana
Nuțu (România) — 6 puncte. în run
dă a Xl-a, maestra româncă Dana
Nuțu a remizat cu Elena Fatalibe
kova.
• In cadrul concursului interna
țional de lupte libere de la Pernik
(Bulgaria), la care au participat ju
niori din cinci țări, sportivul român
Zoltan Kovacs s-a clasat pe primul
loc la categoria 75 kg.

• IPOTEZE HIDRO
LOGICE. în anul 1981 specia

apă al fluviilor Volga, Ural și
Kura și de creșterea cantității
anuale de precipitații.

liștii au consemnat cel mai ri
dicat nivel al Mării Caspice din
acest secol. Nivelul acestei mări
a crescut în cursul anului trecut
cu 20—25 de centimetri. în anul
1977, cind a fost consemnat ni
velul cel mai scăzut al Mărit
Caspice, cu 3.5 metri inferior
celui de la începutul secolului,
specialiștii au căutat diferite
explicații fenomenului. în ciuda
pronosticurilor făcute in perioa
da respectivă că Marea Caspică
va continua să sece, chiar din
anul următor nivelul ei a în
ceput din nou să crească. In
prezent se caută explicații pen
tru fenomenul de revenire, constatîndu-se că el este parțial le
gat de creșterea aportului de

• APARAT FOTO
GRAFIC FĂRĂ PELICU
LĂ. Am mai relatat la rubrica
de față despre un nou tip de
aparat fotografic care nu mai
utilizează pelicula obișnuită,
imaginile fiind înregistrate —
așa cum este cazul in tehnica
TV — pe o bandă magnetică. Și
mai revoluționară este instalația
care servește la transformarea
semnalelor electronice în foto
grafii propriu-zise. Pentru aceasta nu se recurge la nici un
fel de produse chimice, semnale
le electronice fiind transmise de
la distantă unui ecran, inzestrat
cu o instalație de imprimare.

G. M.

A MILITA PENTRU NOU
(Urmare din pag. I)

rajator rămine insă rezultatul, sa
tisfacția nu numai de a fi economisit
o însemnată cantitate de valută,
ci de a fi contribuit la progresul
tehnicii de calcul in România, de a
fi demonstrat încă o dată, in spiritul
repetatelor îndemnuri ale conducerii
partidului, că astăzi nu se mai poa
te concepe o dezvoltare puternică a
forțelor de producție fără o susținu
tă muncă de cercetare, de aplicare
a noilor cuceriri ale științei și teh
nicii.
La antipodul luptei tenace pentru
nou ar putea fi situată, in mod
logic, atitudinea care se situează pe
poziția vechiului. Iar interlocutorii
noștri ne-au convins că aceasta se
poate identifica cu comoditatea, sta
rea de suficiență, tendința de „a
trăi liniștit", „fără probleme", ati
tudini. cu care spiritul revoluționar
de asemenea nu poate face casă bună.
In comuna Vîrful Cimpului, jude
țul Botoșani, circulă de peste un an
o vorbă : tinărul — „așa și așa".
Auzind-o, am crezut că e o glumă,
un joc de cuvinte. Tovarășa Amalia
Rotaru, secretarul comitetului comu
nal de partid, ne-a lămurit insă că
„porecla" se născuse într-o ședință
a organizației U.T.C. din cadrul fer
mei zootehnice. Tinăra zootehnistă
Dorina Maxim a luat cuvîntul, a
spus că în cooperativă lucrează mulți
tineri, dar și-a exprimat și o nedume
rire. „Ceea ce ne preocupă, a spus
ea, este faptul că în rîndul uteciștilor
sînt unii tovarăși «așa și așa»". A
adus apoi explicații suplimentare,
întii că tinărul „așa și așa" este
cei ce face numai
ceea ce i se
spune, cel ce nu are inițiativă, cel
ce nu riscă, și cel mai adesea de
clară deschis : „nu e treaba mea, nu
mă bag". Și-a susținut, in continuare,
ideile cu exemple concrete din rîndul
celor prezenți, conchizind : „După
cum vedeți, tovarăși, asemenea ti
neri nu au nimic comun cu spiritul
revoluționar". Cuvîntul tinerei uteciste nu s-a oprit aici. „Propun — a
spus ea în continuare — ca la ga
zetele de perete și de stradă să se
înființeze rubrica intitulată : Tinărul
— „așa și așa". Iar în adunările
organizațiilor U.T.C. să fie discutați
cu deosebire tinerii de genul acelora
despre care am amintit". în urma
luării acestor măsuri, numărul tineri
lor ce se mulțumeau cu puțin a
scăzut considerabil. Doar citeva
exemple. Din cei peste 60 de tineri
care lucrează în zootehnia comunei
doar șase nu și-au îndeplinit planul
pe anul trecut. Primele tractoare și
mașini agricole complet reparate pen
tru campania de primăvară au fost
ale celor peste 30 de tineri mecani
zatori.

ÎNFRUNTAREA
GREUTĂȚILOR - PROBA
DE FOC A SPIRITULUI
Dacă inginerul Constantin Pîslarn
din comuna Grivița, județul Ialomi
ța, .ar fi obișnuit, să-și noteze perio
dic gindurile, probabil că pe filele
lunii ianuarie 1979 s-ar fi putut citi
cam următoarele :
Traversez o mare dilemă. Să plec
oare în comuna natală 7 Aici, la Milosești, am făcut de fapt o a doua
facultate. Doar că am schimbat la
boratoarele și sălile de curs cu
cîmpul. Ca să obții peste 7 500 kg
porumb boabe la hectar, 3 500 kg
floarea-soarelui și aproape 4 vagoa
ne de sfeclă de zahăr, in condiții de
neirigare nu este un lucru tocmai
simplu. Condiții de viață am. cum
și-ar dori mulți specialiști ca mine.
Propunerea de a fi inginer-șef la
mine in sat, la C.A.P. Grivița, nu-mi
dă insă pace.
— Și totuși ce v-a făcut să pri
miți 7
— Eram nemulțumit că consătenii
mei, deși aveau aceleași condiții pe
doclimatice, obțineau rezultate mai
slabe,' producțiile fiind mai mici cu
1 000 și chiar 2 000 kg la hectar decît
cele de la Milosești. Ardeam parcă
de nerăbdare să ridicăm și coopera
tiva din Grivița la nivelul celor
fruntașe și să știu că la acest salt
am pus și eu umărul.
— A fost greu 7
— Mai ales la început. Unii au
privit cu neîncredere numirea mea,
zicînd că sint prea tînăr. Alții îmi
spuneau deschis : „Ce, noi ne luăm
după cei de la Miloșeștl !“.
în primul an am făcut un salt
bunicel in privința producțiilor și
mulți
dintre cei ce îmi spuneau
simplu Costel au început să mi se

adreseze cu „tovarășe inginer-șef".
începusem să ciștig bătălia.
In toamna lui 1980, asolamentul
culturilor a fost pregătit cit mai
aproape de cerințele tehnice, iar cind
a început semănatul griului nu m-arn
mișcat din cimp. Rezultatele acestei
munci : în 1981 C.A.P. Grivița obține
4 960 kg griu la hectar, pe o su
prafață de aproape 1 000 hectare,
7 300 kg porumb boabe și peste 3 000
kg floarea-soarelui. Producțiile obți
nute s-au răsfrint direct asupra cîștigurilor oamenilor și — de ce să nu
fiu sincer — și asupra stimei ce mi-o
poartă.
E adevărat, acum răspunderile sint
mai mari. Nici nu știu cind se face
întuneric. Noaptea, in campanie mai
mult mă perpelesc decît dorm. Dar
mă bucură mai mult decît toate lupta
și faptul că am cîștigat o bătălie
care ne dă posibilitatea să aducem
o contribuție mai mare la înfăptui
rea noii revoluții în agricultură.
Pe Gavrilă Mesaroș l-am întîlnit în
adîncurile minei Paroșeni din Va
lea Jiului. Mărturisim, nu ne-am
putut ascunde surprinderea că un
tinăr este miner-șef de brigadă, una
din formațiile de lucru model ale
minei.
— în ale meseriei eu am deschis
ochii în mină, ne spune el. Aici, in
abataj, am învățat că adevărata mă
sură a oamenilor sînt faptele, că
minerul trebuie să dovedească multă
bărbăție.
— Vorbiți-ne despre munca dum
neavoastră de acum.
— în general în mină brigăzile
obțin rezultate bune, dar fluctuante.
Una caldă, una rece, cum se spune.
Or, nu este suficient să obții o dată
un rezultat bun, pentru că țara nu
are nevoie numai intr-o lună de o
anumită cantitate de cărbune, ci tot
timpul. Spiritul revoluționar > în
seamnă aici la noi ca rezultatul bun
să fie păstrat și amplificat ; ca bri
gada să se autodepășească mereu. Ca
producția bună de azi să fie un motiv
nu de delăsare, ci de mobilizare șl
mai puternică, pentru a obține și
mai mult.
— Ați reușit 7
— Brigada noastră realizează In
prezent cam 15—16 tone pe post, înscriindu-se printre fruntașii Combi
natului minier al Văii Jiului. Dar
cel mai important lucru este că de
mult timp nu am scăzut sub această
producție, ba, dimpotrivă. Numai'în
timpul scurs din acest an brigada
noastră a extras peste prevederile
planului 2 600 tone cărbune. Minerii
țin tare mult la munca lor, care e
viața lor. Unde cred eu că am reușit 7
Să-i lămuresc pe ortacii mei că nu e
suficient să muncești numai cu tra
gere de inimă, ci și organizat, folo
sind avantajele mari ale tehnicii noi.
Cu alte cuvinte, dacă tot Investim atit
în munca noastră, de ce să nu o
facem mai spornică 7

„CEI CARE NU CUNOSC
SUDORILE MUNCII N-AU
NICI TĂRIA FAPTEI”
Deci un tînăr cercetător obține,
după trei ani de muncă încordată,
primul său brevet de inventator. Un
agronom se întoarce, dintr-o coope
rativă fruntașă, unde totul mergea ca
pe roate, in satul lui natal, pentru a
aduce și cooperativa de aici la ni
velul celor fruntașe. Un miner gă
sește forme adecvate de muncă
care ii permit ca brigada pe care o
conduce să obțină rezultate mereu
mai bune. Dumneavoastră, ca tinăr
sociolog, cum ați interpreta aceste si
tuații atit de diverse, tovarășe
Constantin Schifirneț ?
— într-adevăr, ele sînt Intr-o anumită măsură diferite, dar ceea
ce le aseamănă sint multele învăță
minte comune pe care le degajă. Și
poate prima dintre ele ar fi aceea
exprimată în sugestiva cugetare aforistică a lui George Călinescu :
„Cei care nu cunosc sudorile mun
cii n-au nici tăria faptei". Astăzi,
ne apare din ce in ce mai evident
că rezultatele bune sînt o chestiune
de perseverență și de efort conti
nuu, bine dozat și eșalonat, de stă
ruință. Noul — acest adevărat motor
al progresului societății moderne —
nu apare și nu poate să apară de
cît in calea celui ce muncește stă
ruitor, la masa de lucru sau pe cimp,
la strung sau în laborator ; dar mai
este și un alt aspect extrem de im
portant : noul presupune întotdeau
na o luptă, o tensiune permanentă,
care pot dura săptămini, luni, ani de
zile. Are tăria să izbîndească cel ce
a investit mai mult în această bătă

Popasuri turistice
în împrejurimile Capitalei

în cîteva. rînduri
• Marți, in sala Dinamo, în cadrul
ultimei etape a campionatului națio
nal masculin de volei (turneul pentru
locurile 1—4), echipa Dinamo a între
cut cu scorul de 3—2 pe Steaua. Ti
tlul a revenit pentru a 12-a oară
echipei Dinamo — 24 puncte, urmată
în clasament de Steaua — 17 puncte,
Silvania-Șimleu, care a dispus cu
3—1 de formația Tractorul Brașov.
• începind de astăzi și pînă vineri,
26 martie, bazinul „Olimpia" din Si
biu va găzdui întrecerile campiona
telor internaționale de sărituri in
apă ale României, competiție la care
participă tineri sportivi din șase
țări : R.D. Germană, Ungaria, Bul

porților echipei naționale. Dar ple
dăm pentru o stopare la vreme a
căutărilor, în vederea Închegării unei
noi formații reprezentative care să
folosească partidele amicale nu atit
spre a mai încerca un fotbalist sau
altul, cit spre a suda o formație (cu
unsprezece titulari și trei rezerve) de
care să ne legăm speranțele intr-un
viitor mai apropiat sau mai îndepăr
tat. Că vor mai apărea un nume-două
care să se impună pe parcurs, aceas
ta e altceva, dar e, bine și e necesar
să știm de acum pe cine se bizuie
antrenorii și ne propun să ne bizuim
și noi.
Vrem să spunem, cu alte cuvinte,
că — dincolo de rezultatul de pe tabela
de marcaj — așteptăm ca meciul cu
Belgia de astă-seară să ne prezinte o
nouă echipă a României, la omoge
nizarea căreia să se lucreze in conti
nuare. Prin această prismă, și în lu
mina acestei necesități devenite pre
sante, ar fi bine să-i analizăm pe an
trenori și pe jucători după ce se vor
înapoia de la acest meci amical.

A Fl TlNĂR REVOLUȚIONAR,

"5.
începind de . ’ * viitor,
fotore
porterii marelui . tidian nipon
„Asahi Shimbun"’ /. fi echipați
cu asemenea aparate. Ei nu vor
mai avea nevoie să se reîntoar
că la redacție pentru developa
rea clișeelor, ci le vor transmite
prin telefon. Responsabilul de
număr va urmări pe ecran ima
ginile, va selecționa pe cele do
rite și le va integra numărului
respectiv al ziarului.

șoseaua națională București-Alexandria, la 22 km de centrul Ca
pitalei, in pădurea de pe malul
Argeșului, HANUL BUDA are un
restaurant și condiții bune de ca
zare în 30 de camere confortabile,
cu încălzire centrală.
în comuna suburbană Măgurele
se află un hotel elegant, cu 200
locuri de cazare, un restaurant
spațios, o cramă. Alături, Supercoop Măgurele oferă cumpărători
lor un sortiment variat de măr
furi : articole de îmbrăcăminte,
electrotehnice, de uz gospodăresc
și altele.
In fotografie: complexul comer
cial de alimentație publică și ca
zare de la Măgurele

MEDICAMENTE
MAI EFICACE ÎMPO
TRIVA BOLII SOMNU
LUI. în raportul anual al

unor medicamente mai eficace
în combaterea „bolii somnu
lui", maladie tropicală care afectează aproximativ 35 mili
oane de oameni în Africa. în
cercări făcute în laborator au
demonstrat că preparatul „Daunorubicin" acționează împotriva
transmițătorului bolii cu o in
tensitate de citeva mii de ori
mai mare decit medicamentele
existente.

Institutului de cercetări medi
cale din Londra se menționea
ză, printre rezultatele obținute
In diverse domenii, obținerea

• COMORI ALE ARrEI ANTICE REVENDI
CATE DE GRECIA. DuPâ

•

cum transmite agenția France
Presse, Grecia dorește ca renu
mita sculptură a antichității
Venus din Milo (actualmente la
Luvru) să fie expusă temporar
la Atena, iar frizele Partenonului, aflate la British Museum,
să revină definitiv in țară. Aceste decizii, precizează agenția
citată, au fost exprimate in ca
drul unei conferințe de presă
de ministrul grec al culturii.
Melina Mercouri. Frizele Partenonului, a spus vorbitoarea,
reprezintă „un simbol al Gre
ciei", care trebuie să se întoar
că pentru totdeauna în țara de
origine.

• INCREDIBILA AVENTURÂ A MICULUI
SCOTTIE. Trei frați se jucau

pus-o la locul ei și în curînd
copilul va ieși din spital. Doar
o cicatrice îi va aminti de întîmplare.

în grădina îngrădită a unei ease
din localitatea Vinita Park, sta
tul Missouri (S.U.A.). Deodată,
un cîine fioros a sărit peste
gard. Scottie McKenzie, cel mai
mare dintre copii, in vîrstă de
șase ani, a reușit să-și pună la
adăpost frățiorii mai mici, dar
n-a putut să scape de atacul
cîinelui, care î-a mușcat și în
ghițit o ureche. La cîteva minu
te după întimplare, ciinele a
fost descoperit și împușcat de
poliție. Imediat un veterinar a
extras urechea micului Scottie
din stomacul animalului și a
dus-o la spitalul unde fusese in
ternat copilul. Chirurgii au re

• IARĂȘI
DESPRE
BALENELE SINUCIGA
ȘE. Biologul american Loiali
Watson a emis o nouă ipoteză
asupra cauzei misterioase a si
nuciderii in masă a balene
lor. El a observat un grup
de 30 de balene care s-au
aruncat pe țărmul unei insule
din apropierea Floridei. Una
din ele era rănită, iar toate
celelalte se înghesuiau în jurul
ei ca și cînd ar fi încercat
să o ridice, să o ajute. Cînd
biologul, aflat în apă, în apro
piere, a emis cu ajutorul apa
ratului de respirație subacva

lie — sub forma pregătirii, efortu
lui depus, timpului „sacrificat". Cău
tarea noului, receptivitatea față de
nou devin de aceea trăsături firești
ale comportamentului său. Dimpo
trivă, cel ce își exercită atribuțiunile intr-un mod rutinier, cochetea
ză numai cu noul, caută prin diver
se modalități să dea impresia că îl
promovează și, mai ales, se preocu
pă să-și procure justificări pentru
inerția și comoditatea sa.
Iată de ce eu cred că inflăcăratele
chemări adresate de secretarul gene
ral al partidului tineretului și in cuvintarea rostită cu ocazia jubileului
organizației revoluționare a tineretu
lui comunist de a se pregăti și a
munci temeinic surprind în fond
chintesența veritabilului spirit revo
luționar, condiția de bază a afirmării
și dezvoltării sale.

TORȚELE ROMANTISMULUI
REVOLUȚIONAR
LUMINEAZĂ
ORIZONTU
RILE ZILEI DE MIINE
Am aflat despre studenta Sorina
Ilodoș de la Facultatea de istorie-filozofie din Cluj-Napoca că este preo
cupată de problemele eticii, ale mo
ralei noastre socialiste. I-am adre
sat deci întrebarea : dacă ar fi să
desprindeți o trăsătură etică comu
nă a faptelor înfățișate mai sus, asu
pra căreia v-ați opri cu deosebire?
— Neîndoielnic, asupra acelei di
mensiuni pe care o denumim gene
ric cu termenul de romantism revo
luționar, vrednicele fapte de muncă
prezentate mai sus probind de fapt
deplina actualitate a acestei stări de
spirit.
<"
Trăim, desigur, o epocă a afirmă
rii științei și tehnicii, care a insta
lat ferm, și firesc aș spune, realis
mul in spațiul nostru de viață. Dar
lumea de azi, care și-a fixat în mod
definitiv, drept stindard, creativita
tea, are nevoie și de „aripi", de vi
brația sufletului, de visare lucidă la
ziua de mîine. Romantismul revolu
ționar, valorificînd simburele vital
al vechiului romantism, împletind
cutezanța cu examinarea riguroasă a
vieții iși găsește, astfel, un teren
larg de afirmare.
— Vibrația sinceră a pledoariei
dumneavoastră pentru actualitatea
romantismului revoluționar îmi aduce
in minte unele păreri care plasează
posibilitățile de existență ale roman
tismului revoluționar doar în perioa
dele imediat următoare revoluției.
— Da, Ie cunosc și eu. Se uită I
Insă că revoluția nu s-a încheiat o■»
dată cu preluarea puterii ; că în
unele privințe noi trăim acum pre;
faceri și mutații chiar mai spectacu
loase decît în acei ani. Cum subli- j
nia secretarul general al partidului
i
in rqcenta cuvintare prilejuită de
împlinirea a 60 de ani de la crearea
U.Ț.C., de Fesursele romantismului
revoluționar, de eroismul și optimis
mul său societatea noastră are ne
voie; ceea ce s-a schimbât intr-ade
văr este forma de manifestare a ro
mantismului revoluționar, care ține
!
și trebuie 6ă țină seama de noile "
condiții de muncă și viață ale tine
retului. Este un mare merit al
j
tovarășului Nicolae Ceaușescu do
j
a fi reaprins în cîmpul vieții,
fl
muncii, gîndiril și simțirii națio’(
nale torțele romantismului revoS
luționar, de a fi relevat cu deosebită
claritate că viitorul trece și trebuie
I
să treacă prin cugetul, simțirea și
visarea tineretului revoluționar, ro
mantic, care aspiră Ia orizonturile
de speranță ale României de. mîine.
— Șînteți secretar al Comitetului
municipal U.T.C. București, tova
rășe Dan Nicolae Predoiu. Din expe
riența dv. ce ne-ați putea spun»
despre munca de educare, de culti
vare a spiritului revoluționar ?
— Spiritul revoluționar este o stare
de fapt a cărei manifestare ține în
mod esențial și de climatul existent
la locul de muncă. Un climat adec
vat stimulează atitudinea revoluțio
nară. Iată, la întreprinderea de ma
șini și utilaje chimice, un tînăr lan
sează recent ideea fabricării cu for
te proprii a unei mașini specializate
pentru sudura automată a corpurilor
cilindrice. Ideea a fost imediat pre
luată și transformată într-o cauză a
organizației U.T.C. într-o magazie
s-a organizat atelierul de lucru, dintr-un strung clasat s-a făcut o ma
șină pe care și-a construit instalația
— terminată intr-un timp mult mai
scurt decit altele similare.
Vorbind de climat, trebuie să vor
bim însă și de răspunderile muncii
politice în această privință.
— Ce înseamnă pentru dumnea
voastră spirit revoluționar în munca
politică 7
— întii să facă din problemele ri
dicate de oameni-propriile sale pro
bleme. Dacă o propunere este ridi
cată o dată, de două ori și nu este
I
rezolvată, sau tinărul care a supus-o
i
atenției nu primește un răspuns
convingător, atunci și combativitatea
scade, apar împăcarea, resemnarea,
care apoi pot fi înlăturate mai greu.
Este vorba in același timp șl de ni
velul pînă la care se ridică calitatea
muncii politice. în unele unități, ea
se reduce la consemnarea unor ab
sențe, a unor mici abateri, fără a
pune in discuție întîrzierea sau tără
gănarea unei inovații, de pildă, care
ar asigura mari economii. Iată d»
ce noi sîntem Îndeaproape preota»
păți să imprimăm mai multă comba
tivitate și spirit critic muncii politi
co-educative, ca o condiție esențială 1
pentru stimularea spiritului revolu- i
ționar al tinerei generații, pentru a;
firmarea sa pe toate fronturile munj
cii și creației socialiste.

tică sunete care le Imitau pe
cele pe care le emite o balenă
aflată în primejdie, una dintre
balenele din grup s-a desprins,
a venit la el, s-a lăsat sub el
și l-a adus la țărm. Grupul de
balene s-a întors în ocean nu
mai după ce balena rănită a
murit. Un caz analog s-a petre
cut și in Noua Zeelandă. Deci,
conchide Loiali Watson, bale
nele se aruncă pe uscat nu pen
tru că și-au pierdut simțul de
orientare în apa mică, așa cum
se credea pînă acum, ci din
dorința de a veni în ajutorul
unui membru al grupului aflat
în primejdie, chiar dacă gestul
le pune in pericol propria via
ță. Singura modalitate de a le
salva de la moarte este ucide
rea exemplarului rănit sau bol
nav „eșuat" pe mal.
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ORIENTUL MIJLOCIU
din diferite tari la efortorfle de dezarmare
Document prezentat din partea
COMITETULUI NAȚIONAL ROMÂN „OAMENII
DE ȘTIINȚĂ Șl PACEA“ în Comitetul pentru
dezarmare de la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — în ca
drul plenarei Comitetului pentru
dezarmare, șeful delegației române,
ambasadorul Mircea Mali ța, a intro
dus un document de lucru conținind
un ansamblu de propuneri ale Co
mitetului Național Român „Oamenii
de știință și pacea", adresate Comi
tetului de la Geneva.
Oamenii de știință din România, a
spus ambasadorul țării noastre, con
sideră că acestui organism îi revine
sarcina de mare răspundere de a
negocia și realiza acorduri care să
contribuie în mod efectiv Ia înceta
rea cursei înarmărilor și demararea
unui proces real de dezarmare, in
primul rînd nucleară. în acest scop.
Comitetul Național Român „Oamenii
de știință și pacea" consideră că ar
trebui avută în vedere crearea pe
lingă Comitetul pentru dezarmare a
unui organism ad-boc al oamenilor
de știință avînd ca mandat exami
narea, Ia cererea comitetului, a as
pectelor științifice și
tehnice ale
temelor ce fac obiectul negocietilor
și formularea de propuneri concrete.
Acest organism ar putea fi creat de

secretarul general al O.N.U., pe baza
unei decizii a Adunării Generale.
Necesitatea și urgența asocierii
oamenilor de știință Ia eforturile de
dezarmare, fundamentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, in
mesajul adresat simpozionului „Oa
menii de știință și pacea", desfășurat
la București în toamna anului tre
cut, este o condiție obligatorie, dacă
ținem seama de locul pe care îl
ocupă cercetarea militară în ansam
blul activității științifice, din. care
reprezintă aproximativ 50 la sută, a
relevat vorbitorul. O analiză chiar
succintă demonstrează că demilitari
zarea științei și tehnologiei nu este
mai complicată ca cea a economii
lor, ci, din contră, dispune chiar de
condiții avantajoase. Reprezentantul
țării noastre a subliniat valoarea
practică a propunerilor pe care Co
mitetul Național Român „Oamenii de
știință și pacea" le-a prezentat în ve
derea asocierii savanțllor din diferite
țări la eforturile de demarare a
unui autentic proces de dezarmare,
în primul rînd nucleară.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Situa
ția din teritoriile arabe de pe malul
vestic al Iordanului, ocupate de Is
rael în 1967, rămine încordată,
transmit agențiile internaționale de
presă. Instituțiile palestiniene din
Cisiordania regrupind majoritatea
primarilor, sindicaliștilor și persona
lităților locale au lansat un apel la
continuarea grevei generale pină la
întrunirea Consiliului de Securitate
al O.N.U., cerută de reprezentantul
Iordaniei, in numele țărilor membre
ale Ligii arabe.
După cum s-a anunțat, greva ge
nerală din localitățile din Cisiorda
nia a fost declarată vineri, 19 martie,
ca urmare a destituirii de către au
toritățile de ocupație a primarului
din El Bireh. Agenția France Presse
informează că și primarul din Gaza,
centrul teritoriului cu același nume,
cu. o populație de 450 000 de locuitori,
a anunțat că va iniția o grevă gene
rală în Gaza,- în semn de solidarita
te cu locuitorii din Cisiordania. De
asemenea, municipalitatea palestinia
nă din localitatea. Rafah, situată la
sud de fîșia Gaza, a hotărit să de
clare grevă generală, pe timp de trei
zile, începînd de Ia .23 martie.

pide a situației din teritoriile pales
tiniene și arabe ocupate, inclusiv
Ierusalim, ca urmare a valului crescind de violență declanșat: de Israel
în aceste teritorii. Prezentind cererea
in numele statelor arabe, ambasa
dorul Iordaniei, Hazem Nusseibeh,
potrivit, agențiilor A.F.P. și U.P.I.,
a arătat că aceasta a fost determi
nată de actele deliberate de agresiu
ne ale Israelului împotriva popu
lației civile din teritoriile ocupate,
de utilizarea inumană a armelor de
foc de către armata israeliană, de
dizolvarea consiliului municipal din
Al Bireh și de alte acte provocatoa
re și brutale, asasinate și răpiri co
mise de trupele și colonii israelieni.
Toate acestea — a spus el — au
creat o situație foarte îngrijorătoa
re, explozivă nu numai in teritoriile
ocupate, ci și in intreaga regiune a
Orientului Mijlociu. Reprezentantul
țărilor arabe a arătat că autoritățile
de ocupație israeliene practică această politică pentru a goni din că
minele sale populația autohtonă pa
lestiniană, încâlcind astfel, conven-,
țiile de la Geneva privind teritoriile
ocupate și toate regulile de conduită
internațională.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Cele 22 de state membre ale Ligii
arabe au cerut convocarea de ur
gență a unei reuniuni a Consiliului
de Securitate al O.N.U. pentru a se
pune capăt. deteriorării grave și ra-

BEIRUT 23 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea- Palesti
nei, Yasser Arafat, a adresat un me
*
saj populației palestiniene din teri
toriile ocupate de Israel, in care în
fierează atitudinea autorităților, 'în
cercările de a impune prin teroare
și represiuni poporului arab al Pa
lestinei autonomia administrativă,
de a-1 sili să accepte planurile lor
anexioniste. — relatează. agenția
T.A.S.S. Conducătorul O.E.P. a elogiat
lupta curajoasă a poporului palesti
nian pentru drepturile sale naționale
legitime și și-a exprimat convingerea
că această luptă se va încheia prin
victorie.

PE DIFERITE MERIDIANE

AMPLE ACȚIUNI ÎN APĂRAREA PĂCII
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BONN 23 (Agerpres). — La Dtisseldorf a avut loc un mare miting
prilejuit de împlinirea a 35 de ani
de la crearea Uniunii persoanelor
persecutate de nazism din R.F.G.
In cuvîntările rostite cu acest pri
lej s-a subliniat că acțiunile tutu
ror forțelor democratice sint carac
terizate in prezent de lupta pentru
pace, împotriva pericolului de răz
boi. Pretutindeni in țara noastră
crește rezistența față de planurile
de a transforma R.F.G. intr-un gi
gant arsenal atomic și de alte ar
me de exterminare in masă. Arme
le racheto-nucleare amplasate pe

teritoriul țării noastre sint sufici
ente pentru a transforma intreaga
Europă într-un pustiu. Strategia
Administrației S.U.A., privind un
„conflict nuclear limitat" amenin
ță viața a milioane de persoane.
De aceea, cerem guvernului vestgerman să renunțe . la . înfăptuirea
hotăririlor N.A.T.O. privind ampla
sarea de noi rachete nucleare ame
ricane în Europa centrală și să-și
aducă aportul la reducerea acestor
tipuri de armament, în Est și Vest
— se spune in declarația adoptată
de participanți.

Cereri pentru începerea de negocieri
în vederea reducerii armamentului nuclear
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Atestind îngrijorarea crescindă pa
care o st'rnește in S.U.A. programul
de reînnoire a arsenalului nuclear
american .inițiat de. guvernul de la
Washington . șir pericolul ca acesta
să declanșeze o intensificare a
cursei înarmărilor nucleare, sena
torul republican Charles Percy, pre
ședintele Comitetului pentru rela
ții externe al Senatului, a înaintat
Congresului un proiect de rezoluție
cerînd începerea imediată de ne
gocieri în vederea reducerii arma
mentului nuclear. El s-a pronunțat,

de asemenea, pentru organizarea
unei întilniri la nivel înalt sovietoamericane.
într-un interviu acordat revistei
„Time", Cyrus Vance, fost secretar
de stat al S.U.A., a chemat, actua
la administrație americană să adopte măsuri serioase îndreptate
spre frinarea cursei înarmărilor și
reducerea arsenalelor nucleare. El
a subliniat, de asemenea, necesita
tea reluării grabnice a negocierilor
sovieto-americane privind limitarea
înarmărilor strategice.

„Să se acționeze acum, cît nu e prea
tîrziu"
NEW YORK 23 (Agerpres). —
Luptători vest-europeni pentru pace
— persoane din Marea Britanie,
Olanda, R. F. Germania, Dane-

marca, Italia — au Început zilele
acestea un turneu prin 52 de orașe
ale Statelor Unite, la invitația or
ganizațiilor antinucleare din S.U.A.

IIBGENȚISLE de PRESA

• Statele membre ale Ligii arabe au cerut convocarea de
urgertfă a unei reuniuni a Consiliului de Securitate • Mesa
jul adresat de președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
populației palestiniene din teritoriile ocupate de Israel • Ce
claratia purtătorului de cuvint al O.N.U.
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„NU ! - rachetelor nucleare în Europa"

1

Vor avea loc numeroase acțiuni îm
potriva înarmării atomice, ce vor
culmina cu o mare manifestație, la
12 iunie, la New York, cu ocazia
deschiderii sesiunii speciale a
Adunării Generale a O.N.U. pri
vind dezarmarea. Membrii grupu
lui vest-european au declarat : „Ce
rem guvernelor noastre să ia mă
suri independente pentru reducerea
și înlăturarea armelor nucleare...
Cineva trebuie să înceapă, sau dacă
nu, va fi prea tîrziu".

Tragedia Hiroshimei
nu trebuie să se mai
repete!
TOKIO 23 (Agerpres). — Apelul
adoptat la marea adunare desfășu
rată la Hiroshima împotriva .ar
melor nucleare cheamă la interzi
cerea acestor arme, subliniind că
utilizarea lor ar constitui o „crimă
împotriva umanității". „Să permi
tem oamenilor din lumea întreagă
— se subliniază in apel — să cu
noască: dimensiunile și -ororile de
zastrului indurat de Hiroshima și
Nagasaki, din cauza bombardamen
telor atomice și suferințele victi
melor".

★

TOKIO 23 (Agerpres). — Printr-o
rezoluție adoptată de municipalita
tea localității japoneze Tsushima,
acest oraș a fost proclamat drept
zonă denuclearizată. în rezoluție se
subliniază că poporul japonez, care
a suferit urmările tragice ale bom
bardamentelor atomice, trebuie să
facă totul ca o asemenea tragedie
să nu se mai repete și ca opinia
publică să fie informată deplin asupra urmărilor pe care le poate
avea un război nuclear.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Un purtător, de cuvint al O.N.U.
a dat publicității o declarație în care
se subliniază că „secretarul general
al Națiunilor Unite, Javier Perez de,
Cuellar, este profund preocupat de
actualele evenimente și de violența
care se înregistrează pe malul vestic
al Iordanului". El și-a exprimat, de
asemenea, îngrijorarea în legătură
cu pierderile de vieți umane în rîndul palestinienilor ca urmare a in
cidentelor intervenite intre soldați
israelieni și populația palestiniană.

pe scurt

CONSILIUL FEDERAL AL EL
VEȚIEI a dat publicității un mesaj
adresat parlamentului și poporului,
in care se pronunță pentru intrarea
: Elveției . in Organizația Națiunilor
Unite, unde in prezent are statut
de observator.
SIMPOZION.. în .capitala Repu
blicii Seychelles — Victoria s-au
deschis lucrările unul simpozion
cu tema „Lichidarea analfabetis
mului in rindul femeilor în țările
in curs dg dezvoltare". Ia care
participă reprezentanți din țări ale
Africii și din alte state.

APEL LA ÎNTĂRIREA UNITĂ
ȚII DE ACȚIUNE A FORȚELOR
DEMOCRATICE GUATEMALEZE.
Intr-un interviu acordat Agenției
Independente de Presă (A.I.P.) din
America Centrală, Pablo Monsanto,
comândant-șef al Forțelor Armate
Revoluționare (F.A.R.) din Guate
mala-, a arătat că alegerile- prezi
dențiale de la 7 martie din țară au
fost o farsă grosolană și nu re
prezintă o soluție viabilă pentru
viitorul politic al Guatemalei. EI a
relevat necesitatea consolidării - unițății de acțiune a forțelor de
mocratice guatemaleze, în scopul
creării unui front puternic, capa-
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Elaborarea noii

Constituții

a

Turciei

ANKARA 23 (Agerpres). — Noua
Constituție a Turciei va fi supusă
unui referendum popular care va fi
organizat în luna noiembrie a aces
tui an, a declarat Orhan Aldikacti,
președintele Comisiei constituționale.
El a adăugat că liniile esențiale ale
legii fundamentale a țării vor fi de
finite cel mai tirziu în cursul lunii
mai și că toate asociațiile naționale
au fost consultate îh privința Con
stituției. Noua Constituție — pe care
o elaborează în prezent Adunarea
constituantă — va intra In vigoare
după, aprobarea, .ei de către corpul,
electoral al țării in cadrul referen
dumului menționat.

Manifestări consacrate centenarului
Nicolae Titulescu
PARIS 23 (Agerpres). — Seria ma
nifestărilor din Franța pentru mar
carea centenarului nașterii lui Nico
lae Titulescu a continuat cu o festi
vitate organizată de două cunoscute
ășociațil franceze : „Prietenii Repu
blicii Franceze" și „Cercul Republi
can". Au luat cuvintul președinții
celor două organizații, Robert Lange
și, respectiv, Marcel Martin, care au
subliniat importanța majoră a aces
tei aniversări. Au rostit, in con
tinuare, alocuțiuni Maurice Schu
mann, vicepreședinte al Senatului, și
Louise Weiss, decada Parlamentului
(vest)european. Oratorii au evocat cu
multă căldură și emoție întâlnirile și
convorbirile pe care le-au avut cu
marele diplomat român.
In alocuțiunea sa, vicepreședintele
Senatului a dat o înaltă apreciere
inițiativelor președintelui Nicolae
Ceaușescu de cultivare a tradițiilor
înaintate ale istoriei și culturii româ
nești.

LONDRA 23 (Agerpres). — In con"
tinuarea manifestărilor care mar
chează centenarul nașterii lui Nicolae
Titulesâu, la Londra s-a desfășurat
o ednnărc festivă. organizată de Asotiîți^'^»’prietenie Marea Britanic —
România.. personalitatea lui Nicolae
Titulescu a fost evocată in cuvintările rostite de Harry Francis, pre
ședinte, și Harry Gold, secretar al
Asociației de prietenie. Vorbitorii au
subliniat inițiativele țării noastre
pe plan internațional și activita
tea susținută a președintelui Nicolae
Ceaușescu consacrată păcii, securității șt colaborării in Europa și in
intreaga lume.

DELHI 23 (Agerpres). — In cadrul
manifestărilor consacrate centenaru
lui nașterii lui Nicolae Titulescu, Asociația de prietenie India-România
din orașul Cuttack — statul Orissa —
a organizat o masă rotundă privind
activitatea și personalitatea marelui
diplomat român.

O COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A SECURITĂȚII SI PĂCII PE CONTINENT :
• •

La Palatul Națiunilor din Geneva
se desfășoară, incepind de marți, lu
crările celei de-a 37-a sesiuni anuale
a Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E./O.N.U.) — orga
nism regional la activitățile căruia
participă toate țările continentului,
precum și S.U.A. și Canada. Pe or
dinea de zi a actualei sesiuni figu
rează o serie de probleme importan
te legate de situația economică din
Europa, schimburile comerciale, coo
perarea industrială, colaborarea in
domeniile științei și tehnologiei, me
diului înconjurător, transporturilor,
schimbul de experiență în industrie
fi agricultură etc.
Sesiunea din acest an a C.E.E./
O.N.U. dobîndește semnificații spo
rite in condițiile actualei situații in
ternaționale, caracterizată prin ac
centuarea instabilității, intensifica
rea luptei pentru reîmpărțirea sfe
relor de influență și dominație, ac
celerarea fără precedent a cursei
înarmărilor — de natură să pună in
pericol soarta insăși a civilizației
umane — toate acestea pe fundalul
adincirii crizei economice, energetice
și financiare mondiale. în aceste îm
prejurări este necesar mai mult ca
oricind, așa cum au subliniat nu o
dată România, președintele ei, să se
lărgească și nu să se restrîngă cola
borarea pe multiple planuri dintre
toate. statele continentului. Istoria
comună, ca șl interesele comune ale
popoarelor europene impun dezba
terea și soluționarea în comun a pro
blemelor complexe cu care sint con
fruntate statele europene. „Este
In interesul popoarelor europene
— arăta tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU in recenta sa cuvîntare
rostită la adunarea solemnă consa
crată aniversării organizațiilor revo
luționare de tineret — să asigurăm
realizarea unor relații de largă co
laborare, a unei Europe unite, bazate
pe respectul orinduirii sociale și al
independentei fiecărei țări, pe o
colaborare și întrajutorare activă în
dezvoltarea economico-socială, în ri
dicarea bunăstării și întărirea inde
pendenței fiecărei națiuni de pe con
tinent".'
în acest sens, C.E.E./O.N.U.. care a
fost învestită încă de la înființarea
sa cu țeluri și responsabilități preȘ:

cise pe linia amplificării colaborării
economice dintre statele continentu
lui și care a adus o contribuție im
portantă la afirmarea unității inte
reselor fundamentale ale popoarelor
europene, pe deasupra deosebirilor
de sisteme social-politice, aparte
nenței la alianțe politico-militare și
Ia grupări economice diferite, este
chemată să acționeze și mai intens
pentru menținerea și dezvoltarea
dialogului și a colaborării economice
între toate statele continentului, în
spiritul Actului final de la Helsinki.
Actuala sesiune are o importanță
deosebită acum, cind pe cerul Euro-

mai de aceea este important să se
evite orice rigiditate în relațiile eco
nomice bi și multilaterale, care nu
poate decît să adincească și mai mult
actualele consecințe negative, să se
manifeste spirit de cooperare și în
țelegere, să se caute soluții in co
mun pentru depășirea dificultăților
existente. Aceasta o cer atît intere
sele progresului economic general,
cit și interesele păcii și destinderii
internaționale.
Importanța unei asemenea abordări
reiese cu prisosință și din faptul că
documentele aflate pe masa de
lucru a sesiunii pun in evidență o

de țări occidentale. La aceste feno
mene s-a adăugat, în ultimul timp,
politica dobînzilor excesiv de ridicate practicate în occident, ceea ce
are o . puternică influență negativă
asupra economiilor.. statelor membre
și a cooperării dintre ele.
în acest context, este de așteptat
ca actuala sesiune de la Geneva să
adopte noi măsuri in direcția extin
derii conlucrării economice și tehnico-științit'ice dintre toate țările con
tinentului și, in acest fel, să se în
scrie ca o contribuție efectivă la di
minuarea tensiunii actuale, la pro
movarea înțelegerii și păcii, a secu-

LA DESCHIDEREA SESIUNII ANUALE A COMISIEI ECONOMICE A
O.N.U. PENTRU EUROPA
pei și al întregii lumi continuă să
se adune nori prevestitori de furtu
nă, cind crește neîncrederea dintre
state, cind lucrările forumului gene
ral european de la Madrid au fost
din nou intrerupte, intirziindu-se fi
nalizarea lor potrivit intereselor po
poarelor continentului. în aceste
condiții îngrijorătoare, orice relansare
a relațiilor de cooperare economică
dintre state ar fi de natură să con
tribuie la despovărarea situației in
ternaționale, la crearea unui climat
de natură să faciliteze reluarea
cursului spre destindere și înțelegere
dintre state. Dezvoltarea raporturi
lor de colaborare pe baza înțelegerii
și avantajului reciproc este cu atit
mai necesară în condițiile în care ac
tuala criză economică se răsfrînge,
într-o măsură mai mare sau mai
mică, asupra tuturor statelor ; în
condițiile interdependentelor ■ exis
tente agravarea problemelor econo
mice ale unui stat sau altuia nu poa
te să nu se repercuteze asupra între
gii comunități — și tocmai de aceea
este în interesul general să se dez
volte toate formele de cooperare
pentru a se preveni ascuțirea aces
tor probleme, oriunde s-ar manifes
ta, pentru a se ajunge la soluțio
narea lor prin eforturi comune. Toc-

serie de rezultate pozitive obținute
de-a lungul anilor în procesul, con
lucrării dintre statele membre, sub
impactul favorabil al prevederilor, și
măsurilor cuprinse în Actul final
de la Helsinki. Este elocvent,
astfel, că măsurile stabilite prin Ac
tul, final au stat la baza a peste 28G
de proiecte majore de cooperare eco
nomică aflate in prezent în curs de
desfășurare, că numărul contractelor
de cooperare intre, întreprinderi din
țările socialiste și cele din țări ca
pitaliste depășește 1 000. în anul
care a trecut, în cadrul comisiei au
fost continuate activitățile la o serie
de proiecte operaționale de interes
comun, cum sint. autostrada transeu
ropeană, interconexiunea rețelelor
electrice în Balcani, utilizarea calcu
latoarelor in statistică, definitivarea
perspectivei economice generale pînă
în 1990 și altele.
Nu este mai puțin adevărat că in
dosarele pregătite pentru dezbaterile
actualei sesiuni figurează statistici
semnificative referitoare la caracte
rul neechilibrat sau regresiv al
schimburilor economice și fluxurilor
comerciale, accentuarea acțiunilor'
protecționiste și măsurilor restrictive,
persistența fenomenelor de recesiu
ne, de inflație și șomaj într-un șir

rității și destinderii. De cea mai
mare importanță sint, în această
privință, reducerea și eliminarea
progresivă a obstacolelor netarifare
și a discriminărilor de orice fel din
calea schimburilor comerciale, libe
ralizarea comerțului interregional,
renunțarea la folosirea sancțiunilor
economice in legătură cu .evenimen
tele dintr-o țară sau alta.
în actualele condiții, cind nume
roase țări sint confruntate cu difi
cultăți ale balanțelor de plăți,' este
necesar să se extindă comerțul prin
compensație, care reprezintă un fac
tor de creștere și diversificare a
schimburilor comerciale, de natură
să asigure mijloacele de plată nece
sare pentru asigurarea importurilor.
Pe această linie comisia va trebui
să-și sporească eforturile de promo
vare a formelor moderne de coope
rare, propunerea făcută, de țara,
noastră privind crearea . de către
C.E.E.7O.N.U. în colaborare cu
P.N.U.D. a unui Centru pentru pro
movarea cooperării industriale păstrîndu-și, in această privință, intrea
ga valabilitate.
Așa cum nu o dată a subliniat
țara- noastră, o direcție importantă
spre care trebuie îndreptată atenția
comisiei este dezvoltarea in conti-
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intereuropene
nuare a cooperării In domeniul cer
cetării științifice și tehnologiei, prin
încurajarea schimbului, de informa
ții între institute și centre de cerce
tare, realizarea de programe comu
ne . de „cercetare, organizarea de întil
niri între oamenii de știință și spe
cialiști. O mare însemnătate are in
această privință traducerea in prac
tică a recomandărilor Conferinței
Națiunilor Unite de la Viena pentru
aplicarea științei și tehnologiei 'în
folosul dezvoltării.
în ce privește problemele energiei
— care prezintă un interes deosebit
pentru: toate , statele membre — se
impune continuarea activității des
fășurate de .consilierii guvernamen
tali pentru energie, ca și trecerea la
pregătirea Conferinței general-europene în domeniul energiei. Pași concreți în promovarea conlucrării în
acest domeniu pot fi realizați, în opi
nia țării' noastre, prin studierea in
cadrul C.E.E./O.N.U. a ' unor . teme
referitoare la utilizarea rațională și
eficientă a combustibililor, introdu
cerea tehnologiilor noi in energetică,
extinderea utilizării surselor de ener
gie.noi. și regenerabile etc.
Realizarea obiectivelor propuse,
sporirea roiului și eficienței C.E.E./
O.N.U. reclamă ca deliberările actua
lei sesiuni să aibă un caracter de
lucru. ca. ele să fie axate nu pe
chestiuni marginale, ci pe proble
mele esențiale ale colaborării și con
lucrării economice dintre statele
participante. Numai in acest fel se
siunea se va putea încheia cu rezul
tate pozitive, se vor putea face pași
Înainte spre adaptarea mecanismelor
și structurilor comisiei la realitățile
economice in continuă schimbare, la
exigentele noi ale cooperării în do
meniile aferente, stabilite de Confe
rința general-europeană.
în ce o privește, România partici
pă la lucrările sesiunii C.E.E./O.N.U.
animată de dorința și voința politi
că ca, împreună cu celelalte state,
să contribuie la adoptarea de mă
suri concrete și eficiente de extin
dere a cooperării economice intereuropene, în concordantă cu. interesele
tuturor statelor continentului, al
*
cauzei securității, destinderii și păcii.

bil să impună prin toate mijloa
cele instaurarea unui regim de
mocratic, reprezentativ în țară.

100 000 DE FERMIERI FRAN
CEZI au organizat marți un marș
pe străzile Parisului pentru a pro
testa față de diminuarea continuă
a veniturilor lor in ultimii opt
ani, față de deteriorarea condițiilor lor de viață și muncă. Ma
nifestații similare au avut loc și
în alte localități ale Franței.
MINISTRUL DE EXTERNE ME
XICAN, Jorge Castaneda, a făcut
o scurtă vizită la Managua, unde
a avut convorbiri cu oficialități gu
vernamentale nicaraguane. Au fost
abordate aspecte ale situației ac
tuale marcate de tensiunea din
America Centrală, ministrul mexi
can informindu-și interlocutorii asupra eforturilor țării sale în di
recția găsirii de soluții politice
pentru problemele grave care, afec
tează această zonă.

EXPULZARE. Mai multi membri
ai sectei religioase „Martorii lui
Iehova" au fost expulzați din Ni
caragua, datorită activității lor
contrarevoluționare și antistatale —
s-a anunțat oficial la Managua.

NAVETA SPAȚIALĂ „COLUM
BIA". în cursul primei zile de ac
tivitate in Cosmos, astronauțjl
Jack Lousma și Gordon Fullerton
au procedat la executarea unor
operațiuni de corectare a altitudi- .
nii și poziției navetei spațiale
„Columbia" și la punerea în func
țiune a aparaturii de cercetare de.
la. bord. în primul raport transmis .
Centrului spațial de la Houston
astronaut.ii au informat despre des.-.varierea cîtorva
pri:
iui termic al napl?
cialiștii de la
ve
. .aciat că aceasta nu
Hi
esi t
îtură să pericliteze mipiu
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VAREA PARLAMENTULAYEZIEI. Primul minisMalayeziei,
Mahathir Mohatru al
mad, a anunțat dizolvarea, la 29
martie/a parlamentului țării. Noile
alegeri vor fi organizate în perioa
da 17—24 aprilie.
D
LU.

CONFERINȚA PE PROBLEME
DE BIOLOGIE TROPICALA în
capitala Coastei de Fildes au în
ceput lucrările unei conferințe in
ternaționale pe probleme de biolo
gie tropicală, la care participă pes
te 150 de specialiști din Africa și
Europa.

I
J

Declarația Biroului Executiv
al Partidului Socialist Francez
PARIS 23 (Agerpres). — în . decla
rația dată publicității după anunța
rea rezultatelor scrutinului de la 21
martie, Biroul Executiv al Partidu
lui Socialist Francez s-a angajat să
accelereze aplicarea programului electoral socialist din 1981. în spiri
tul celor afirmate anterior de alte
oficialități ale partidului — precizea
ză agenția United Press Internatio
nal — Biroul Executiv al P.S.F. a
anunțat că va efectua modificări so
ciale și economice profunde in Fran-

ța. Coaliția guvernamentală (din cate
fac parte și comuniștii) — sublinia
ză comunicatul — „trebuie să acțio v
neze cu succes pentru redresarea economică, să-și intensifice lupta îm
potriva nedreptății sociale și pentru
schimbări concrete în viața de zi cil
zi a oamenilor muncii". Guvernul
nu are numai sarcina de a adopta
legi, ci și pe aceea „de a se dota cu
mijloacele necesare aplicării aces
*
tor hotăriri" — se afirmă in deda
*
rația Biroului Executiv al P.S.F.

Soluționarea problemelor agriculturii și energiei
sărăciei pe glob
în interesul
Deschiderea sesiunii Comisiei Economice și Sociale a O.N.U.
pentru Asia și Pacific
BANGKOK 23 (Agerpres). — în
capitala Thailandei s-au deschis lu
crările celei de-a 38-a sesiuni anuale
a Comisiei Economice și Sociale a
O.N.U. pentru Asia și Pacific
(E.S.C.A.P.). în atenția pârticipariților, reprezentind țări membre, țări
asociate și organizații internaționale,
se află probleme privind agricultura
Si energia. în prima zi a lucrărilor
au luat cuvintul reprezentanții Thai-

landei, R. P. Chineze, Bangladeshu
lui și Fllipinelor. S-a degajat, cu acest prilej ideea că' actuala situație
economică mondială nefavorabilă nu
prezintă semne de îmbunătățire,
ceea ce periclitează eforturile depuse
de multe țări din Asia și regiunea
Pacif'.ului, pentru eliminarea SAtăciei. . Vorbit'-11 au relevat necesita
tea reluării negocierilor economic» ■
gl< ale.

Actualele politici financial e oc întâie frinează
activitatea economică și staiează inflația

i

Concluziile unui studiu elaborat de Secretariatul Comisiei
Economice a O.N.U. pentru Europa
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Evoluția situației economice din
țările Europei occidentale și Americii
de Nord a fost sub nivelul așteptă
rilor în anul 1981, cind se așteptase
o redresare lentă. In realitate s-a
produs o nouă recesiune — relevă un
studiu pe această temă elaborat de
Secretariatul Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Europa. Contrar prog
nozelor guvernamentale ce anticipau
o ușoară creștere — de 0.2 Ia sută,
în realitate in Europa occidentală
s-a înregistrat un declin al produc
*
ției, șase dintre țările vest-europene
consemnînd reduceri de producție de
0,3 pihă la 2,2 la sută, iar restul
creșteri zero sau apropiate de zero,
în S.U.A., redresarea care Începuse
în trimestrul al II-lea 1980 a fost în
treruptă în același pătrar din 1981 de
politica monetară restrictivă și de
dobînzile ridicate, care s-au răsfrînt
negativ asupra investițiilor și cererii
de bunuri de folosință îndelungată

— subliniază studiul C.E.E./O.N.U. în
consecință, produsul național brut al
S.U.A. a scăzut considerabil în ulti
mul trimestru al lui ’81.
Șomajul a cunoscut o creștere Se
rioasă în Europa occidentală — d>„
la 5,3 la sută în 1980 la 7,1 la sută
in 1981. în S.U.A., el a crescut mai
lent în 1981, după rapida ascensiune
din 1979—1980. Inflația prețurilor la
bunurile de larg consum în țările
occidentale s-a menținut în 1981 la
un ritm mediu anual de circa 11„5
la sută, ca și in anul precedent. '
Referlndu-se la perspective, ștudiul
relevă în esență că este îndoielnic
ca actualele politici monetare și fis
cale restrictive să influențeze pe ter
men lung problema „stagflației"
(stagnare plus inflație). Dimpotrivă,
s-ar putea ca efectul acestor poli
tici, prin limitarea creșterii econo
mice și a investițiilor, să fie, în fapt,
exacerbarea problemei „stagflației"
pe termen lung, evidențiază studiul
O.N.U.
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® Acute sentimente de înstrăinare și neajutorare în rîndui
imigranților • Ei sînt cetățeni de „categoria a doua" • Noi
legi care îi amenință cu expulzarea
„Părinții mei au venit aici gîndind
că acesta este pământul unde curg
lapte și miere. Acum, singurul meu
țel este să mă pot întoarce in Ja
maica și să încerc acolo ceva nou.
Marea Britanie nu are ce să-mi
ofere" — afirmă Eatel. Huston, in
virstă de 23 de ani. Această decla
rație este cuprinsă intr-un articol
publicat de săptăminalul american
„Newsweek", sub titlul „Inimi de
gheață in Marea Britanie", care de
scrie viața grea a imigranților so
siți in această țară. In continuare
revista scrie :
In cartierul Brixton, din sudul
Londrei, a izbucnit anul trecut, in
aprilie, un adevărat război rasial. In
decurs de trei zile, aproximativ 200
de persoane au fost rănite, 224 au fost
arestate, iar daunele materiale s-au
cifrat la 6 milioane de dolari. Ploile
de primăvară au stins minia aprin
să, dar nu tensiunea rasială. Dubla
frustrare a discriminării rasiale și
a șomajului persistă însă in grupu
rile tinerilor imigranți . britanici.
Sentimentele de minie, înstrăinare
și neajutorare sint dintre cele mai
acute in rindul celor peste un milion
de copii ai imigranților de culoare.
Ei sint cetățeni britanici de „cate
goria a doua". Părinții lor au venit
^dtâi bazinul Caraibilor, Africa, Asia

sau India in perioada 1940—1970.
Aproximativ jumătate dintre tinerii
imigranți s-au născut in Marea Bri
tanie, dar, putini dintre ei îndrăz
nesc măcar să viseze să urmeze o
școală de prestigiu sau să studieze
la Oxford. „Indiferent dacă sintem
născuți aici sau în altă parte —
afirmă un tânăr din Guyana — nu
vom fi niciodată acceptați". „Ei nu
pot obține slujbe" — spune Lionel
Morrison, de la Comisia pentru ega
litate rasială. Serviciile de asistență
socială apreciază că aproape 85 la'
sută dintre tinerii de culoare din
orașele britanice sint șomeri. Obți
nerea unui loc de muncă pare să
depindă in mare măsură de studiile
pe care solicitanta le au, iar stu
diile tinerilor imigranți sint depar
te de a fi adecvate din cauza barie
rei limbii și a discriminării socia
le și rasiale.
De la incidentele rasiale de anul
trecut s-a făcut prea puțin pentru a
soluționa problemele. In fapt a fost
adoptată o nouă lege care ii ame
nință pe imigranți cu expulzarea.
Aceasta va fi de prea puțin ajutor
fiilor și fiicelor imigranților din
fostele colonii britanice, care vor
rămine cu certitudine la periferia
vieții sociale britanice.

Radu BOGDAN
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