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PE PRIMUL TRIMESTRU

ASTAZI, DIN JUDEȚUL TIMIȘ
Prioritățile economice ale primului trimestru al anu
lui, așa cum au fost subliniate de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită la adunarea solemnă consacrată aniver
sării organizațiilor revoluționare de tineret, ca și la
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., se referă în egală măsură la realizarea in
tegrală, la fiecare sortiment in parte și în toate sec
toarele de activitate, a planului la producția fizică și
îndeplinirea exemplară, în condiții de calitate superi
oară, a sarcinilor la export. Rezultatele bune obținute
de multe intreprinderi, în perioada care a trecut de la
începutul anului, demonstrează realismul prevederilor de
plan, faptul ca dispunem de baza materială și expe

riența necesare înfăptuirii obiectivelor stabilite pentru
acest al doilea an al cincinalului.
Știrile pe care le primim Io redacție dovedesc că,
în acele unități unde se acționează cu maximă răs
pundere, punîndu-se din plin in valoare potențialul pro
ductiv și capacitatea creatoare a oamenilor muncii, se
obțin rezultate superioare, se depășesc greutățile care
uneori apar în mod inevitabil în desfășurarea produc
ției. Experiența acestor colective pune în evidențe for
ța și valoarea inițiativelor muncitorești, exigenta și res
ponsabilitatea de care ele dau dovadă pentru înde
plinirea neabătută a sarcinilor de plan stabilite, spre
a încheia primul trimestru cu rezultate cit mai bune.
La citeva fapte de muncă ale unor asemenea colec
tive ne vom referi in rindurile ce urmează.

La întreprinderea ,,Electrotehnica" din Capitală

Evenimentul pe care îl consemnăm
acum ar fi trebuit, de fapt, să se întimple la încheierea anului. „In
tr-adevăr, in mod normal, asimilarea
in fabricație și execuția echipamen
tului electric de comandă a vinciurilor de p-ipionaj pentru dragele flu
viale ar îi trebuit să dureze un an de
zile" — precizează tovarășul Traian
Nica, inginerul-șef al întreprinderii
„Electrotehnica" din Capitală. Iată
însă că, in aceste zile, la primul echi
pament electric se efectuează ultimele
probe de ordin tehnic și calitativ, iar
la. al doilea echipament mai este de
montat un singur convertizor. Cum
s-a reușit ca un asemenea echipa
ment, de mare complexitate tehnică,
importat pînă anul trecut de la o fir
mă străină și de realizarea căruia
depinde în bună măsură însăși înde
plinirea olanului producției fizice al
mității, să fie executat in trei luni
n loc de un an ?
.. — în momentul cind am început
execuția echipamentului am primit
un apel tovărășesc de la Șantierul
naval din Drobeta-Turnu Severin,
prin care ni se solicita livrarea lui in
termenul cel mai scurt posibil, ne
spune Ion Păleanul, șeful echipei de
montori căreia 1 s-a încredințat rea
lizarea instalației. Nici nu s-a pre
cizat vreun termen. Totul era foarte
urgent. Atunci, împreună cu echipa
pe care o conduc, ajutați de condu
cerea întreprinderii, de specialiștii de
la proiectare, am întocmit un pro
gram special de lucru.

Au îndeplinit
planul trimestrial
e 34 de unități
economice din județul
Suceava
34 unități economice sucevene
au raportat îndeplinirea in devans a
planului la producția
marfă pe primul trimestru al
anului. Timpul astfel cîștigat
permite realizarea suplimen
tară pînă la 31 martie a unei
producții marfă in valoare de
52 milioane lei, care se va con
cretiza intr-un mare volum de
pirite, mangan, cherestea, mobi
lier, confecții textile și alte pro
duse. O contribuție deosebită
la obținerea acestui succes au
adus-o lucrătorii de la Combi
natul minier din Gura Humoru
lui, Combinatul de celuloză și
hîrtie, întreprinderea forestieră
de exploatare și transport, în
treprinderea de sticlărie menaj
și Integrata de lină cardată din
Suceava. (Sava Bejinariu)

® 26 unități economice
din județul Teleorman
Colectivele de oameni ai mun
cii din 26 unități economice din
județul Teleorman au raportat
îndeplinirea sarcinilor de plan
pe primul trimestru din acest
an. Printre acestea se numără
Schela de extracție Videle. în
treprinderea de aparataje și ac
cesorii și fabrica de prefabri
cate din Alexandria. întreprin
derea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară și
întreprinderea textilă „Teleor
manul" din Roșiori de Vede, în
treprinderea de utilaj chimic
Turnu Măgurele. Ca urmare a
creșterii productivității muncii,
a folosirii mai eficiente a tim
pului de lucru și a mașinilor și
utilajelor din dotare, aceste unități economice vor realiza su
plimentar pînă la sfîrșitul lu
nii martie o producție de aproa
pe 65 milioane lei. (Stan Ștefan)

— Concret, ce măsuri au fost
luate ?
— întru-ît nu puteam aștepta exe
cuția tuturor reperelor necesare la
montaj, am modificat ordinea unor
operații. Mai precis, am făcut un
panou pe care am verificat schema
de montaj și am început să tăiem ca
blurile electrice. Apoi, cind am primit
contrapanourile, am repartizat oame
nii pe operații: fetele la montajul ca
blajelor pentru tabloul de comandă,
iar băieții la montajul cablajelor de
la tabloul de forță—— Cîți oameni sini în echipă ?
— Doisprezece : 8 fete și 4 băieți.
Spun fete și băieți pentru că toti
sint foarte tineri. Mai greu a fost
pentru că în proiect nu erau prevă
zute unele poziții de montaj. Astfel,
din cinci cuple, în proiect erau fi
gurate numai trei. Cind ne-am dat
seama, a trebuit să facem o placă
suplimentară de montaj, să stabilim o

*■

Banatul vrea să fie din nou „fruncea“...
Incepînd de azi, publicăm relatările unui grup de reporteri ai ziarului „Scinteia”
constituiți intr-o subredacție volantă, cu misiunea de a se afla in această primăvară
printre agricultori, acolo unde se duce acum bătălia pentru a fi realizat intr-un timp
cit mai scurt și cu maximă grijă pentru calitate marele volum de lucrări pentru pregă
tirea terenului și insămînțnrea culturilor pentru primăvara, teniei pentru recolte cu mult
sporite față de cele din anii trecuți. in aceste zile, cind, ca urmare a timpului nefavo
rabil in toată țara campania agricola de primăvară se află in intirziere fuță de grafi
cele stabilite, este nevoie de o mare concentrare a eforturilor din partea lucrătorilor de
pe ogoare - mecanizatori, cooperatori, specialiști.
In relatările noastre vom urmări aceste eforturi, vom înregistra și vom populariza
succese, atmosfera de muncă, idei și inițiative, vom prezenta oameni despre care me
rită să se vorbească acum și, acolo unde va fi cazul, vom interveni cu semnale critice.
începem din cimpia de sud-vest a țării, juaețul Timiș.

serie de noi trasee pentru cablaje,
în fine, am făcut operativ și alte
adaptări la proiect, dar esențial este
că am reușit să urgentăm execuția
echipamentului solicitat de beneficiar.
In aceste zile, primul echip-'.ment
electric de comandă pentru dratțe.e
fluviale urmează să fie expediat la
Șantierul naval din Drobetu-Turhu
SeVerin. Singurul lucru pe care nu
am reușit să-1 aflăm a fost costul
unui asemenea echipament. „Nu am
încheiat toate calculele, dar. după
aprecierea noastră, costă peste un
milion de lei — ne spune inginerulșef al unității. în orice caz, pentru
noi produsul este rentabil. Dar mai
presus de orice este faptul că, prin
realizarea lui în intreprinderea noas
tră, se elimină importul".
Este un fapt care demonstrează hotărîrea și răspunderea cu care colec
tivul întreprinderii a trecut la reali
zarea unei comenzi urgente, adueîndu-și astfel contribuția la reducerea
importului. De remarcat faptul că.
pină în. prezent, întreprinderea și-a
realizat integral, lună de lună planul
la producția fizică la toate sorti
mentele. Este un succes clădit, pe
muncă tenace, pasiune creatoare și
încredere in capacitățile proprii.

Ion TEODOR

La „statul major" al campaniei
de însămînțări
Ne aflăm . în biroul directorului general
al Direcției agricole județene Timiș, tova
rășul Viorel Ciovică. La puma oră a dimi
neții facem, aici, un prim contact cu acti
vitatea din această campaniei agricolă de
primăvară. Se analizează rezultatele zilei
precedente. Se iau. măsuri operative pen
tru soluționarea problemelor ivite de cure
depinde bunii!• nțe:-s al lucrării,■■. Atmosfera
este incin«ă. O anumită ,neo d.ee
simte
in discuții și se citește pe tații :velur che
mați rind pe riad. Timpul -este ițiaintat și
lucrările in cimp sint intirziate cu circa
două săptămini. Datorită vremii nefavora
bile și a excesului de umidi nte :1U s-a
putui lucra zile la rind. și aceasta in con
dițiile in care lucrătorii de pe. ogoarele
ffmișerie au dfe' Executat in această f>iiW;ivară un mare volum de lucrări. Iata-le
pe scurt :

Se lucrează intens la plantarea cartofilor pe terenurile

cooperativei agricole de producție Gelu

La Exploatarea minieră llba — Maramureș

Fotografii: M. CARANFIL. A. FAPADIUC

Pînă acum-4 500 tone
minereu peste prevederi
în Maramureș, iarna a fost deo
sebit de aspră. Temperaturile scăzute
și drumurile înzăpezite au dat mult
de lucru oamenilor muncii de la
Exploatai ea minieră llba. Transpor
tul — al oamenilor, al minereurilor
— a fost problema cea mai grea.
Și, cu toate eforturile făcute, planul
la producția fizică pe primele două
luni ale anului nu a putut fi înde
plinit integral. Nici in luna martie
vremea nu a fost prea blinăă. To
tuși, condițiile
de transport s-au
mai îmbunătățit, astfel că s-au luat
imediat măsuri energice pentru re
cuperarea restanțelor și chiar reali
zarea unei producții suplimentare.
— Am acționat în două direcții
principale, ne spune tovarășul loan
Dulfu, directorul exploatării miniere.
Odată cu măsurile luate pentru în
tărirea disciplinei și mai buna folo
sire a timpului de lucru, am trecut
la darea în exploatare a unui -nou
orizont — orizontul nr. 257. de la
mina Valea Colbului — și la înlo-

O suprafață de 314 60« hectare ut mcază a se insămința in această pri
măvară, din caro culturile din epoca
iutii — ovăz, mazăre, sfeclă de zahăr,
in pentru ulei, floarea-soarelui, cartofi
timpurii, plante furajere și legume —
vor ocupa 82 682 hectare. Pînă in seara
zilei de vineri. 26 martie, au fost se
mănate în total cu
diferite culturi
doar 16 500 hectare. De joi, lucrările
in cimp au început cu intensitate in

Lucrările sesiunii omagiale

cuirea unei tehnologii necorespunză
toare de exploatare a actualelor fi
loane. Preconizăm astfel ca pînă la
sfîrșitul primului trimestru să obți
nem o producție suplimentară de cel
puțin 5 090 tone de minereu.
Schimbarea metodei de exploatare
a fost determinată și de necesitatea
îmbunătățirii calității minereului ex
tras. Noua tehnologie aplicată acum
— cunoscută sub denumirea de me
todă de exploatare cu subetaje — se
potrivește mai bine în abatajele cu
-rocă slană, unde amestecul minereu
lui cu sterilul trebuie prevenit pas
cu pas. în felul acesta, bătălia pen
tru mai mult minereu se duce con
comitent cu aceea pentru reducerea
diluției, pentru sporirea conținutului

Gheorqhe SUSA
corespondentul

„Scînteii"

„țărănimea - forță
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REVOLUȚIONARĂ, PARTICIPANTĂ
4C77VĂ LA FĂURIREA SOCIETĂȚII
SOCIALISTE MULTILATERAL
DEZVOLTATE"
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în ziarul de azi:
RUBRICILE NOASTRE : Faptul divers ; Buletin rutier;
Sport; De pretutindeni ; Marginalii.

Cu spirit și romantism revoluționar,
pe drumul afirmării profesionale

O întilnire cu un reputat profesor universitar de la
o facultate cu profil tehnic, care se mindrea cu reuși
tele in producție ale unor foști studenți ai săi. a adus
in discuție o serie de probleme legate de momentul
foarte important al încadrării foștilor studenți, după ce
■ iși iau repartizările, in marele front, al muncii. La în
trebările ridicate cu acest prilej — cum intră foștii stu
denți de ieri in viață, ce căi li se deschid, cum sint
primiți in intre prinderile in care sint repartizați, cu
ce planuri și cu ce convingeri se integrează in noul lor
univers, ce iși propun să facă și in ce măsură visurile
făurite in facultate, ideile tehmce șt științifice care-i
captivau, rezistă în fața probei esențiale a confruntării
cu realitatea producției și multe altele — nu puteau
răspunde decit cei în cauză, tinerii care astăzi poartă
titlul de ingineri stagiari, in sutele și sutele de uzine
ale țării. Am ales, dintre aceste numeroase unități so
cialiste, pe porțile cărora intră, an de an, absolvenții
facultăților cu profil tehnic, întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia, știind că în toamna anului trecut
colectivul de specialiști de aici a sporit cu 30 de ingi
neri stagiari.

— Tovarășe Ciovică, ne spuneați că lu
crătorii din agricultura județului Timiș
silit hotărîți să facă in acest an o cotitura
radicală in activitatea lor. Să obțină pro
ducții mult mai mari ca cele din anul tre
cut. Ce anume generează această hotărire ?
— Anul trecut, la majoritatea indicatoriIm: ne-am- situai- I « jum^Hrte din -plan. -In. ■
acest an insă, vrem s,i ajungem unde am
lost. Adică Banatul sa fie din nou fruneea
In agricultură.
In 1981 au existat multeneajunsuri în activitatea noastră. Avem
acum un program de măsuri bine elaborat,
aprqbat de comitetul județean de partid, pe
baza căruia sperăm să insămînțăm toate
culturile în perioada optimă, executind lu
crări de cea mai bună calitate.
— Ce neajunsuri au existat în 1981 și ce
măsuri au fost luate pentru a nu se repeta?
(Continuare in pag. a IXI-a)

Invitație de la un
veteran al satului...

V

(Continuare în pag. a IlI-a)

30 de tineri - ieri studenți, azi
ingineri stagiari - la cîteva luni
după integrarea lor într-o mare
uzină prahoveană

toate cele 27 de consilii unice agro
industriale. Ritmul însămințărilor creș
te de la o zi la alta : miercuri — 2 350
hectare, joi — 4 100, vineri — 6 200.
Bătălia mare care se dă acum este ea
toate culturile din epoca intii să fie
semănate pînă la sfirșitul acestei luni.

— încă din prima săptămină a sosirii in uzină —
ne spune tinărul inginer
Adrian Gheorghiu — am
fost pur și simplu „scoto
ciți" de zestrea de idei.
Grupul nostru format din
absolvenți ai institutelor
politehnice din Timișoara,
Galați, Brașov, București și
Iași s-a întîlnit de trei ori,
în acest răstimp, cu condu
cerea
întreprinderii.
cu
specialiștii din
sectoarele
de proiectare, mecanoenergetic, constructor șef și așa
mai departe. „Să ne cu
noaștem !“ — ni s-a spus.
Fiecare a fost ascultat cu
atenție, a fost întrebat care
este bagajul lui de idei teh
nice noi,. ce îl frămîntă.
Regăseam aceeași atmosfe
ră de emulație, de circuit
al ideilor ca în facultate,
poate chiar mai viu. pen
tru că se raporta la viața
concretă a uzinei, cu miile

ei de întrebări care cer
răspunsuri in fapte.
— Atmosfera de urină,
activitatea ei vă erau cu
noscute din studenție, din
perioadele de practică. Adaptarea, cred, nu v-a creat
probleme deosebite.
— în mare. nu. în aceas
tă privință însă, firește, adaptarea mai rapidă Sau
mai lentă depinde de firea
fiecăruia, de datele lui per
sonale. Eu. de pildă, sint
timișorean și am absolvit
facultatea de mecanică a
Institutului politehnic din
Timișoara..,
— V-ați cam depărtat de
casă.
— Cu bună știință. Timi
șoara este un centru indus
trial putei'nic. puteam rămîne acolo, media de ab
solvire îmi permitea și,
deci, nu
fi avut proble
me cu adaptarea.
— Și atunci ?
— Voiam mai mult decit
îmi oferea Timișoara, Printre alte idei care mă preo-

cupau încă' din studenție
era și cea â fabricării unei
pompe de injecție contro
lată de .microprocesor. Tot
ce este motor diesel in țara
asta — și tractoare, și au
tocamioane,' și motoare na
vale, tot — își are „inima"
făurită la Sinaia. Inima, adică pompa de injecție. o
bijiiterid mecanică, soliei—
tind . inteligentă tehnică și
științifică forte. Am văzut
pe
lista ' repartizărilor
MEFIN-Sinaia — și mi-am
zis : ,.a mea este". îmi oferă Un grad sporit de difi
cultate in specialitate. Mă
consider un privilegiat că
po| să lucrez aici. Așa că
, adaptarea s-a făcut fără să
o simt.
— Stați puțin : de ce vă
considerați privilegiat ?
— Nu e vorba numai de
faptul că-mi pot continua
cercetările in privința unor

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a H-a)

Se adunaseră, nu de
mult, in comuna Flăminzi. citeva zeci de
scriitori. Au citat ver
suri, cele mai multe
dedicate țărănimii —
de odinioară, de azi.
ori celei prefigurate —
a urmat o aprofunda
tă dezbatere privind
oglindirea vieții satu
lui contemporan in li-'
tevatură. în mulțimea
de țărani — unul, mai
virstnic. Despre care
s-a aflat că-1 cheamă
Gh. Pleșca și că avea
peste 6 ani (virstă la
care azi ar fi fost
elev !) cind izbucnise
marea răscoală de la
1907. Dar țanțoș și vi
guros, două văpăi țișnindu-i
mereu
din
chipul bronziu. I-a as
cultat moșul pe poeții
ce-și rosteau versurile
(privindu-1 aveai im
presia că și le rțota
undeva), s-a așezat cit
mai aproape de istorjcii și criticii literari ce
conduceau
colocviul.
Cind concluziile pă
reau conturate, a soli
citat să intervină, adresjndu-se :
„întâi,
ca veteran al. gazdelor,
vreu, să vă m.ulțămesc
c-ați venit. Si vreu,
fiindcă n-a venit la
noi chiar orișicare. Ci
din cite- îmi dau eu
seama, o parte din cei
mai ■ de vază dintre
dumneavoastră, ince
pînd cu președintele
dumneavoastră, al scri
țării
itorilor
țârii.
Mare
bucurie ne-ați făcut,
șă știți I Că de cind
sint-eu, n-am auzit să
fi fost vreodată atita
spriitorime in comună,
in frunte cu președin
tele-lor. Alas ta nu vreu
să vă supere deloc ;
am -auzit și eu că die
la o vreme umblată
mai mult prin țară.
$i-i lucru tare bun
aista. Si pentru dum
neavoastră, și pentru
popor. Așa au făcut la
vremea lor și Eminescu, și Creangă, și Coșbucț și Sadoveanu și

de aiastâ cred eu că
au scris atita de fru
mos. Pentru că au
scris din viață. Din
discuțiile avute cu oa
menii de tot feliul. Din
mcimplările lor, sau
din cele ce le-au fost
povestite. Dar pe lin
gă aestea, mai am
ceva a vă propune : eu
cred că dacă unul din
tre dumneavoastră ar
rămine mai multă vre
me printre noi, aicea
in sat, ar putea scrie
o carie cum nici nu vă
închipuiți de intere
santă. Un roman, cum
zicem și noi cite o

ii atribuie, insă, o a*
nume particularitate,
l-am amintit bătrinului sătean (om cu
„sapa", dar și cu în
tinse leaturi la activ),
ca un roman nu e un
articol de ziar. Care să
evidențieze ori să cri
tice. să apeleze la
comparații
statistice
ș.a.m.d. Ci e o operă
literară care...
— Și crezi că satul
aista nou, strănou. aș
zice eu. n-are conflic
te cu un sens mai ge
neral. cum spui dum
neata ? — a răspuns,
Uite : miilți trudesc
pin’ să cadă, dar unii
mai stau sub umbrari.
La împărțire vin toți,
Și n-ăuzi pe unul să
spună că nu vrea, că
nu-i este de trebuință
rodul sudorii celuilalt.
Apoi, este și unul, bă
tu-l-ar să-1 bată, ce
trăiește cu două fe
nevastă,
mei,
alta-i ibovnică. Zice
satul că-i o comedie
să-1 vezi cum una
spune și alta face. Eu
zic că-i o dramă. Că in
alte timpuri, i-ar da.
cu sapa-n cap, ca lui
Ion al... cum îl mal
chema pe Ion al lui...
Rebreanu ?
Dar să'
știi dumneata că și.
construcțiile aestea, ca
la oraș, au însemnat,
pentru unii mai necopți Ia minte o belea
pe cap. Ei, vezi ? Pe
aestea. și hăt-hăt pe
altele, le voi povesti
scriitorului
' aceluia
care mi-a promis că
va veni să scrie un ro
man despre comuna
noastră de azi.
— Și crezi că va
veni sigur, moș Pleș
ca ? l-am Întrebat.
— Eu zic că da. Iar
de nu s-a ține de cuvint el. poate s-a găsi
altul. C-ai văzut . și
dumneata cîți erau atuncea, iri ziua aceea
cind...

ÎNSEMNĂRI
dată, Un roman despre. țăranul de azi,
care să iasă așa cum
ați discutat dumneavoastră mai înainte...".
Vorbea simplu, con
vingător,- cursiv, fără
nisi un petic de hirtie
in față ; î.și modela
glasul in funcție de
iduea pe care dorea să
o sublinieze» Le-a pre
zentat scriitorilor și
citeva fapte din viața
sa, ori â consătenilor.
Le-a spus Că-i urmă
rește ,1a televizor, că le
citește cărțile.. artico
lele dini ziare. Și din
nou le-a exprimat do
rința ca unul dintre ei
să revină jn comună
pentru a scrie un ro
man deSprd consătenii
săi.
Privită prin prisma
realităților imediate —
inclusiv at activității
de recentă perioadă a
Uniunii j scriitorilor —
intim plarea’
relatată
nu e ; de< domeniul
neobișnuitului. E chiar
absolut i firească, se
putea petrece — și
chiar se petrece — în
oricare pit sat al țării.
O discuție pe care
am purtat*-o ulterior
cu moșul Gh. Pleșca

Silvestri A1LENE1
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Mihaela și Camelia sint stu
dente. Prima la Iași, a doua la
București. De ce scr.em aici
despre amindouă deodată ? Pen
tru că amindouă au aceeași pa
siune : chimia. Amindouă sint
d.n municipiul Vaslu . Amin
două au fost eleve la același li
ceu de matematică-fizică „Mi
hail Kogălnicea.iu" și au studiat
chimia cu același profesor —
Gheorghe Cuzincu. Amindouă
au fost laureate ale OlimpiadA
internaționale de chimie. Amin
două se pregătesc cu sirg să ajungă reputate specialiste in
ma.erle.
Succes !

Cărțulia unicat

I

In
biblioteca
învățătorului
pensionar Nicolas Mitrofan din
Bacău se găsește un reportaj
inedit. O cărțulie scrisă de doi
țăran.-reporteri din Răcăciuni
— Ioan M ronescu și Petre Ma
tei. Dornici să cunoască lumea,
cei doi au plecat la in-enutul
secolului nos'ru intr-o călătorie
la Roma. Călătoria lor in Italia
a durat ?3 de zile, Tot ce au
văzut și au intilnit in calea lor,
cei doi țărani au consemnat,
cum s-au priceput, in cărțulia
aflată și păstrată și acum, cu
toată grija, de fostul învățător
din satul lor.
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O data și bine

I

I

Printre miile de cetățeni care
y-- aceea
----- 1 intr-un
se aflau la ora
permanent du-te-vlno în Piața
Unirii din Capitală se strecura
un individ care arunca priviri
piezișe in dreapta și-n stingă,
Din loc in loc oprea pe cite un
trecător și îi șoptea complice la
ureche :
— Nu vreți un Kent ?

I

I

— cî: ?

I

Dacă se înțelegeau la preț —
destul de piperat — individul,
cu o agilitate și iuțeală de pres
tidigitator vrednice de o treabă
onorabilă, „transfera" pachetul
(sau pachetele) ae țigări d.n bu
zunarele lui (multe și burduhă
noase) in ale celuilalt.
Cind a fost surprins de cadre
de la Circumscripția 10 miliție,
Nicolae Serafim — domiciliat pe
strada Acțiunii 77, ajuns la 35 de
ani fără nici o ocupație, decit
aceea de negustor ambulant și
speculant — avea asupra lui nu
mai puțin de 300 (trei sute) de
pachete de țigări „Kent". Alte
3b0 de pachete similare i s-au
găsit la domiciliu. Pentru toate,
speculantul va răspunde in fața
legii o dată și bine.

I

„Frățește"
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Intre Gheorghe Șoiman, ges
tionar la magazinul de mărfuri
industriale din comuna Icușeșți,
județul Neamț, și Ioana Grăjdeanu, contabilă la consiliul
popular al comunei, domnea o
înțelegere deplină. Contabila ii
plătea gestionarului banii pentru
mobilier, materiale de construc
ții și alte. produse, pe care pre
tindea că le cumpără in contul
consiliului popular, iar gestiona
rul vindea aceste mărfuri altora.
Banii ciștigați și-i impărțeau
frățește. Tot „frățește" au îm
părțit și pedeapsa dată de in
stanța de judecată.

I
I
I
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I
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Rubrică realizată de

Petre POPA

ți corespondenții „Scînteii"

riei ei anexă, să punem întrebarea :
este oare aceasta o excepție în an
samblul cantinelor din partea lo
cului ?
Răspunsul este mai degrabă NU.
Exemplul
gospodăriei-anexă
din
lurț tinde să devină tot mai răspîndit. în prezent, pe lingă restaurantele-cantină ale muncitorilor din ju
dețul Satu Mare există 12 gospodării-anexă apreciate la consiliul ju
dețean al sindicatelor ca „ținîndu-se
bine pe picioare". Nu sînt foarte
multe, dar sînt eficiente din punct
de vedere economic.
Ce înseamnă o „gospodărie-anexă
care se ține bine pe picioare" am
înțeles vizitînd crescătoria de porci
a uzinei „Unio". E un loc de perin-

Au fost criticați, dar au primit și
ajutor. „Unde să creștem porci ?
Lingă strung 7“ „Nu, nu lingă
strung, vă găsim noi unde". Aceiași
activiști care-i criticau pentru delă
sare s-au arătat activi și la ajutor
concret. Au depistat, în drum sore
aeroportul municipal, trei clădiri
părăsite de agricultura de stat. Cu
insistențele de rigoare au fost pre
luate, reparate, transformate în
grajduri. (Cele mai mari piedici
le-au pus, cum se întîmplă, înșiși
cei care nu le folosiseră pînă
atunci).
Nu se poate spune că și aici trebu
rile s-au rezolvat ca la un semn de
baghetă magică. încă stăruia un vag
sentiment de sicîială, încă se mai

nem psihologic. Om foarte ocupat,
directorul general al uzinei are de
făcut și numeroase drumuri la dis
tanțe mari, cu avionul. Se spune că,
de cite ori se întoarce dintr-un
voiaj mai lung, pe drumul de la
aeroport spre oraș nu se poate re
ține să nu arunce o privire și ne la
crescătoria de porci. Crescătorie
care a ajuns — cum spuneam —
model, și grație căreia calitatea me
selor servite muncitorilor s-a îmbu
nătățit vizibil. La data documentării
noastre, următoarea ambiție a gos
podarilor era deschiderea, in cadrul
cantinei, a unui chioșc cu cîrnați,
caltaboși și jumări.
deoistate
Aminteam că fuseseră
în locul respectiv trei clădiri. Ce
s-a întîmplat cu
celelalte
două ?
Urmînd exemplul
întreprinde-ii ,.Unio“. își amena
jează crescătorii
de po-ci și mari
le fabrici ..Mon
diala" și „23 Aug-.-st".
La consiliu! ju
dețean al sindica
telor am aflat și
despre alte gospodării-anexă. dem
ne de toată lau
da : a întreorinde-ii ’nteg-ate de
in și cînepă din Negrești, a Fabricii
de sticlă „Victoria socialismului"
din Poiana Codrului.
...Și unde bucătăria
dispune de
ce-i trebuie, parcă și sălile de mese
arată altfel. în aceste cantine frun
tașe, perdeluțele curate, vasele cu
flori, vesela în stare exemplară sint
elemente obișnuite. La Negrești se
întî'nește și un amănunt mai aoarte,
posibil în condițiile concrete ale în
treprinderii : dejunul se servește
eșalonat, oe secții ; cînd sala de
mese e liberă și bucatele sînt gata,
în secția poftită se aprinde un bec.
invitație luminoasă la masă, semnal
electric de „poftă bună" !
Singurul aspect mai puțin... pozi
tiv ar fi că numărul acestor gospodării-anexă care .,se țin bine pe
picioare" atinge, deocamdată, doar
duzina. Cunoscînd
insă chibzuința
și hărnicia oamenilor din partea locului, convingîndu-ne de spiritul de
inițiativă și dinamismul unor activiști ai consiliului județean al sin
dicatelor, există toate temeiurile să
anticipăm că se va ajunge la o
scară mai largă a reușitelor. în mod
firesc, exemplul bun convinge și
proliferează.

Și gospodâriile-anexâ pot fi subiect
de mîndrie muncitorească
însemnări din județul Satu Mare
dare nu numai pentru gazetari Și
alți curioși. Vin la ea să vadă, să
înțeleagă și să creadă că „se poate
și așa" inclusiv crescători de anima
le din agricultură, din cooperative
agricole, chiar din I.A.S.-uri ! Cres
cătoria nu s-a născut la un semn
magic. Ceea ce constituie acum
semn de mare mîndrie gospodăreas
că constituie și expresia unei schim
bări radicale de mentalitate. La 23
august 1980, uzina își inaugura o
impunătoare cantină cu 3 000 de lo
curi. S-a vorbit mult de ea, ca de
o mare realizare. Și chiar era o
mare realizare socială. Dar ridica
rea clădirii și mobilarea ei nu tre
buie să constituie,
pentru activul
sindicatului și pentru ceilalți gos
podari din întreprindere, un „sfîrșit“... cu toate că ei așa au crezut.
„Gosnodărie-anexă ? Ce gosoodărieanexă ? Noi sîntem constructori de
mașini, nu crescători de porci !“ Și
n-au crescut porci. Cîteva luni can
tina nu s-a aprovizionat decît cu
ceea ce ofereâ comerțul. Iar în de
cembrie. ei, deținătorii uneia din
ce'e mai mîndre localuri, s-au tre
zit sever criticați, și în plenul activului sindical din județ, dar și de
muncitori, pentru slaba calitate a
meselor, pentru numărul mic de
abonați, pentru rezultate financiare
scăzute.

auzeau vorbe de
felul : „N-avem
noi destule griji? Ce ne mai trebuia
și dandanaua asta pe cap ? 1“ Mai
optimist se arăta doar șoferul directorului. (Era destulă alergătură :
fă rost de aia, fă rost de ailaltă...
îneît șoferul se afla în miezul problemelor). Tot dîndu-și cu.. părerea.
______ _
într-o bună zi a fost întrebat : „Știi
ce ? N-ai vrea să te punem respon
sabilul crescătoriei ?“ A vrut. A lă
sat volanul și a luat în primire
noua muncă. I s-au dat trei îngri
jitori. Numai trei, trei oameni la
trei sute de porci. Sînt puțini ?
Dună curățenia de farmacie din
padocuri, dună șoriciul
ca spuma
laptelui, dună mirosul foarte discret
dintre boxele cu animale, după fap
tul că godacii se rotunjesc „văzînd
cu ochii", că grohăie scurt și în sur
dină, semn că sînt sătui și mulțu
miți, după fertilitatea mare a scroa
felor și mortalitatea aproape de zero
a purceilor, se poate conchide sigur:
ajunge un om pe
schimb la trei
sute de animale.
E adevărat că orgoliul de con
structori de mașini nu s-a stins,
dar s-a manifestat în cu totul alt
fel : cadrele uzinei au asigurat, prin
folosirea de piese și materiale reutilizabile. mecanizarea ingenioasă a
rnor operațiuni. Considerația acor
dată gospodăriei-anexă se observă
și din următorul amănunt, să-i spu-

Sergiu ANDON

Hotărîrea a fost adoptată...
dar va trebui îmbunătățită
în activitatea concretă
De mai mulți ani încoace. Curtea
de Argeș nu este numai un oraș de
legendă. Mulți „meșteri Manele1 au
edificat, pe această vatră românească,
edificii ale tehnicii de virf. A fost,
pentru cei 470 de delegați la confe
rința orășenească de partid un motiv
de satisfacție să asculte, consemnat
în darea de seamă, un bogat bilanț
al rezultatelor economice dobîndite în
ultimii doi ani și jumătate. Aproape
toți indicatorii activității economice
au fost îndepliniți și depășiți. Dovadă
că „meșterii Manole" au lucrat cu
snor, că și-au în
deplinit cu răs- ________________
pundere sarcinile
încredințate.
la
Participînd
conferința orăședare
nească de
de seamă și alegeri, am căutat
să aflăm : ce experiență este su
pusă
iatenției
pentru a fi „omologată" și amplificată ; ce neajuntsuri și difi—
cultăți se! cer înlăturate ; ce proa activipuneri de perfecționare
.
tații de viitor sînt sunuse dezbaterii.
Iată însă că, din acest punct de ve
dere, bilanțul nu este tot atît de
rodnic.
Am discutat, după încheierea luc-ărilor confe-inței cu membrii co
misiei de e’aborare a hotărîrii. Do
rința noastră a fost să aflăm ce pro
puneri au reținut din dezbateri. Au
fost receptivi, și-au notat tot ce s-a
spus, dar n-au putut adăuga la pro
iectul inițial de hotărîre decit o
singu-ă n-opunere, aceea formulată
de Ion Neamțu, șef de lot din ca
ri ui Trustului de construcții Argeș,
care și-a însoțit autocritica privitoa
re la lucrările de slabă calitate sem
nalate de cetățeni, la risina de ma
teriale de pe șantiere, la deficiențele
privind organizarea și folosirea uti
lajelor, disciplina muncii, cu un an
gajament concret potrivit căruia pînă
la sfîrșitul trimest-ului trei vor fi
date în folosință toate cele 445 de
apartamente noi care urmează să se
construiască, în acest an, în Curtea
de Argeș.
Comisia de redactare a hotărîrii
conferinței „a prins" din dezbateri
doar această propunere. Dealtfel,
altele nici n-au. fost. Luările de

Contul curent personal oferă
depunătorilor importante avantaje
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I
I
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Instrument de economisire și de
plăți, contul curent personal pe
care Casa de Economii și Consemnațiuni îl pune la dispoziția popu
lației este utilizat de tot mai mulți
oameni ai munca de la orașe.
Avantajul specific acestui instru
ment modern de economisire îl
constituie faptul că asigură titula
rilor pe lingă depunerea economii
lor și efectuarea de plăți periodice
și ocazionale din sumele depuse în
cont, fără ca aceștia să f:e nevoiți
să se deplaseze personal la casierii
le întreprinderilor și instituțiilor
prestatoare de sețvicii.
Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează plățile in limita
soldului existent în cont, in mod
gratuit, acordind în plus titularilor
de conturi curente personale și o
dobindă anuală.
Depunerile și plățile din contul
curent personal se pot face în nu
merar sau prin virament.
Plățile în numerar se pot face pe
bază de cecuri semnate de titular
sau de persoanele imputernic'te de
acesta (cel mult două persoanei.
Plata în numerar a cecurilor
obișnuite se poate efectua de către
sucursala sau filiala C.E.C. la care
s-a deschis contul, precum și de o
altă unitate C.E.C. — stabilită de

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de
Stat — ADAS — reamintește
tuturor deținătorilor de autove
hicule că miercuri 31 martie
este ultima zi de plată a pri
melor datorate la asigurarea
prin efectul legii de răspundere
civilă auto pe anul în
curs.
După această dată se plătesc
majorări de întîrziere. Nu amî-

(Urmare din pag. I)
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titular — iar plata în numerar a
cecurilor din carnetul de cecuri cu
sumă limitată se face de oricare
sucursală, filială sau agenție C.E.C.
din țară.
Plățile prin virament din contu
rile curente personale se efectuea
ză. din dispoziția titularilor, de că
tre unitățile C.E.C. la care acestea
sint deschise.
Este de reținut că titularii de
conturi curente personale pot soli
cita virarea din cont a unor sume
pentru plăți periodice, reprezentind : plata impozitelor, primelor
de asigurare, abonamentelor tele
fonice. prestațiilor (apă-canal-gunoi), consumului de energie electri
că. consumului de gaze naturale,
chirie și alte plăți care privesc pe
titularii conturilor curente perso
nale.
Contul curent personal se poate
deschide oricărei persoane majore
la sucursalele și filialele C.E.C. din
întreaga țară pentru o depunere
inițială minimă de 100 de lei.
Rezultă deci că titularii de con
turi curente personale la C.E.C. au
asigurată achitarea în termen a
diferitelor plăți, iar pe lingă econo
misirea banilor aceștia realizează
și o importantă economie de timp.

idei tehnice, nefinalizate în
anii studenției din lipsă de
timp. Eu consider că un
tinăr. Ia începuturile sale,
are nevoie de un teren
unde forțele sale să fie
încercate la
maximum.
MEFIN-Sinaia este un ast
fel de loc, pentru mine și,
după cîte îmi dau seama și
pentru ceilalți tineri ingi
neri stagiari, cu care am
ven-t-aici în toamna trecu
tă. Beneficiem de tot ce s-a
realizat pină acum în do
meniul
acesta pretențios.
Și nu s-a realizat puțin. Iar
de la noi se așteaptă să
sporim aceste realizări cu
soluții noi. ingenioase. Ati
tudinea uzinei față de noi,
din prima clipă a venirii
noastre, este un permanent
îndemn : „încearcă. îndrăz
nește !“.
Dacă inginerul stagiar
Adrian Gheorghiu a ales
decis de la început locul
viitoarei sale activități. în
cazul
inginerei
stagiare
Mariana Avram repa-tizarea nu a fost primită cu
prea mare entuziasm :
— Visasem să lucrez în
. cercetare, undeva în Bucu

nați însă plata pînă în ulti
ma zi !
Indiferent de tipul autove
hiculului — cu excepția motociclurilor — se plătește o pri
mă anuală de asigurare de 175
lei de către organizațiile socia
liste și de 350 lei de către ce
tățeni și alte categorii de asi
gurați, iar pentru motocicluri
— 40 lei, respectiv 80 lei.

rești, într-un institut de
specialitate. Soțului meu
— sînt căsătorită cu Mihai
Avram, coleg de facultate,
repartizat tot la mecanică
fină — i-a plăcut insă de
la început aici. I s-a încre
dințat realizarea unei cer
cetări destul de dificile și
asta l-a ambiționat. E ab
sorbit cu totul de cerceta
rea lui și este mai tot
timpul la Cugir. unde ex
perimentează intens, acolo
aflîndu-se unele utilaje de
precizie de care are nevoie.
— Ne-ați vorbit mai mult
de Mihai Avram. Dar Ma
riana Avram ? Este deza
măgită că visul Bucureștiului s-a stins ?
— Nu era vorba de visul
Bucureștiulni, ci de cel al
cercetării. S-a petrecut însă
un lucru la care nu m-am
așteptat. Primii mei pași
în uzină nu au fost pe ță
rmul obișnuitului, al ruti
nei producției, cum bănu
iam. Proiectul de cercetare
care mi s-a înc-edmțat —
alimentare automa’ă pen
tru mașin! de rectificat —
m-a cucerit.
— Și rezultatul ?
— într-un fel am izbutit,
în alt fel am eșuat... Am

cuvînt au reprezentat mai curind
rapoarte tehnico-administrative decit
analize ale activității de partid, ale
stilului acesteia.
Deci, în conferința orășenească de
partid, proiectul de hotăriri n-a fost
îmbogățit decît cu o singură propu
nere? Am căutat răspuns acestei în
trebări. Explicația sărăciei de pro
puneri am găsit-o revăzînd lista
celor care au luat cuvîntul în cad-ul
conferinței. Pină Ia al 10-lea vorbi
tor (muncitorul specialist Marian
Străuț de la întreprinderea „Electroargeș"),
au
vorbit, în confe
rință, cinci di
rectori. Ne-am și
întrebat, la un
moment dat. dacă
participăm Ia un
simpozion al di
rectorilor sau la
o conferință de
partid în care ar
trebui să urce la
tribună nu numai cadrele de conducere, ci și oameni
---- ai
-1 producției.
,—
ai
muncii concrete din secții, atelie-e.
Am mai notat, între altele, din
desfășurata conferinței, și un alt
aspect : pînă la al 8-Iea vorbitor, din
cei 14 care au luat cuvîntul. toți
erau din prezidiu. De parcă delega
ții la conferință veniseră să-i asculte
doar pe aceștia.
...în desfășurarea unui asemenea
for de partid există și momentul,
în care din partea noului comitet
ales ia cuvîntul cel desemnat să
muncească în fruntea organului de
partid respectiv. Acest moment al
conferinței organizației de partid
Curtea de Argeș merită toată aten
ția, pentru frumoasele lui semnifica
ții- Tovarășul Florian Ghițescu,
prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid, a trecut renede peste
aspectul protocolar în care le-a
mulțumit delegaților „pentru încre
derea acordată" și a insistat asupra
unei laturi esențiale a stilului ‘de
muncă al noului comitet : a propus
și și-a propus — adresindu-se de’egatilor — să muncească așa cum sînt
indicațiile conducerii de partid în in
teriorul organizațiilor de bază, ală
turi de comuniști, de oamenii muncii,
printr-o legătură directă, concretă
spunînd : „Comitetul orășenesc de
partid nu este doar un sediu ; este
un organism viu, care trăiește prin
dumneavoastră și pentru dumnea
voastră".
Un semn bun al unui promițător
stil de muncă dinamic, care să pla
seze activitatea de partid din acest
viguros oraș al țării pe un traseu
de progres continuu.

Conferința
organizației de partid
Curtea de Argeș

DE LA C.E.C.

„Farmecele"
din... cimitir
O tinăra din Zărnești (Brașov) și-a băgat in cap ideea că
prietenul ei ar intîrzia cu cere
rea in căsătorie din cauza unor
farmece pe care, chinurile, i
le-ar fi făcut „necuratul". Și
unde nu zici că tinăra cu pricina a început să caute o vrăji
toare care s-o „dezlege" de farmece. A găsit-o pe Mina Cabor,
individă certată cu munca și cu
legea. După ce fata i-a dat mai
multe obiecte de îmbrăcăminte,
escroaca a purtat-o cu ea citeva
nopți la rînd, prin cimitir, bol
borosind fel de fel de cuvinte
anapoda.
Văzînd că „bolboroseala" din
cimitir nu i-a fost de nici un fo
los, tînăra s-a adresat miliției.
„Vrăjitoarea" a fost judecată și
condamnată, iar tinăra s-a
„lecuit' singură de trecătoarea
ei rătăcire.

Pe poarta unui institut de cerce
tări legumicole din preajma Capita
lei intrau într-o bună dimineață doi
vizitatori neobișnuiți :
— Sînt președintele sindicatului
minerilor din Turț. Vă mirați ? De
ce ? Credeți că la Turț se face nu
mai țuică ? Aflați că există și o im
portantă exploatare mineră impor
tantă acolo. Dumnealui, însoțitorul
meu, este ortac, ca și mine.
Mirarea gazdelor nu era legată
însă de profilul economic al locali
tății Turț. Alta era întrebarea. Ce
căutau doi
delegați ai unei mine
printre ei, oamenii în halate albe,
care aveau de lucru cu semințe, cu
răsaduri, cu altoiuri, cu micelii ?
S-au lămurit însă de îndată :
— Noi avem acolo si o mină pâ_______
răsită. Ce cre
deți : am putea
să amenajăm o
ciunercărie
în
ea ? Dacă da...
uite :
tovarășul
meu ar putea rămîne să se spe
cializeze la dum
neavoastră...
...Și
viitorul
responsabil, spe
cialist
și
unic
muncitor totoda
tă al — după cîte
știm — primei
ciupercării din Țara Oașului, a rămas
să sa documenteze cum și cit trebuie.
Că n-a pierdut timpul avea să se vadă,
în 1981, din întunericul minei pără
site s-au „extras" primele coșuri cu
încărcătură albă, pufoasă : o sută de
kilograme de recoltă. Ciuoercile
sînt ușoare, voluminoase, materia
pentru multe meprimă a ajuns
niuri. Acum, Ia cantina-restaurant
a exploatării se servește de două
ori ne săptămînă garnitură de ciu
perci.
„...Scufie de mărgăritar le linsea",
ar putea murmura scepticii. Și ar
greși. Pentru că gosoodăria-anexă
din Turt nu se rezumă numai la
acest rafinament culinar. Creste ciu
perci, dar crește și vite, obține și
lapte, îngrașă si porci, are si pește.
Da, și pește. Chiar prin fața minei
trece un pîrîu. afluent al Turului.
„Piatra cade pe noi. Hai să facem
un baraj. Sau două". Au făcut două
baraje, au luat puiet de la întreprin
derea piscicolă județeană și, acum,
gospodăria-anexă produce și pește
de rîu de munte. Din specia aceea
care onorează chiar lista de bucate
a celor mai luxoase restaurante din
lume : păstrăvi.
Presupunînd că am sugerat o ima
gine a nivelului cantinei-restaurant
^^a minerilor din Turț și a gospodă-

TURISM Șl BALNEOLOGIE

Nu-i frumos,
Urifescule!"
Văzindu-l pe Teodor Urițescu
mergind pe trei cărări să-și ia
postul in primire, in schimbul
de noapte, ca paznic la tntreprinderea de transporturi auto
din Orăștle, un prieten i-a zis :
— Nu-i frumos, Urițescule,
nu-i frumos deloc.
— Nu-i frumos, da-i sănătos.
Am tras și eu citeva păhărele,
că doar n-o fi foc.
Și-a luai postul în primire,
dar de îndată a începu* să
dirdiie de frig. „Nu m-am incălzit destul cu tărie, asa că o să
pun reșoul în priză". De cum l-a
pus. Urițescu a începu* si caște
și a adormit buștean. In curind,
încăperea s-a umplut de fum de
la obiec*el? care luaseră foc.
Putea să-i fie somnul de vec:,
dar norocul a fă-ut ca un subofi
țer de mil*ie, afla* in obișnuitul
rond, de noapte, să obs~rve per colul. să intervină la timp și
să-l salv-z". Ceea ce nu se nori
te spune și despre rigorile legii.
Pină una alta, ce-a făcut Urițes
cu nu-i frumos deloc I

inițiative, experiențe, măsuri gospodărești

Constantln MOR ARU
Vlrgll GHEORGHIȚA

La magazinul „Unirea
din București

O gamă largă
de confecții
pentru primăvară

Astăzi, despre stațiunea Vatra Dornei
Stațiunea balneoclimaterică per
manentă Vatra Dornei este așezată
într-o pitorească depresiune, la
confluența rîurilor Dorna și Bis
trița. Stațiunea are un climat subalpin, cu aer curat, bogat în aerosoli
terapeutici. Puterea tămăduitoare a
izvoarele r minerale cu diferite com
poziții din Vatra Dornei este cunos
cută de mai bine de două secole,
dar primeie amenajări curative da
tează de pe la mijlocul veacului tre
cut. In prezent, stațiunea dispune
de hoteluri și pavilioane de băi. in
stalații de cură și aparatură mo
derne.
Solicitat să prezinte factorii te-

realizat un proiect prea
costisitor.
— îmi închipui dezamă
girea...
— N-am avut timp de
dezamăgire, nu am fost lă
sată singură cu amărăciu
nea mea. Am primit ime
diat un ajutor competent

Toate porțile îți sînt des
chise. numai să vrei să în
drăznești.
— Tovarășe inginer Că
tălin Teodorescu, se pare
că drumul dumneavoastră
spre această întreprindere
a fost stabilit de la începu
turile studenției. Ați vrut

rapeutici și posibilitățile de agrement ale stațiunii Vatra Dornei, tovarășul dr. loan Mîndrilă, medicșef al policlinicii balneare de aici,
ne-a spus :
— La Vatra Dornei sînt condiții
optime de tratament și agrement,
în stațiune se pot trata cu bune re
zultate afecțiunile cardiovasculare,
cu ajutorul apelor carbogazoase. Pe
lingă acc-st tratament, un alt fac
tor terapeutic de seamă îl constituie
nămolul de turbă existent la Vatra
Dornei, indicat în bolile aparatului
locomotor. în același timp, amatorii
de turism găsesc în stațiune mijloa
ce de transport pe cablu și alte po
sibilități pentru excursii pe culmile

rile. așa că nu avem con
tingențe și nici eventuale
posibilități de... confrun
tări.
— Vi s-a repartizat și
dumneavoastră o temă de
cercetare ?
— întregul grup de sta
giari e prins în acest vîrtej

înalte ale munților, prin locuri cu
peisaje naturale de o rară frumu
sețe. Iată și o noutate pentru cei
dornici să poposească pe aceste
meleaguri : în afara spațiilor de
cazare mai vechi, la dispoziția
oaspeților se află un nou hotel cu
bază proprie de tratament.
★

Reamintim că în această perioadă a anului tarifele in stațiunile
balneoclimaterice, inclusiv Ia Vatra
Dornei, sînt avantajoase. Informații
suplimentare oferă agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism
și ale întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante București.

— Am așteptat clipa asta
de-a lungul tuturor anilor
de facultate. Competența,
pentru noi. este mai mult
decît o problemă de ordin
tehnic. Cercetările care ni
s-au încredințat țintesc să
elimine importul de piese,
dispozitive și utilaje din

CU SPIRIT ȘI ROMANTISM REVOLUȚIONAR
de la șeful secției în care
lucrez. Am ajuns astfel la
o soluție mai bună, păstrîndu-mi și ideile esențiale.
Aceasta este uzina. Are ne
voie rapid de creația noas
tră și. la reușita unei idei
bune, pune toată lumea
umărul.
— Care este stadiul de
realizare a proiectului ?
— Se fac desenele de
execuție. închipuiți-vă. se
întîmplă acest lucru doar la
cîteva luni de la venirea în
uzină ! Te simți om pe pi
cioarele tale, nu a cincea
roată Ia căruță. Ni s-au dat
lucruri importante de reali
zat, nu teme periferice.

să continuați profesiunea
părinților și ați reușit.
— Vedeț.i ? De asta m-am
temut întotdeauna, că o să
mi se spună : „Pentru tine
lucrurile sînt limpezi. înva
ță în așa fel inpit să meriți
repartizarea în' uzina în
care lucrează ca ingineri și
părinții tăi. Atîta ți se
cere !“.
— Și ce e rău în asta ?
— Nu e nimic rău. e
drept, dar eu am vrut să
fac mai mult și altceva de
cît au făcut e!. Și am făcut
altceva.
„Pe
picioarele
mele 1“ — mi-am
spus.
Tata e metalurg ; pe mine
mă pasionează automatiză

al cercetării. Diploma pe
care am obținut-o trebuie
onorată în producție. Con
struiesc instalația electrică
a unui cuptor termic. Mai
punem la punct și un labo
rator care ne dă oarecare
bătaie de cap.
— Fără bătaie de cap nu
se poate.
— Așa este, dar multe
greutăți ar putea fi evitate
dacă in alte părți unii și-ar
ține cuvîntul și ar asimila
mai repede componentele
electronice pe care au pro
mis că le vor rea'iza.
— Văd că sinteț1 bine
prins în „vîrtejul" de care
aminteați.

import. Asta ne ambițio
nează : este o chestiune de
încredere, de răspundere
și de mîndrie.
La discuția noastră parti
cipă și inginerul stagiar
Cornelia Bălan. Participă
— este un fel de-a zice.
Ascultă sau își urmărește
un gînd întrerupt de soli
citarea noastră ?
— Nu, ascult cu mare atenție — zîmbește tînărul
inginer. Mă g ndeam că această ambiție constituie
un motor puternic al acțiu
nilor noastre. Iată. încă de
pe bănc'le facultății tinerii
abordează idei tehnice sau
științifice îndrăznețe, le ur-

Printre ultimele noutăți sosite în
magazinul universal „UNIREA"
din București pentru sezonul de
primăvară se află compleuri ș:
pardesie de stofă, în diverse mo
dele și culori, pantaloni și fuste
dm material de blugi, salopete din
bumbac și foarte frumoasele rochii
din in pictate manual și pantaloni
practici din același material.
Magazinul a fost aprovizionat și
cu un bogat sortiment de confec
ții pentru bărbați, între care scur
te din tercot și relon matlasate,
pardesie din stofă lină, compleuri
din in, cămăși din fire uni și fan
te i. Se remarcă, îndeosebi, produ
sele realizate de întreprinderile de
confecții Craiova, Bega din Timi
șoara, Oradea, Cluj-Napoca, Arad
și întreorinderea de confecții și tri
cotaje București.
Pentru garderoba celor mici din
acest sezon au fost puse în vinzare, pentru fete, pardesie din stofă
-ealizate de întreprinderea de con
fecții din Rm. Sărat. costume și
combinezoane, confecționate de în
treprinderea din Vaslui. Pentru bă
ieți se recomandă scurte și veste
din tercot și Poseina. realizate de
întreprinderea de confecții din Iași.
Articolele pentru feme1 și copii
se găsesc la raioanele de la etajele
I și VI, iar cele pentru tineret și
bă-bați Ia etajul II.
Magazinul universal „UNIREA"
dn București este deschis zilnic
între orele 8 și 21, iar duminica în
tre orele 8 și 13.

măresc în practica produc
ției. Și. dacă nu au timp
să le finalizeze în studen
ție, le cont'nuă aici, în uzină. își drămu’esc timpul,
îl comprimă, sînt grăbiți,
ambițioși să realizeze re
pede și bine ce nu au rea
lizat încă alții.
— De ce sînteți atît de
grăbit ?
— Am motive personale,
încă din facultate m-am
ocupat îndeaproape de hi
draulică și îndeosebi de aplicarea ei în domeniul
pompelor de injecție. Am
impresia că nu-mi ajunge
timpul să lămuresc toate
problemele
și.
desigur,
n-am să le lămuresc eu
chiar pe toate, dar vreau

să fac cît mai mult acum.
Dacă pînă spre 30—35 de
ani nu dovedești că în tine
se află un bulgăre de aur
și nu-1 valorifici, dincolo
de limita de vîrstă aminti
tă crește pericolul rutinei,
al automulțumirii. Cel pu
țin așa cred eu. Energia ti
nerească este novatoare,
trebuie să fii conștient de
forța ei și să o folosești in
tensiv. Cu tinerețea nu te
joci, este o mare responsa
bilitate, care trebuie ono-ată cum se cuvine. în spiri
tul epocii noastre de mari
exigențe. Primindu-ne. uzi
na ne-a călăuzit pașii pe
acest drum, încredințîndu-ne răspunderi care ne
onorează. Și ne obligă.

Gindurile acestor tineri — citi va dintre cei 30, cu
care am purtat dialogul in întreprinderea prahoveană
-r- emoțiile lor la început de drum, primele succese,
care-i dinamizează, încrederea in forțele proprii con
solidată de insistența cu care uzina le solicită capaci
tatea profesională, opiniile pline de exigență față de
ei inșiși și față de cei din jurul lor — toate acestea
schițează semnificativ portretul unei generații. O ge
nerație care soarbe spiritul revoluționar al acestei
epoci, care-și înțelege bine rostul și misiunea in viață,
văzînd și judecind lucrurile in desfășurarea lor vii
toare.
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A EFORTULUI NEÎNTRERUPT
TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SClNTEII"
(Urmare din pag. I)
— Am stat foarte prost cu meca
nizarea. Nu toate tractoarele și uti
lajele au fost reparate la timp. Aceasta a dus la întîrzierea lucrări
lor. Avem in acest an o situație net
superioară. Au fost efectuate con
troale minuțioase. A reieșit că toa
te tractoarele și mașinile agricole
au fost reparate la timp și de bună
calitate. Ca niciodată, avem acum
la dispoziție întreg parcul de trac
toare și mașini agricole.
Anul trecut am înregistrat și o
mare lipsă de tractoriști. Peste
1 500. Cu sprijinul comitetului jude
țean de partid, această problemă
dificilă a fost soluționată radical.
Peste 300 de foști tractoriști, care
lucrau în diferite unități industria
le ca muncitori necalificați, au re
venit în rîndul mecanizatorilor. In
plus, au fost recrutați și școlarizați
în meseria de mecanizator peste
800 de cooperatori. Acțiunea conti
nuă pînă vom avea și o rezervă
fată de necesarul de mecanizatori.
Semințele au fost asigurate în
totalitate, în structura de hibrizi si
soiuri stabilite la fiecare cultură.
Toate unitățile se află deja în po
sesia semințelor. S-a efectuat un
ultim control pentru a se verifica
dacă semințele din fiecare sac co
respund indicilor de calitate înscriși
pe buletinele de analiză. Ca un eiement nou, aș adăuga că în ce pri
vește structura hibrizilor de porumb
au fost operate modificări esenți-

ale. Pornind de la sarcinile stabi
lite privind furajarea animalelor
cu porumb pastă, ponderea hibrizi
lor tardivi, ce asigură producții ri
dicate, a crescut la 57 la sută pe
județ.
— Am remarcat, să spunem, o
anumită neliniște in ce privește
stadiul lucrărilor care sînt întârzi
ate față de perioada in care ne
aflăm. Pot fi recuperate rămînerile
in urmă, și cum 1
— Avem condiții să recuperăm
rămînerile în urmă determinate de
vremea nefavorabilă. în programul
campaniei stabilit inițial pentru epoca întîi se prevăzuse o viteză
zilnică la semănat de 4 300 hectare.
Pentru a ne încadra in perioadele
optime, trebuie să realizăm acum
o viteză zilnică de 8 000—9 000 hec
tare. Este vorba deci de dublarea
ritmului de lucru. Dispunem de for
țele necesare pentru a realiza această cerință. Să mă refer la sfe
cla de zahăr — în acest an avem
de semănat 16 000 hectare — care
este urgența acestor zile. Inițial,
prevăzusem un ritm la semănat de
1 700 hectare pe zi. întrucît nu s-a
putut lucra din cauza umezelii și
a timpului rece, acum trebuie să
realizăm la semănat 3 400 hectare
pe zi pentru a ne încadra în peri
oada optimă. Pentru aceasta au fost
deja pregătite suplimentar pentru
însămînțarea sfeclei de zahăr 150
de semănători de la porumb. La
fel s-a procedat și la celelalte cul
turi.

Iată deci suficiente argumente care justifică încrederea în afir
mația că s-au creat condiții serioase ca Banatul să fie din nou „fruncea“ în agricultură. Să vedem însă ce „argumente" oferă cîmpul. Impărțiți în două echipe, pornim în județ pe două trasee, însoțiți de to
varășul Viorel CIOVICĂ, directorul general al direcției agricole, și de
tovarășul Ștefan SALAGEAN, director cu producția vegetală...

Ziua de muncă ? De cînd se vede
pînă cînd se vede!
La Cenei, pe tarlaua Giolca,
cîmpul cunoaște o animație specia
lă. Intr-o parte, șase tractoare merg
unul după altul discuind suprafața
ce urmează a fi însămînțată. Pe o
tarla de alături, alte două tractoare
purtînd pe ele și după ele instala
ții ciudate. Mai încolo, alte tractoa
re au început plantatul cartofilor.
Oameni mulți trebăluiesc în diverse
locuri. între ei, o femeie cu o față
arsă de soare și vînt. Energică, cu
un anume neastîmpăr. Rodica Fo
ilor, inginer-șef al cooperativei.
— A, dumneavoastră, sînteți noul

director general? — se adresează ea
direct tovarășului Viorel Ciovică.
Bine că ați venit, tocmai aveam să
vă spunem ceva... Că atîta discutăm
și discutăm... dar, iată, ce ne tre
buie tot n-am primit, spuneți-mi,
vă rog, de ce nu ne-au venit îngrășămintele de la Arad? De ce nu vă
interesați? De ce nu interveni ți ?
— Am intervenit, măi fato! Nu-i
nici vina lor, ci a C.F.R.-ului. Avem
un grafic întocmit cu ei, dar nu-1
•respectă. O să mai impulsionăm.
Ne-am notat și noi, cînd vom ajunge la Arad, vom întreba.

Urmează, în ritm alert, o altă se
rie de întrebări, femeia a prins mo
mentul și nu vrea să-l șcape, îi spu
ne dintr-o dată tot năduful, toate
nedumeririle și știe să primească
cu răbdare răspunsurile, cugetă asupra lor și în cele din urmă le ac
ceptă. E bine așa, iată, lucruri pen
tru care, în alte condiții, s-ar fi aș
teptat o ședință, se rezolvă, se lă
muresc aici, în cîmp, în chiar toiul
campaniei...
• — Ce forțe aveți azi aici ?
— Tot ce vedeți. Mașinile aproa
pe toate. Aici, vreo 30 de oameni,
mai avem în altă parte, în Livadă,
alții vreo 50. Cum am prins mo
mentul bun de lucru, cum am ieșit,
nu-i timp de pierdut. încă e pămîntul moale, încă nu se poate
lucra în condiții ideale, dar se poate
lucra și lucrăm, cum
vedeți, cu
toate forțele. Sîntem oarecum în
întîrziere și e musai să recuperăm!
A vorbit pe nerăsuflate, exact,
fără cuvinte de prisos.
— Care este pentru dumneavoas
tră campania agricolă preferată? O
întrebăm, bănuind că va vorbi des
pre această campanie. Dar nu...
— Recoltarea griului. Că e prima
producție pe care o simți în mînă,
cînd vezi ce-ai făcut. Primăvara

îmi place pentru altceva. Că sînt
agronom, munca mea e pe cîmp și
abia aștept să ies din birou primă
vara la aer, la munca mea adevărată.
— De la ce oră. la ce oră ?
— De cînd se vede. pînă cînd se
vede.
Ajunge la capătul locului unul
o
dintre tractoriști și se oprește
. .
clipă. 11 cheamă Milan Miucin.
— Da, e mai bine de cînd sîntem
cooperatori. Acum muncim eu gîndul că e pe pămintul nostru, pen
tru recolta noastră... Da, da, merge
foarte bine treaba. Adică am în
ceput bine, cred că așa o să meargă
tot anul.
Un altul își încene munca la plan
tarea cartofilor. Milan Raicu. Ma
șina de plantat însă trebuie încer
cată, trebuie făcut ultimul reglaj. E
precipitat, n-are timp de discuții.
Pornește mașina, o oprește, aleargă
să vadă cum a lucrat. Nu, n-am
putut discuta. Ne-am mulțumit
doar cu fotografiatul.
O zi de muncă, poate prima zi
■ plină de lucru din această campanie
aici, la Ceneiul cu oameni harnici,
de ispravă, nerăbdători să pună în
valoare puterea pămîntului lor.

Cu grabă, dar și cu mare grijă
pentru calitate
în hotar cu pămînturile de la Ce
nei se află terenul cooperativei din
Checea, o altă mare unitate agri
colă producătoare de sfeclă de za
hăr și de cartofi din județul Timiș.
De cum te abați de la șoseaua
principală spre inima localității,
cîmpul e în plină fierbere. Patru
tractoare discuiesc de zor o solă de
63 de hectare. Terenul, arat din
toamnă, e mărunțit și nivelat „ca la
carte". In spatele acestui larg front
de lucru, pregătit grădinărește, pa
tru mașini de semănat cartofi, într-un continuu dute-vino, bagă sub
brazdă, pe rînduri drepte, sămînța
bine încolțită. îrf urma lor, mai
multe echipe de femei verifică dacă
sămînța este introdusă corect în sol
și acoperă cu pămînt bulbii rămași
la suprafață. La un capăt și la celălăit al tarlalei, două autocamioane pline ochi cu saci cu cartofi de
sămînță asigură fără întrerupere
„materia primă" pentru semănători.
Alți saci stau stivuiți pe două plat
forme trase de cai, gata pregătite
pentru a aproviziona direct în cîmp
mașinile de semănat, în cazul în
care acestea rămin fără sămînță

înainte de a ajunge la capul locu
lui.
Am redat în amănunt aceste as
pecte, pentru a sublinia de fapt o
trăsătură caracteristică modului în
care se desfășoară lucrările agrico
le în această primăvară, în majori
tatea unităților din județul Timiș :
buna organizare a activității, spiri
tul de ordine și disciplină în care
mecanizatorii, cooperatorii și spe
cialiștii din Checea, pentru care
acum și de aici înainte pentru alte
cîteva zile, orele au devenit nespus
de prețioase în marele efort pen
tru încheierea cit mai grabnică a
însămînțării culturilor din prima
epocă. Brigadierul Suboni Neța, om
care cunoaște fiecare palmă de pă
mînt din cooperativă, ne spune
cînd una din mașinile de semănat
pe care o însoțește se oprește
pentru a fi alimentată cu sămînță :
— Abia ieri pe la amiază am
reluat lucrul în cîmp. Ne-a plouat
în ultimele zile, a mai și nins, iar
la noi, ca în tot Banatul, apa se
adună în bălți pe mari suprafețe.
Plus că a fost și vreme rece. Chiar
azi dimineață, temperatura era . de

minus 1 grad. Am organizat echipe
de cooperatori care au săpat șințuri pentru a da drumul la ungh'urile de ană spre canalele mari de
desecări. Pentru noi nu e ceva nou,
e ceva obișnuit ca primăvara și
toamna să ne luptăm cu apele adu
nate pe arături sau pe semănături.
Și în timp ce trage cu coada ochiu
lui spre cei doi oameni care cară
sacii cu cartofi de la autocamion și
deșartă în buncherele mașinii de
semănat, adaugă :
— Azi nu o să însămînțăm prea
mult, cam un hectar si jumătate de
fiecare semănătoare. De mîine însă,
e musai să int-âm în normal.
Undeva, departe pe cîmp, tot pe
lingă o mașină de semănat aflată
în mers, o zărim pe șefa de fermă,
inginera Ileana Drăgulescu. Ve
ghează la calitatea plantării, ca să

fie respectată densitatea optimă
stabilită. Momentan, n-are timp da
noi. Poate mai tîrziu, spre seară,
cînd n-o să se mai vadă bine și sa
oprește semănatul. Dar pină alunei
mai e mult da lucru. Unul din
cooperatorii care lucrează pe auto
camionul cu sacii de sămînță și care
adună de zor cîțiva cartofi împrăștiați în jur, ne spune la rîndul lui :
— Anul trecut pe timpul acesta
eram gata cu semănatul sfeclei de
zahăr și plantatul cartofilor. De
aceea ne grăbim, că timpul bun n-a
prea fost și avem de semănat, nu
mai cu cele două culturi, 750 hec
tare.
Da ! Aceasta e gîndirea agriculto
rilor din Checea : să refacă „terenul
pierdut" din cauza ploilor și frigu
lui și, în ciuda întîrzierii cu care au
reluat lucrul în cîmp, să nu piardă
perioada optimă de însămînțat.

Lucrăm primăvara cu gîndul
la toamnă, la roadele ei
L-am întîlnit pe președintele
C.A.P. din Becicherecu Mic, ing.
Veselin Pain, în mijlocul ogorului de
390 hectare, pe care stăteau gata să
intre tractoarele pentru erbicidare
și combinatoarele. A făcut de acolo,
din depărtare, un
semn larg cu
șapca, și două formații a cite patru
tractoare au intrat
imediat, din
plin, in lucru.
Alături sînt tarlalele cu grîu. griul
care a ieșit bine din iarnă. Un verde
greu, un verde sănătos. Miliardele
ăe fire de o palmă deasupra pă
mîntului se zbuciumă sub suflarea
vîntului care zbicește pămintul.
Pămintul care așteaptă sămînța e
bine lucrat, afinat, pufos. Ogorul
uriaș e plat, parcă nivelat cu linia.
— Așa și trebuie să fie, nivelat
perfect. Aici vom semăna, pornind
de mîine, sfecla de zahăr.
In clipa aceea s-a apropiat de noi
tovarășul Ștefan Sălăgean, director
în Direcția generală agricolă jude
țeană Timiș, care ne-a însoțit în
acest raid pe traseul spre Variaș.
Ing. Veselin Pain parcă i-a citit
pe față o întrebare.
— Ce ați observat ?
— O denivelare la o încheietură
de arătură — și arată cu mina în
direcția descoperirii sale.
— O știu, spune președintele,
este singura. Nu rămîne așa, se va
nivela astăzi.
— înseamnă că ați bătut locul
acesta cu piciorul, la metru pătrat!
— Altfel nu se poate, spune pre
ședintele. Ce lucrăm acum nu este
numai pentru primăvara aceasta, ci
pentru tot anul. Lucrăm cu gîndul
la toamnă, la rezultatele ei. Aceste
rezultate — 40 tone la hectar —
acum se hotărăsc, în zilele acestea.
In agricultură trebuie să știi
vezi înainte, dincolo de ziua de
și de mîine.
îmi place acest Veselin Pain
care, întrebîndu-1 dacă este de-al
locului, mi-a zis cu mîndrie : „Sînt
de-al lui Țichindeal !“ Da, Țichindeal „gură de aur" al lui Eminescu
este fiu al Becicherecului Mic. Am
trecut pe lîngă bustul lui și l-am
salutat în pragul acestei dimineți
de primăvară, emoționați, alături
de Veselin Pain, cel care este, ca

orice țăran al țării, în primăvară
cu gîndul la rezultatele toamnei.
La Tonolovățu Mare îl cunoaștem
pe președintele C.A.P.-ului, tova
rășul ing. loan Josu. Sounînd că e
un om energic, exprimăm foarte
puțin din ceea ce reprezintă ca om
și ca țăran inginerul loan .Tosu.
Pentru că el țăran se socotește. E
și mîndrie, justificată mîndrie. în
glasul lui, cînd ne spune că în ul
timii ani C.A.P. Topolovățu Mare a
obținut recolte de peste 10 000 kg
porumb boabe la hectar în teren
neirigat de categoria a treia si a
patra și de peste 4 000 kg grîu la
hectar.
— Sînt producții pe care vrem nu
să le renetăm, ci să le siorim în
anul acesta, soune dînsul. Cu ele
în gînd am pășit anăsat și acum, în
primăvară, dăruindu-ne pămîntu
lui, sporindu-i forțele.

Mihai CARANIIL, Dionisle
ȘINCAN, Aurel PAPAD1UC
Cezar IOANA

Trei din oamenii care fac plinea țării

Rodica Fodor; inginer-șef, C.A.P.

JJ

— Cum puteți să-i sporiți forțe
le? Sînt sau nu sînt limite și aici?
— Depinde cu ce gînduri pornești
să frămînți pămintul. Și cu ce ex
periență și cu ce dar de muncă.
Trebuie să gîndești mereu altfel agricultura. de pe piscurile pe care
le-ai cucerit.
:— Și dacă nu ai cucerit piscuri ?
— Atunci nu ești țăran. Nu este
de ajuns să te bată vîntul, să te
ardă soarele, să te muște gerul, să
te biciuie ploile, ca să fii țăran.
Toate acestea sînt cele care se văd
și se simt direct. Dar nu sînt singu
rele și nici principalele. Știi să afli
și să prețuiești critic forța germi
nativă a bobului de griu, a bobului
de porumb? Știi să creezi boabe cu
mușchi puternici, rezistenți, capa
bili să dea viață cîmpului? Atunci
ești țăran 1
Pe lotul nostru experimental de
150
hectare
am încercat sute
de soiuri de porumb. Dintre aces
tea, hibridul simplu 400 a fost ales
de către noi pentru productivitatea
și pentru rezistența lui. Vom culti
va cu el aproape întreaga suprafa
ță planificată.
— Ați spus „aproape". Restul cu
ce va fi cultivat ?
— Cu hibridul 704, experimentat
în lotul nostru. 150 de hectare do pe
care scontăm producții în
teren
neirigat de 13—14 000 kg porumb la
hectar.
— La el vă gîndeați cînd mărturiseațl că pregătiți recolte și mai
mari ?
— La el și
. la alții. Sîntem gata,
sîntem pregătiți cu te-enurile pen
tru a semăna porumbul. Numai să-i
vină vremea. Pînă atunci sîntem cu
toții în cîmp pentru lucrările ur
genței întii. Este perioada cînd ne
bate vîntul, cînd dorim din tot su
fletul să ne ardă soarele și să ne
biciuie mai puțin ploile.

Milan

Raicu,

tractorist,

Cenei
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Milan Miucin, tractorist, C.A.P. Cenei
C.A.P. Becicherecu Mic : teren pregătit exemplar șl erbicidat ; aici urmează să

PENTRU REALIZAREA PLANULUI
LA PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORT
(Urmare din pag. I)
de metal ia fiecare tonă de minereu
extras din abataj. Iar rezultatele ob-

ținute sînt pe măsura eforturilor
depuse : pină la 25 martie s-au ex
tras suplimentar 4 500 tone de mi
nereu.

La Combinatul de prelucrare a lemnului din Arad

De la restanțe la depășirea
planului de export
Faptul că firme pretențioase din
Olanda sau R.F.G., bunăoară. încheie
contracte cu Combinatul de prelu
crare a lemnului din Arad doar pe
baza unor proiecte de mobilier spune
multe despre prestigiul ciștigat pe
piețele externe de această mare
unitate economică. Dar iată că, într-o conjunctură nefavorabilă, deter
minată de cauze obiective, colectivul
combinatului a încheiat luna ianuarie
cu o nerealizare a planului la export
de aproape 4 milioane lei. O situație
ce părea greu de îndrentat in scurt
timp. Oamenii muncii din combinat
au găsit *nsă soluții pentru recupe
rarea restanțelor. Cum ?
în prezent, efectivul de lucrători
din secția a IV-a prototipuri, unde
se produce mobilier în exclusivitate
pentru export, pe relația vest, a fost
suplimentat cu 25 de muncitori. De
unde provin acești oameni? De la
oficiul de calcul care încă nu a fost
pus în funcțiune. La fel s-a proce-

dat și la secția de case prefabricate,
unde acum lucrează 90 de oameni în
plus, dintre care 40 provin din rîndul
personalului T.E.S.A., iar ceilalți sînt
normatori, subingineri, oameni ai
muncii de diferite specialități ce nu
desfășurau o muncă direct produc
tivă. După cum ne-a spus to
varășul Florian Stragea, directorul
tehnic al combinatului, ca urmare a
muncii fâiă preget desfășurate de
întregul colectiv și a faptului că s-au
primit o serie de comenzi suplimen
tare, în luna februarie planul la ex
port a fost realizat integral și s-au
recuperat 2,5 milioane lei din res
tanța lunii ianuarie. In ritm susținut
s-a muncit și în luna martie, astfel
că s-au recuperat toate restanțele
din luna ianuarie. Mai mult, se esti
mează că Dlanul trimestrial la ex
port va fi depășit cu 3—3,5 mili
oane lei.

Tristan MIHUȚA
corespondentul

„Scînteii"

La întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc

Puterea de mobilizare a colectivului
își spune cuvîntul
Am relatat recent despre un pres
tigios succes al tehnicii românești :
medalierea cu aur, la Tirgul inter
național din Leipzig, a tractorului
viticol SV-445, realizat la întreprin

derea de tractoare din MiercureaCiuc. Un asemenea succes a avut și
mai are încă un larg răsunet. Do
vadă este faptul că în aceste zile
noi parteneri din R.D. Germană, Al

bania, Ungaria și din alte țări se in
teresează de tractoarele produse la
Miercurea-Ciuc.
— Am început, într-adevăr, cum
nu se poate mai bine activitatea în
acest an, ne spunea tovarășul Csibi
Alexandru, secretarul comitetului de
partid al întreprinderii. Pentru prima
dată am -eușit să acoperim in totali
tate cu comenzi și contracte produc
ția pe intregul an. Demarajul, după
cum spuneam, a fost bun. In luna
ianuarie activitatea s-a desfășurat în
conformitate cu graficele de produc
ție Din luna februarie însă au în
ceput să aoară greutățile : lipsa unor
materii prime, desele întreruperi de
energie electrică, ca și nerespectarea
angajamentelor contractuale asumate
de unele întreprinderi colaboratoare
ne-au dereglat ciclul de fabricație.
Și astfel am intrat în luna martie
cu o restanță de 189 tractoare. Nici
o clipă nu ne-am gîndit insă și nici
nu ne gîndim să recurgem la justi
ficări. Dimpotrivă. Am căutat să fa
cem ordine șl să recuperăm în cel
mai scurt timp posibil restantele
acumulate.
Intr-adevăr, discutînd cu oamenii
din secțiTe de producție,
ne-am
putut convinge de hotărirea întregu
lui colectiv de a depăși actuala si
tuație. Principalele fluxuri tehnolo
gice au fost reorganizate, predarea
schimburi’or se face in așa fel incit
mașinile și utilajele din dotare să
nu mai fie oprite, o serie de operații
au fost mecanizate.
— Noi, muncitorii,
ne-a spus
maistrul Vata Karoly, de la secția
montaj, am fost cei care am propus
multe din soluțiile aplicate pentru
îmbunătățirea tehnologiilor, pentru
folosirea mai bună a timpului de
lucru. Și tot noi, muncitorii, avem
ambiția de a aduce, cît se poate de
grabnic, lucrurile pe un făgaș nor
mal.
Forța de mobilizare a acestui har
nic colectiv muncitoresc își spune
cuvîntul El este hotărit ca pînă la
sfîrșitul lunii martie să recupereze
din restanță 50 de tractoare.

I. D. KISS
corespondentul

„Scînteii"

însămânțeze sfecla de zahăr

BECICLABEA $1 RECUPERAREA - VEBIÎABILE „RESURSE GEOLOGICE"
Noi soluții și tehnologii elaborate de cercetarea științifică pentru valorificarea
unor materii și materiale refolosibile
In condițiile în care țara noastră importă cantită'i mari de minereuri
neferoase, cum ar fi cupru, zinc, staniu, plumb etc., iar la o tonă de oțel
brut realizat revin în medie 500 kg fier vechi consumate, este mai m ilt
dec'it firesc ca, în procesul de valorificare intensivă a resurselor noastre,
recuperarea și reintroducerea in circuitul economic a materialelor refolo
sibile să devină o necesitate obiectivă. Practica mondială, cit și acțiunile
concrete întreprinse în țara noastră demonstrează că această activitate se
constituie ca o veritabilă „resursă geologică", care este mult mai la îndemîna oamenilor decît zăcămintele cu conținut util scăzut. Prin reciclare,
așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, putem economisi anual cel puțin 700—800 milioane dolari la
importul de materii prime.
Un rol deosebit în această acțiune de interes național îl au institutele
de cercetare științifică și inginerie tehnologică ; acestea trebuie să elabo
reze tehnologiile necesare reintroducerii materialelor refolosibile în cir
cuitul economiei, găsirea celor mai bune soluții tehnice ca asemenea re
surse să fie valorificate superior.
In cele ce urmează prezentăm cîteva dintre cele mai recente tehno
logii concepute de către cercetare, care vizează atât valorificarea unor
metale neferoase din anumite categorii de deșeuri metalice pentru care
încă nu existau soluții de recuperare, iar in domeniul reutilizării uleiurilor
uzată, înlocuirea actualei tehnologii cu altele mai eficiente.

Regenerarea uleiurilor uzate
în prezent în țara noastră se valo
rifică prin regenerare, într-o unita
te specială, la Rîmnicu Sărat, circa
60 000 tone de uleiuri uzate, prove
nite din toate sortimentele colectate.
Tehnologia folosită prezenta însă un
dezavantaj : nu valorifica și uleiul
uzat de transformator — circa 30 000
tone colectate anual — și ca atare
acesta era folosit drept combustibil,
în urma unor cercetări întreprinse
la Institutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru rafi
nării din Ploiești, au fost concepute
două noi tehnologii, care vin să înlă
ture acest dezavantaj, valorificînd
atît uleiurile uzate de motor, cît și
cele de transformator. Omologarea
lor s-a făcut în anul 1981 concomi
tent cu proiectarea — în același in

stitut — a instalațiilor industriale a
căror construcție urmează să încea
pă curind la F.R.U.M. Rm. Sărat.
Aplicarea celor două tehnologii —
ele însele necesitînd un consum
energetic și de chimicale redus —
va asigura valorificarea a circa
150 000 tone de uleiuri uzate pe an.
In acest fel economia națională va
beneficia anual de o cantitate de
57 000 tone de uleiuri de motor, de
25 500 tone ulei de transformator și
circa 44 000 tone reziduuri combusti
bile, ceea ce reprezintă valoric peste
210 milioane lei. Iată, așadar, una
din multiplele soluții pe care cerce
tarea științifică de profil le propu
ne pentru economisirea resurselor de
hidrocarburi și valorificarea lor su
perioară.

Fier si metale neferoase
din materiale recuperabile
9

Cantități apreciabile, sute și mii
de tone, de metale neferoase, cum
ar fi cupru, zinc și staniu, conți
nute în fierul vechi provenit de la
motoarele scoase din uz, de la ben
zile de oțel acoperite cu b metal
(zinc-cupru și aluminiu-staniu), sau
in milioanele de cutii de conserve
sint în momentul de față nerațional
valorificate, aceste deșeuri fiind
prelucrate neeconomic prin topire.
Este o mare pierdere pentru econo
mia națională dacă se are în. vede
re că asemenea metale sînt impor
tate la prețuri de mai multe mii de
dolari tona și, în același timp, nefiind extrase, impurifică fierul vechi,
făcîndu-1 și pe acesta neutilizabil
ca atare. Tocmai de aceea găsirea
soluțiilor tehnice de recuperare a
metalelor neferoase din deșeurile
metalice a fost considerată drept o
sarcină prioritară pentru Institutul
de cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru metale neferoase
din București.
Ca urmare a eforturilor depuse de
cercetarea științifică, de curînd au
fost concepute, experimentate și omologate deja două tehnologii care
vor permite valorificarea eficientă a
metalelor neferoase amintite. Este
vorba, în primul rînd, de recupera
rea cuprului si zincului din motoa
rele scoase din uz și din banda bi
metal Cu-Zn pe suport de oțel, aplicîndu-se o tehnologie hidrometalurgică bazată pe utilizarea de reactivi
ieftini ce pot fi recuperați. Aplicarea ei într-o instalație in
dustrială cu o capacitate de prelu
crare pentru 6 009 t/an materiale re
cuperabile conduce la reintrarea în

circuitul economic a circa 1 000 t/an
cupru electrolitic și 180 t zinc sub
formă de sulfat de zinc, valorificabil la întreprinderea metalurgică
pentru metale neferoase din Copșa
Mică.
O altă tehnologie, elaborată de
specialiștii institutului în colaborare
cu Centrala de recuperare și valorifi
care a materialelor recuperabile, are
in vedere recuperarea staniului din
tabla cositorită, din cutiile de con
serve și din banda de bimetal Al-Sn
pe suport de oțel. Ca soluție tehnică
s-a recurs la electroliză, care dizol
vă și depune simultan staniul conți
nut de tabla cositorită, urmînd ca
depunerea catodică să se topească,
iar staniul să se toarne în lingou.
Această metodă se evidențiază prin
randamente ridicate de recuperare
și obținerea de staniu metalic re
lativ puc — 99,6 la sută. Prin reali
zarea unei instalații industriale care
să poată prelucra 6 000 tone deșeuri
din tablă cositorită s-ar putea recu
pera circa 2 000 tone staniu și 4 000
tone tab'ă de oțel utilizabilă în to
pitorii. Pentru aceasta însă se im
pune ca cele două soluții tehnice să
fie cît mai repede însușite de Cen
trala de recuperare și valorificare a
materialelor recuperabile și ca, în
cel mai scurt timp, să se treacă la
execuția proiectelor și realizarea
instalațiilor de recuperare, în așa fel
ca inesteticele depozite de fier
vechi să se transforme în veritabile
„mine" de materii prime necesare
economiei țării.

Vlaicu RADU
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EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ
ferm implicată in formarea conștiinței socialiste!
Printre prioritățile (nu puține) ale
muncii politico-educative desfășu
rate de organizațiile de partid și or
ganizațiile de masă din Capitală,
activitatea de educare materialistștiințifică consemnează în ultimul
timp progrese substanțiale, sporindu-și aportul la formarea conștiin
ței socialiste.
Succesele înregistrate — deopo
trivă pe linia extinderii sferei de
cuprindere, ca și a intensificării acestei activități — au devenit posibile
ca urmare a inchegării — la nivelul
municipiului și sectoarelor — a unor
colective de propagandiști cu temei
nică pregătire ideologică, speciali
zați in problematica complexă a
educației materialist-științifice. Men
ționăm ca semnificative pentru pre
ocuparea statornică a Comitetului
municipal de partid București, în ve
derea imprimării unui caracter ști
ințific întregii activități desfășurate
în acest domeniu : sistemul de in
struire diferențiată a corpului de
propagandiști, incluzînd dezbateri
cu caracter teoretic și metodologic ;
desprinderea de concluzii practice
in urma cercetării sociologice între
prinse asupra modului de manifes
tare a fenomenului religios in nu
meroase zone ale țării (realizat de
Centrul de sociologie în colaborare
cu cadre didactice de la Universi
tate și I.M.F.) ; inițierea de către
comitetul municipal de partid a unui
studiu sociologic referitor la evolu
ția stării de religiozitate în diverse
medii sociale din Capitală ; pregă
tirea intrării în funcțiune a unul
laborator pentru educație materialist-științifică cu pronunțat caracter
functional.
O inițiativă demnă de semnalat a
cabinetului municipal pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă constă în editarea unei scrii de
broșuri în sprijinul educației mate
rialist-științifice, difuzate la toate
punctele de documentare și printre
propagandiști. Aceste tipărituri con
țin utile recomandări tematice și bi
bliografice ; indicații privind filmele
documentare și diapozitivele nece
sare ; răspunsuri la întrebări ; nou
tăți științifice, fapte și argumente
convingătoare privind materialitatea
lumii. La aceasta se adaugă plian
tele „Originea și evoluția vieții pe
Pămînt", „Drumul spre om", „Dru
mul spre stele", „Anul 1982 — anul
alinierii planetelor".
Tocmai ansamblul acestor condiții
propice perfecționării calitative a
activității de educare materialistștiințifică au asigurat o bază trai
nică lărgirii ariei de cuprindere a
acesteia, concretizate în creșterea
numărului cercurilor de educație
materialist-științifică în învățămîntul de partid (291, cu aproape 8 900
de cursanți), includerea unor teme
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'
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PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Ritm și melodie cu orchestra Titel
Popovlci
11,30 La frontierele cunoașterii — serial
științific. Episodul 5
11,55 Profil teatral. Teatrul „V. L Popa"
din Bîrlad
13,00 La sfirșit de săptămînă
17.35 Martie — cronica evenimentelor
politice
13,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Foarte bine !
20,40 Teleenciclopedla
21,00 Frăția muncii, Țară. Spectacol 11terar-muzical. Regia : Constantin
Dicu
21.35 Film serial : „Lumini și umbre".
Episodul 4. în rolurile principale :
Ilarion Ciobanu, Margareta Pogonat, Iurie Darie, Mitică Popescu,
Florin Călinescu, Cornel Coman,
Gheorghe Dinică, Dinu Manolache,
Gina Patriciu, George Motoi, Ion
Besoiu, Valeria Seciu, Adrian Pintea, Dorina Lazăr, Theodor Danettl. Petre Gheorghiu, Papii Panduru și alții. Scenariul : Titus Popovici ; colaborator Francisc Munteanu. Regia : Andrei Blaier, Mi
hai Constantinescu
22,25 Telejurnal
22.35 Nocturnă TV
PROGRAMUL 3
20,00 Telejurnal
20,20 Profil componistic — Nicolae
Brînduș
21,40 „Cîntarea României".
22,25 Telejurnal
22,35 Videoteca muzicală TV. Beethoven
— Concertul pentru pian și orches
tră nr. 4 (fragmente)
23,00 închiderea programului

teatre
■ Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie — 15; Ge
neroasa fundație — 20; (sala mică a
Palatului) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
■ Opera Română (13 18 57) : Olande
zul zburător — 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Lec
ția de dragoste — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Răceala — 15; Gin-Rummy — 19,30;
(sala
Grădina
Icoanei,
12 44 16) :
Cabala bigoților — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 20.
■ Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Concurs de frumusețe (amînat din
17 III) — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (sala Magheru,
59 31 03) : Idioata — 15; De ce dormi,
iubito 7 — 19,30; (sala Studio) : Copiii
soarelui — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Ordinatorul — 15; Pericle —
19,30.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(sala SaVoy. 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) :
Belmondo al doilea — 16; Frumosul
din pădurea zăpăcită... — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Scurtcircuit la creier — 18,30.
■ Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : După datina străbună — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 16; 19,30.
■ Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Ileana Sinziana — 17.
■ Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Iertarea — 19,30.

CLUJ • La Casa de cultură a
studenților din Cluj-Napoca s-a
desfășurat cea de-a treia ediție a
simpozionului „Știința modernă și
energia", organizat de către comi
tetul județean al U.T.C., consiliul
județean al sindicatelor, întreprin
derea de rețele electrice și Insti
tutul politehnic. Au fost prezenta
te numeroase comunicări și refera
te de către specialiști din între
prinderi, unități de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, in
stitute de învățămînt superior din
București, Brașov, Constanța, Ga

de educație ateistă în învățămîntul
politic al U.T.C., al sindicatelor și
Organizației Democrației și Unității
Socialiste. Centrul de greutate al
activității de masă în acest domeniu
îl constituie însă cursurile de pro
pagandă materialist-științifică ale
Universității cultural-științifice (40
la nivelul municipiului, 70 la sec
toare, 21 în sectorul agricol Ilfov).
Interes a stîrnit activitatea de edu
care materialist-științifică în rîndurile tinerilor din licee, întreprinderi
și de la sate.
Diversitatea șl caracterul atractiv
al manifestărilor organizate de clu
burile științifice „Terra 2 000“ și
„Astroclub" de pe lingă Universita
tea cultural-științifică municipală,

Inițiative interesante,
dar și largi
resurse interne
de perfecționare
a activității educative
ca și la cluburile de informare ști
ințifică „Galaxia", „Tehnium", „Fan
tastic club" și altele, de pe lingă ca
sele de cultură, fac din sălile aces
tora gazde plăcute, centre culturale
cu priză în rîndurile unui public
larg, îndeosebi al tineretului. La so
licitarea „beneficiarilor", brigăzile
complexe de educație materialistștiințifică vin în ospeție la colecti
vele multor întreprinderi unde răs
punsurile la întrebările auditoriului
sînt urmărite cu viu interes.
Am menționat, firește, doar par
țial reușitele propagandei ateiste
dar, deși progresele se vădesc, in
contestabil, precumpănitoare, per
sistă încă motive de insatisfacție. în
unele organizații de partid sau de
masă din Întreprinderi și instituții
se manifestă stări de automulțumire
favorizînd stagnarea. Inițiativele or
ganizațiilor sindicale, de U.T.C., ale
comitetelor de femei sînt sporadice.
Cifrele referitoare la numărul ac
țiunilor sau al celor „cuprinși" es
tompează uneori preocuparea pentru
elementul esențial — caracterul
convingător, forța de influențare,
eficiența practică a activității.

Majoritatea celor 17 cluburi mun
citorești și 927 lectorate tehnico-economice îndrumate de sindicate au la
activul lor rezultate pozitive în an
samblul activității educative ; frec
vente rămîneri în urmă incetinesc
insă înaintarea pe un front mereu
mai larg. în contrast cu apatia și
lîncezeala caracteristică muncii de
educare ateistă, la cluburile sindica
telor din comerț, grupul de con
strucții nr. 7, la biblioteca de la
„Vulcan" sau căminele de nefamiliști de la I.C.S.I.M. și „Energoreparații", interesul viu cu care o masă
largă de participanți urmărește sta
tornic variatele manifestări inițiate
în acest domeniu la cluburile și bi
bliotecile întreprinderilor „23 Au
gust", „Republica", I.R.E.M.O.A.S.,
I.C.T.B., căminele de nefamiliști
F.R.B. și „Tricodava" reliefează, o
dată mai mult, cit de necesară este
fructificarea în munca politico-educativă a resurselor interne de price
pere și pasiune ale organizațiilor de
partid, ca și ale organizațiilor de
masă. în timp ce cursurile de edu
cație ateistă „Omul și cunoașterea
Cosmosului", „Omul modern și prac
tica religioasă", organizate de uni
versitățile
cultural-științifice ale
sectoarelor 4 și 5, au un larg ecou,
efecte profunde în conștiința oame
nilor, aspectele de superficialitate și
formalism diminuează forța, de in
fluențare a cursurilor de educație
materialist-științifică ale universită
ții din sectorul 2.
Ceea ce se impune, mai ales, este
o mai marc continuitate și varietate
a manifestărilor în funcție de cerin
țele specifice ale diverselor cate
gorii socio-profesionale, multipli
carea aportului acțiunilor culturalartistice, împletirea organică a acti
vității de perfecționare a pregătirii
profesionale, de participare la crea
ția tehnico-științifică de masă cu ac
țiunea de educare ateistă.
Larga structură organizatorică a
activității de propagandă materia
list-științifică în Capitală, ca și exis
tența unui masiv corp de propagan
diști specializați în acest domeniu
asigură premisele necesare unei per
fecționări substanțiale a muncii edu
cative. Nu rămîne decît să fie valo
rificate efectiv printr-o mai intensă
investiție de competență, fantezie,
inițiativă.

Tudor OLARU

Casa memorială „Nicolae Titulescu44
In comuna Ni
colae
Titulescu
din județul Olt —
localitate ce poar
tă numele ilustru
lui om politic de
la a cărei naștere
se aniversează 100
de ani — s-a
inaugurat
casa
memorială. Aici
sînt expuse docu
mente, fotografii
originale, fotoco
pii, vitrine cu obiecte care au aparținut lui Ni
colae Titulescu și
familiei acestuia.
Intr-o altă încă
pere s-au reamenajat fostul său
cabinet de lucru
și biblioteca. (Emilian Rouă).

lucrările sesiunii naționale de arheologie

Vacanța școlară de primăvară

La Vaslui au început lucră
rile reuniunii științifice națio
nale : „A 16-a sesiune anuală de
rapoarte privind rezultatele cer
cetărilor arheologice din anul 1981".
Organizată de Consiliul Culturii și
Educației Socialiste și Academia de
științe sociale și politice, cu spri
jinul forurilor culturale locale, im
portanta
manifestare
științifică
reunește peste 350 de cercetători,
muzeografi și cadre didactice din
întreaga țară. După cuvîntul de
deschidere a lucrărilor rostit de
tovarășul Gheorghe Cilibiu, primsecretar al
comitetului
jude
țean
de partid, au prezentat
comunicări Tamara Dobrin, vice
președinte al C.C.E.S., dr. Constan
tin Preda, prim-vicepreședinte al
Comisiei arheologice a Academiei
de științe sociale și politice, și prof.

— Peste 1 milion de preșcolari și
elevi în tabere și excursii — în
toate școlile — cluburi de vacanță
— Cei mai talentați elevi în finala
concursurilor școlare pe discipli
ne de învățămînt
Sîmbătă 3 aprilie, după ultima
oră de’ curs, începe vacanța de pri
măvară a elevilor din învățămîntul primar, gimnazial, liceal și pro
fesional.
Pentru cele două săptămîni de
odihnă și recreație — după cum
ne-a relatat prof. Marin Iliescu,
director în Ministerul Educației și
învățămîntului — organizatorii va
canței au alcătuit un bogat pro
gram de activități politico-educa
tive, de manifestări cultural-artistice și sportive, multe dintre ele în
aer liber. Peste 1 milion de pre
școlari și elevi vor petrece zile de
vacanță în tabere de odihnă și de
profil — amenajate in zone pito
rești ale țării — vor participa la
drumeții și excursii județene și interjudețene — prilej de cunoaștere
a vestigiilor istorice și de cultură,
a marilor realizări socialiste ale
patriei. Ample manifestări vor fi
dedicate, și in zilele vacanței de
primăvară, aniversării a 60 de ani
de la crearea Uniunii Tineretului
Comunist.
în toate unitățile școlare,
din
mediul rural și din orașe, în case
ale pionierilor și șoimilor patriei,
la baze sportive vor funcționa clu
buri de vacanță. în programul de
activitate al acestora sînt prevăzute

acțiuni educative diverse menite să
contribuie, în forme adecvate zile
lor de vacanță, la dezvoltarea in
teresului elevilor pentru cunoaștere
și lărgirea orizontului de cultură
generală, pentru practicarea spor
tului și turismului. Vor avea loc, de
asemenea, vizite la muzee și expo
ziții, întilniri cu activiști de partid
și de stat, cu fruntași în producție,
cu oameni de cultură, recitaluri
de muzică și poezie patriotică, re
voluționară, cicluri de filme, spec
tacole teatrale etc.
Pe marea scenă a Festivalului na
țional „Cîntarea României" forma
țiile artistice școlare vor susține
ample spectacole cultural-artistiee;
cercurile tehnico-aplicative, știin
țifice și de creație, continuindu-și
activitatea din timpul anului de
studiu, vor iniția demonstrații
practice, întilniri cu specialiști. Cei
mai talentați elevi, selecționați la
fazele locale și județene ale con
cursurilor școlare pe discipline de
învățămînt, se vor întilni la faza
pe țară a acestor concursuri, care
se va desfășura între 5 și 11 apri
lie în diferite centre.
Vor continua, și în zilele vacan
ței de
primăvară, acțiunile
de
muncă patriotică ale tineretului
școlar : pe șantierele de construc
ții, la lucrări de larg interes cetă
țenesc, la amenajarea și întreține
rea zonelor verzi, a parcurilor, la
îngrijirea monumentelor istorice.
Cursurile școlare se reiau luni, 19
aprilie.

Florlca DINULESCU

„ZIUA MONDIALA A TEATRULUI"
Prin tradiție, 27 martie este „Ziua
mondială a teatrului", zi în care se
aduce un omagiu acestei arte stră
vechi, cu un profund conținut uma
nist, ce contribuie prin mijloacele
sale specifice la o largă comunicare
și înțelegere reciprocă intre oameni,
între țări și popoare. Artă ce-și pune
în valoare ideile și mesajul prin
dialog, teatrul ește omagiat astfel
pentru esența să democratică,
ca
expresie a nevoii permanente de co
municare și de perfecționare uma
nă.., „Ziua mondială a teatrului" se
desfășoară anul acesta sub semnul
luptei pentru pace, pentru dezar
mare, împotriva pericolului unui nou
război, deziderate actuale atît
de
scumpe lumii întregi. Teatrele noas
tre dramatice, muzicale, de anima
ție au programat pentru această zi,
la sediu sau în deplasare, cele mai
bune spectacole din repertoriul sta
giunii — piese originale și din crea
ția universală clasică și contempo
rană, opere dedicate omului, luptei
sale pentru pace și progres social.
Pe afișul teatral al zilei
un loc
aparte ocupă astfel piesele de tea
tru politic, de actualitate, militînd
pentru umanismul revoluționar și
idealurile de libertate și indepen
dență ale popoarelor, pentru dem
nitate umană. Spectacole de o alea
să ținută artistică, recitaluri, pro
grame de muzică și poezie patrioti
că, dezbateri cu publicul
privind

interferența teatrului cu viața șî
specificul artei noastre scenice ac
tuale vor fi găzduite de case de
cultură, cămine culturale și cluburi
de pe mari platforme industriale.
Teatrul „Bulandra" din Capitală de
dică acestei „zile" spectacolul
de
poezie și muzică „Primăvara fier
binte", premieră consacrată aniver
sării a trei sferturi de veac de la
marea răscoală a țăranilor din 19U7
și a două decenii de la încheierea
cooperativizării agriculturii în țara
noastră. Spectacolul în premieră,
programat în ajunul „Zilei mondiale
a teatrului", este realizat în regia
lui Petre Popescu ; scenografia aparține lui Doris Jurgea. Piesa ur
mează a fi prezentată, de asemenea,
în întreprinderi și școli din sectorul
5 al Capitalei.
Teatrul „Victor Ion Popa" din
Bîrlad, prezintă, sîmbătă, 27 martie,
premiera piesei lui Valentin Munteanu „Cîntec de om bătrîn", o evo
care a evenimentelor din primăvara
lui 1907. Regia și scenografia aces
tei a 7-a premiere a teatrului din
actuala stagiune aparțin lui Cristian
Nacu.
Tot Sîmbătă, „Teatrul tineretului"
din Piatra . Neamț oferă în premieră
piesa ';de actualitate , „Hardughia" de
Mircea Radu ,-Iacoban, în regia lui
Călin' Florian (scenografia
Vasile
Jurje).
(Agerpres)

Simpozion cu prilejul împlinirii a 525 de ani
de la urcarea pe tronul Moldovei
a lui Ștefan cel Mare
In organizarea secției de propa
gandă a Comitetului județean Har
ghita al P.C.R. și a direcției gene
rale a Arhivelor Statului, la cabi
netul județean pentru activitate politico-ideologică din Miercurea-Ciuc
a avut ioc simpozionul „525 de ani
de la urcarea pe tronul Moldovei a
lui Ștefan cel Mare". Referatele și
comunicările științifice susținute cu
acest pulej de profesori din Odorheiu Secuiesc și Miercurea-Ciuc,
precum și cercetători și cadre di
dactice universitare din București
au evocat figura luminoasă a mare
lui domnitor, care s-a distins prin

Foto ; Nicu Cioreî

Pină la Semnul șar
pelui, pentru unii cro
nicari grăbiți cu eti
chetările, unicul nu
mitor comun al filme
lor lui Mircea Veroiu
ar fi fost obsesia sti
lului, împinsă uneori
pină la înghețata manierizare calofilă. O
asemenea obsesie pen
tru rigoarea sintaxei
cinematice, pentru eleganța scriiturii exis
tă intr-adevăr la Ve
roiu și, în contextul
actual al priorității,
, pe plan mondial și na
țional, a producției de
serie, ea nu poate fi
decît salutară. Cu atit
mai mult cu cit din
colo de acest pod al
vizualului întins spre
spectator, ca orice ar
tist autentic pentru
care
cinematograful
înseamnă mai întîi
vocație și abia pe
urmă modus vivendi,
cineastul și-a construit
nu numai o poetică
proprie, ci și o mitolo
gie apăsat personală.
Independent de supor
tul lor diegetic. ba
chiar în pofida faptu
lui că pornesc de la
textele altora, de la
clasici sau de la pro
zatori
contemporani,
în cazul de față de la
un vinos și pitoresc
roman al lui Mircea
Micu, filmele de autor
ale Iul Veroiu au un
univers și un fior aparte. Populate de o
lume arhetipală, ele
aduc pe ecran aceeași
melancolică dîrzenie a
ființe înlănțuite,

Azi vă informăm despre:

mușcate, dar nu învin
se de șarpele destinu
lui și al singurătății.
Sau, mai exact spus,
marcate de semnul
alterității.
Ca Mîrza
din „Vîlva Băilor", ca
Hans din „Dincolo de
pod" sau ca ofițerul
din „Șapte zile", Alimandru,
romanticul

întors așadar pe tărîmul acestei mitolo
gii personale
după
prelungite
interludii
cu cow-boys, Veroiu
reia, de astă dată în
cheie baladescă, saga
satului ardelean pri
vit ca o entitate eter
nă, mai presus de răs
crucile istoriei, o en-

puternica sa dragoste față de țară
și popor, prin excepționalele sale
calități de comandant de oaste în
glorioasele bătălii purtate pentru li
bertatea și neatîrnarea gliei strămo
șești, prin înțelepciunea și clarvi
ziunea diplomatică manifestată în
făurirea unui climat de pace și în
țelegere intre popoare, amenințate
de pericolul otoman. în baza docu
mentelor vremii, au fost relevate
bunele sale relații cu vecinii și cu
alte state și principate, ecoul larg
stîrnit de personalitatea marelui
conducător și bărbat de stat în con
știința europeană. (I. D. Kiss).

fon și nostalgia viselor
nerealizate), cvj nume
roase recitative și epi
soade relativ indepen
dente, pe care le-a așezat sub aripa gene
ros protectoare a ba
ladei. Chiar și așa
însă, cîteva secvențe
rămîn în ruptură evi
dentă de ton : prinde-

punctele de vîrf ale
creației sale (de unde
se vede ,că în cariera
unui cineast parante
zele
comerciale
îl
marchează fără voia
lui), Veroiu și obișnui
ta lui echipă de cola
boratori își desfășoară
întreaga virtuozitate.
Cu cunoscută știință,

rea lui Alimandru ezi
tă între „Toma Alimoș" și epoca de aur
a westernului, iar ur
mărirea din cimitir
rivalizează, ca
piro
tehnie, cu polițistele
lui Sergiu Nicolaescu).
La adăpostul unei na
turi impasibile, cople
șitoare, destine ieșite
brusc din matcă se
reașază violent sau
lin, în răbufniri de
revoltă sau cu resem
nată acceptare. La adâpostul unui story adus la scara propriei
mitologii cinematogra
fice, dar totuși încă la
oarecare distanță de

subtile mișcări de aparat învestesc inte
rioarele și cromatica
lor rafinată (decoruri
Aureliu Ionescu) cu
funcție dramatică sau
dezvăluie neașteptate
sensuri : un simplu
travelling înainte su
gerează răscolitor dra
ma unei iubiri tăinui
te. Montajul paralel
alternează cu montajul
eliptic mizînd pe forța
de șoc a imaginilor
surprinse cu infinită
artă de acest prea mo
dest maestru al clar
obscurului și al peisa
jelor
numit
Călin
Ghibu. După o suită de

SEMNUL
ȘARPELUI
contrabandist
din
.Semnul șarpelui", este
altfel decît lumea lui,
se înalță deasupra ei
prin puritate interioa
ră. Soră de spirit cu
Fefeleaga din „Nunta
de piatră" și cu Mara
din „Dincolo de pod",
apriga doamnă Handrabur își domină se
menii cu demnitate
statuară de mater do
lorosa, în timp ce nora
ei Parasca e rudă
bună întru blestemul
unei iubiri cernite cu
Sida din același „Din
colo de pod" sau cu
inginera din „Hype
rion".

lați, Iași, Timișoara, Suceava. Pi
tești și Cluj-Napoca. (Ai. Mureșan)
CARAȘ-SEVERIN « Casa de
cultură a sindicatelor din Reșița a
găzduit simpozionul „Civilizația sa
tului bănățean", organizat de cena
clul Uniunii compozitorilor din ju
dețul Caraș-Severin și de Consiliul
comunal de educație politică și cul
tură socialistă din Ticvaniu Mare,
Manifestarea a cuprins și un reușit
concert susținut de corul uzinelor
din Reșița și corul de cameră „Mi
orița", în cinstea aniversării a 20
de ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii și a aniversării a

titate peste care răz
boaiele alunecă fără
să-i clintească rădă
cinile, unde prefaceri
le vremurilor sînt asimilate cu ancestrală
și calmă înțelegere a
dialecticii.
Lăsîndu-i lui Mircea
Micu delicata operație
de a-și comprima pro
za în tiparele procustiene ale unui scena
riu, regizorul s-a vă
zut confruntat cu
o
structură
diegetică
densă, dar arborescen
tă. cu personaje para
bolice
(„americanul"
întors acasă cu o tol
bă de povești, un pate-

30 de ani de la constituirea coope
rativei agricole din comuna Ticva
niu Mare. (Nicolae Cătană)
BUZĂU • în foaierul Casei de
cultură a sindicatelor din munici
piu a fost vernisată expoziția de
fotografii „împliniri în anii coope
rativizării". Lucrările semnate de
fotoreporterul Constantin Stoicescu,
de la gazeta „Viața Buzăului", se

constituie în tot atîtea secvențe din
marea epopee a unui amplu proces
revoluționar înscris în anii socia
lismului de lucrătorii ogoarelor buzoiene. (Stelian Chiper)
BOTOȘANI • Sub egida comite
tului județean al U.T.C., la Casa
științei și tehnicii pentru tineret
s-a desfășurat, timp de trei zile, cea
de-a doua ediție a
festivaluluiconcurs de muzică tînără, revolu
ționară. Alături de interpreti din
județul-gazdă, la concurs au parti
cipat reprezentanți din alte 13 ju
dețe ale țării. (Silvestri Ailenei)

planuri în tonuri stin
se, albul orbitor al
cîmpiei troienite lo
vește
retina ;
pata
albă a plicului pe ne
grul rochiei anticipea
ză vestea ; răstignit pe
poarta neagră, Ali
mandru e o pasăre ră
nită a cerului; și pes
te tot și peste toate,
aburul
pămîntului,
verdele crud al ierbii.
Cu extremă economie
de cuvinte, mizînd aproape exclusiv pe
imagine și pe coloana
sonoră, pe muzica _de
sublimată sorginte fol
clorică a lui Adrian
Enescu, Veroiu articu
lează cu mină sigură
secvențele și cu la fel
de sigură mină con
duce distribuția domi
nată de actorii lui
preferați — Leopoldina Bălănuță, Ovidiu
Iuliu Moldovan, Mir
cea Albulescu, Mircea
Diaconu. Alături de ei
și cu aceeași perfectă
intuiție a nuanțelor —
Dorina Lazăr, Dorel
Vișan, Valeria Sitaru,
Ion Vîlcu, Costel Con
stantin, Radu Gheor
ghe, Rodica Mandache, Vasile Ichim.
Compensînd
prin
frumusețea
scriiturii
ușoara descentrare în
construcție și dimi
nuarea sensurilor ini
țiale ale prozei lui
Mircea Micu. Semnul
șarpelui oferă ’ totuși
iubitorilor artei filmu
lui un regal vizual.

Manuela CERNAT

HARGHITA • în cadrul zilelor
educației și culturii socialiste or
ganizate în municipiul MiercureaCiuc a avut loc un simpozion de
dicat centenarului nașterii marelui
diplomat și om politic român Ni
colae Titulescu. (I. D. Kiss)
MARAMUREȘ * Sub genericul
„Sighetu Marmatiei în cincinalul
1981—1985", s-a deschis o expoziție
documentară înfățișînd mijloace ale
propagandei vizuale, obiectivele economico-sociale și prioritățile ac
tivității de educație politico-ideologică și patriotico-revoluționară a
oamenilor muncii. (Gh. Susa)

dr. docent Mireca Petrescu-Dimbovița, vicepreședinte al Comisiei ar
heologice a Academiei de științe
sociale și politice, și alți partici
panți..
Comunicările au relevat, prin bo
gate și inedite date culese din cele
aproape 180 de șantiere arheologi
ce, vechimea și continuitatea neîn
treruptă a poporului român în va
tra strămoșească din spațiul carpato-danubiano-pontlc, tradițiile de
luptă ale poporului nostru pentru
păstrarea ființei sale, pentru liber
tate și independentă națională.
Cu acest prilej au fost vernisate
expozițiile „Cercetări aerofotografice în arheologie", organizată de
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, și „Descoperiri
arheologice din Moldova în anul
1981". (Petru Necula).

Dumitru BERCIU:

„Buridava dacică"
în Editura Acade
miei a apărut primul
volum din seria „Bu
ridava dacică", dato
rat cunoscutului isto
ric Dumitru Berciu,
care — după două de
cenii de rodnice in
vestigații arheologice
la Ocnița — Buridava
(jud. Vîlcea) — des
chide acum publicarea
monografică a valo
roaselor rezultate ob
ținute.
Volumul de față cu
prinde constatările re
feritoare la mediul
geografic și la rolul
jucat de marea bogă
ție în sare a locului,
conține datele privind
situația stratigrafică și
o analiză minuțioasă
a descoperirilor arhe
ologice făcute în așe
zarea civilă, în Ceta
tea 1, pe terasele și
acropola acesteia, ofe
rind in același timp
importante date și ob
servații despre necro
pola dacică. Sînt, de
asemenea, prezentate
pe larg caracterul ha
bitatului, sistemul de
fortificații concretizat
în trei cetăți de pămînt, sanctuarul pa
trulater descoperit pe
acropola Cetății I, cis
terna de apă și alte
obiective arheologice.
Bogăția și marea di
versitate de materiale
arheologice sînt stu
diate aprofundat de
autor, din punct de
vedere tipologic-cronologic și cultural-istoric.
Pe baza materialelor
descoperite și a con
statărilor făcute în
cursul cercetărilor, D.
Berciu arată în mod
documentat că la Oc
nița — „Buridava"
din timpul Daciei in
dependente — viața
unor comunități uma
ne este atestată încă
la începutul neoliti
cului, în epoca bron

zului, de-a lungul pri
mei și celei de-a doua
virste a fierului, cu o
remarcabilă dezvolta
re în vremea de în
florire a civilizației și
statului dac din pe
rioada
Burebista —
Decebal. Intensitatea
maximă a locuirii,
construirea fortifica
țiilor, existenta sanc
tuarului amintit, ma
joritatea vestigiilor ar
heologice, amploarea
schimburilor
comer
ciale și activităților
economice în general,
monedele găsite și in
scripțiile
cu
litere
grecești ori latine fă
cute pe vase de cera
mică datează din cele
două-trei secole pre
mergătoare
cuceririi
romane.
O justificată atenție
acordă autorul semni
ficației pe care o pre
zintă o inscripție cu
caractere grecești de
pe un vas de provizii
ori de cult, unde se
menționează un rege
(basileus) cu numele
Thiamarkos, necunos
cut pînă aici din alte
surse. Se apreciază că
Thiamarkos putea fi
căpetenia uneia din
formațiunile
politice
cu caracter statal din
perioada de după Bu
rebista. Oricum, sen
zaționala atestare epigrafică la „Buridava"
a unui nou basileus
geto-dac, ca și a altor
antroponime de ace
eași origine (Reb, Bur)
constituie achiziții do
cumentare de excep
ție. Ele aruncă o lu
mină puternică ou nu
mai asupra organiză
rii social-politice din
perioada dintre Bure
bista și Decebal, dar
furnizează
totodată
informații prețioase în
legătură cu onomasti
ca și cu răspîndirea
scrisului în lumea da
cică.

Un fenomen istoric
de maximă însemnă
tate, pe care D. Ber
ciu îl pune din nou
în evidentă în urma
cercetărilor de la Oc
nița, rezidă în pene
trația economică și
culturală romană, a
limbii latine in socie
tatea dacică de la
nordul Dunării de jos.
Cu dreptate se arată
că, pe lingă relațiile
mai vechi cu lumea
greacă, la „Buridava",
încă din prima jumă
tate a secolului II
î.e.n., sînt prezente și
apoi se intensifică me
reu influențele roma
ne.
Viața înfloritoare în
acest centru dacic din
valea Oltului subcar
patic încetează în vre
mea primului război
al lui Traian împotri
va lui Decebal (101—
102 e.n.), cînd — pre
cum arată documen
tele — populația au
tohtonă învinsă a fost
dislocată de
cuceri
tori din vechea ei așezare. în zonă însă
se constată arheologic
continuitatea băștina
șilor, conviețuirea și
contopirea lor cu ro
manii. Aici, în lumi
na
altor
cercetări,
„locuințele dacilor al
ternau cu ale roma
nilor pe aceeași uliță",
fapt care prezintă o
importanță de prim
ordin pentru demon
strarea
permanenței
autohtonilor în vatra
ancestrală și a sim
biozei
daco-romane.
întîiul volum din
lucrarea
„Buridava
dacică" reprezintă —
grație Vastei experi
ențe arheologice și
competenței deosebite
a autorului — o con
tribuție de seamă Ia
tezaurul civilizației și
istoriei dacilor.

Conf. univ. dr.
D. PROTASE

Noi contribuții la cercetarea
civilizației romane
Editura ieșeană „Ju
nimea", care oublică
în mod constant lu
crări
științifice
cu
conținut istoric, ne oferă Drima sinteză asuora unui subiect
extrem de pasionant,
si anume civilizația
romană r>e teritoriul
cunrins între Carpati
Si Prut : Silviu Sanie :
„Civilizația romană la
est de Carpati si ro
manitatea oe teritoriul
Moldovei (sec. II î.e.n.
— III e.n.)“. Cunos
cut Dină acum mai ales ca un reputat cer
cetător al vieții spiri
tuale in antichitate,
autorul acestei cârti
ne prezintă imnactul
celor două civilizații,
cea dacică si cea ro
mană. din momentul
primului lor contact si
Dină la retragerea ar
matelor romane din
provincia Dacia.
Dună o întinsă și
foarte utilă introduce
re Drivitoare la isto
riografia
problemei,
sînt analizate relații
le cu lumea romană
în perioada dinaintea
războaielor lui Dece
bal si Traian, din
anii 101—102 si 105—106
e.n., ilustrate Drin as
pectul lor cel mai con
cret. anume Drin im

porturile romane : ce
ramică.
obiecte
de
metal, podoabe, mone
de. Si aici, ca si în
capitolele următoare,
se insistă mai ales asuora pieselor inedite
sau a celor la care analiza autorului aduce
noi contribuții pentru
înțelegerea
semnifi
cației lor. Multitudinea
lor îl indreptăteste De
autor la concluzia că
elementele de viată
materială relevate au
pregătit încadrarea într-un
timp
relativ
scurt si a acestei pro
vincii istorice în sfe
ra de Influentă a ci
vilizației materiale si
spirituale romane.
Asa cum este si fi
resc. ponderea princi
pală în economia căr
ții o ere tratarea pe
rioadei secolelor II—III
e.n. Un spațiu amplu
este dedicat prezentă
rii detaliate a terito
riului roman din su
dul Moldovei, al că
rui centru l-a repre
zentat fortificația si
așezarea de la Bărboși
(orașul Galati). Reflectînd
importanta
deosebită a acestei
ștatiuni
arheologice,
de unde autorul ne
prezintă multe rezulta
te ‘inedite ale proprii

lor cercetări, capitolul
sc încheie cu sem
nificative concluzii asunra
conviețuirii
daco-romane. Se con
tinuă apoi cu prezen
tarea unitară a cul
turii materiale romane
atit în sudul Moldo
vei. cît și în lumea
daco-carpică. a credin
țelor romane în ace
leași zone, realizată
prin repertorii com
plete. de o utilitate
care nu mai necesită
nici o subliniere, ale
amforelor,
opaițelor,
produselor de metal,
monedelor si monu
mentelor de cult des
coperite (din păcate,
ilustrația nu tine na
sul nici din punct de
vedere cantitativ si
nici calitativ cu con
ținutul acestei ample
si deosebit de impor
tante sinteze istorice).
Capitolul de conside
rații finale subliniază
că situația etnică și
culturală a Moldovei
în secolele II—III. in
fluențată profund de
civilizația romană, nu
a mai putut fi modifi
cată structural de ma
rile migrații.

LI viu
PETCULESCU

AU APĂRUT ÎN LIBRĂRII
• CERCETĂRI ARHEOLOGICE
ÎN BUCUREȘTI (VOLUMUL III).
Apărut sub egida Muzeului de
istorie a municipiului București
(coordonatori — Petre Dache și
Panait I. Panait) volumul cuprin
de 16 studii, comunicări, rapoarte
arheologice și 13 note privind
descoperiri întîmplătoare pe șan
tierele de construcții din Capita
lă. Ele pun în evidență faptul
că începînd din paleolitic, toate
marile etape ale evoluției societății
omenești au lăsat aici, în inima
Cîmpiei Române, bogate urme ma
teriale, mărturii ale unei neîntre
rupte viețuiri.
• THRACO-DACICA (TOMUL
II). Publicația anuală a Institutului
de tracologie, apărută sub auspi
ciile Editurii Academiei, cuprinde
studii privind strălucitul tezaur
de podoabe tracice descoperit
la Hinova — Mehedinți, rezul
tate ale cercetărilor din necro
pola getică de la Bugeac-Constanța, din așezările geto-dace de

la Ocnița — Vîlcea, Sprîncenata —
Olt, Huși — Corni și Tilișca — Si
biu sau privind pe dacii liberi din
Muntenia și relațiile lor cu roma
nii, conviețuirea goților cu romanii
în Dobrogea, aspecte ale civiliza
țiilor din epoca bronzului și a fie
rului etc.
• HISTRIA, VOLUMUL VI (Ter
mele romane) de Alexandru Suceveanu (cu colaborarea arhitectei
Anișoara Sion, Gheorghe Poenaru
Bordea, Gheorghe Vecerdea). Lu
crarea tipărită
sub însemnele
Editurii Academiei, adăugind un
nou capitol la istoria importantului
centru urban al Daciei Pontice,
prezintă stratigrafia construcțiilor
termale, modul lor de funcționare,
tehnica folosită de constructori ;
este publicat un amplu catalog al
descoperirilor arheologice din ter
mele romane de la Histria, atestind
gradul înalt de dezvoltare econo
mică, de urbanizare a Histriei de
acum două milenii.
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„Țărănimea - forță socială revoluționară,
participantă activă la făurirea societății
socialiste multilateral dezvoltate44
tuirea unei noi revoluții agrare, care
Din inițiativa tovarășului Nicolae
impune o largă mobilizare a țărăni
Ceaușescu, secretar general al Parti
mii, a tuturor forțelor umane de la
dului Comunist Român, președintele
sate, pentru modernizarea și intensi
Republicii Socialiste România, vineri
ficarea producției, sporirea în conti
s-au desfășurat în Capitală lucrările
nuare 'a aportului agriculturii la
sesiunii omagiale „Țărănimea — fo_ță
creșterea venitului național, la buna
socială revoluționară, participantă ac
tivă la făurirea societății socialiste
aprovizionare a populației cu pro
multilateral dezvoltate", consacrată
duse agroalimentare și a industriei
evocării a 75 de ani de la marea
cu materii prime.
răscoală revoluționară țărănească din
în continuare au prezentat comu
1907 și a 20 de ani de la victoria
nicări tovarășii Ion Popescu-Puțuri,
revoluției agrare socialiste — înche
— „Rolul țărănimii în lupta pentru
ierea cooperativizării.
dreptate socială și libertate naționa
Organizată sub egida Academiei
lă. Semnificația marii răscoale re
Republicii Socialiste România, acade
voluționare țărănești din 1907 și a
miilor de științe sociale și politice,
victoriei revoluției agrare socia
de■ științe agricole și silvice, a Aca
liste. Concepția tovarășului Nicolae
demiei „Ștefan Gheorghiu" și a In
Ceaușescu cu privire la locul țără
stitutului de studii istorice și socialnimii in viața social-politică a ță
politice, sesiunea omagială s-a con
rii" ; Ștefan Pascu, președintele Sec
stituit intr-un cald și vibrant
ției de științe istorice a Academiei
elogiu adus țărănimii, care, îm
Republicii Socialiste România —
preună cu clasa muncitoare, cu inte
„Cauzele
economice și social-politi
lectualitatea, cu celelalte categorii
ce ale marii răscoale țărănești din
sociale, a reprezentat și reprezintă
1907. Poziția partidului clasei mun
marile virtuți patriotice si creatoare
citoare față de rezolvarea problemei
ale poporului nostru, afirmîndu-se
agrare în România" ; Petre Munpregnant de-a lungul secolelor ca un
teanu, locuitor al comunei Flămînzi,
factor de bază al luptei pentru trans
județul Botoșani — „Foamea, sără
formări revoluționare, pentru con
cia și exploatarea au condus în 1907
struirea unei orinduiri noi, socialiste
pe locuitorii din comuna noastră ia
și comuniste pe pămîntul României.
răscoală" ; Constantin Miroiu, locui
Au particioat oameni ai muncii
tor al comunei Sîngeru, județul Pra
din localitățile în care a început si
hova — „Cum s-a desfășurat bă
s-a desfășurat răscoala
din 1907,
tălia pentru pămînt, libertate și
muncitori și țărani — români, ma
demnitate
în comuna noastră" ; Paul
ghiari, germani șt de alte naționali
Roșu, martor ocular al răscoalei din
tăți — activiști de partid și de stat,
comuna Stănești, județul Giurgiu —
oam».X”.i ai muncii care au cont-ibuit
„Lupta noastră dreaptă pentru pă
la iflsfăptuirea procesului cooperativi
mînt și o viață mai bună nu a pu
zării agriculturii, membri fondatori și
tut fi stăvilită de forțele represi
președinți ai crimelor cooperative
ve" ; Dumitru Miron, muncitor la
agricole de producție și din alte uni
I.M.M.R. Pașcani — „Solidaritatea și
tăți cu rezultate bune în activitatea
sprijinul dat de muncitori țărănimii
desfășurată pe ogoare, specialiști din
răsculate în 1907 — expresie a alian
agricultură, istorici, scriitori, artiști
ței muncitorești-țărănești" ; Eugenia
plast'ci ce au evocat in ope-ele lor
Rusu, președinte al C.A.P. Stoiana,
jertfele țărănimii din trecut și trans
comuna Cornești, județul Cluj — „Eformarea vieții satului în anii con
coul marii răscoale din 1907 în rînstrucției socialiste.
dul românilor de peste Carpați" ;
Din prezidiu au făcut parte tova
Marin Nedea, Erou al Muncii So
rășii : Emil Bobu, Dumitru Popescu,
cialiste. președintele C.A.P. din co
Petru Enache, Suzana Gâdea, Marin
muna Purani, județul Teleorman —
Rădoi, Ion Popescu-Puțuri. director
„Reforma agrară din 1945 în comu
al Institutului de studii istorice și
na noastră — începutul unor profun
social-politice de pe lingă C.C. al
de transformări in viața satului" ;
P.C.R., Ion Teșu, ministrul agricultu
general-maior (r) Andrei Miclescu,
rii și industriei alimentare.
fost comandant de mare unitate în
în cuvintul de deschidere, tovară
războiul antihitlerist — „Dragostea
șul Emil Bobu, membru al Comite
față de pămîntul natal, expresie a
tului Politic Executiv, secretar al
eroismului țărănimii în timpul războ
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
iului antihitlerist, pentru eliberarea
guvernului, președintele Consiliului
întregului teritoriu al patriei, pen
Național al Agriculturii, Industriei
tru victoria asupra fascismului" ;
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
Ion Sîrbu, prim-secretar al Co
ririi Apelor, a reliefat rolul deosebit
mitetului
județean
Argeș
al
pe care l-a avut țărănimea în isto
P.C.R.
— „Rolul tovarășului Nicolae
ria poporului român, principalele
Ceaușescu în înfăptuirea neabătută
momente din lupta milenară dusă de
a politicii partidului de cooperativi
acpasta împotriva împilării și asupri
zare ’a agriculturii pe principiul liberii sociale și naționale, pentru apă
rarea unității și independenței pa , rului consimțămint" ; Ion Chițu, pre
ședintele C.A.P. Ceacu din comuna
triei. A fost subliniată pe larg con
Cuza Vodă, județul Călărași — „Cum
tribuția hotărîtoare a partidului, a
am acționat noi. țăranii din comuna
clasei muncitoare în aplicarea uneia
Cuza Vodă, pentru înfăptuirea polidin legitățile funda^ejatale ale con-;
strucției societății socialiste — coo ■ 'țtciF partidului de cooperativizare' a
agritultufii" ; Pecsi -Anton, preșddihperativizarea
agriculturii,
procCs
tele C.A.P. din comuna Turia, jude
complex, revoluționar, care a deschis
țul Covasna — „Sub conducerea
o nouă epocă în dezvoltarea eConoPartidului Comunist Român, locuito
mico-socială a satului românesc —
rii comunei Turia — români, ma
experiența originală a Partidului Co
ghiari — am pornit uniți pe calea amunist Român în acest domeniu,
griculturii socialiste" ; Ion Caraman,
marile transformări structurale pe
muncitor la Uzinele „Tractorul"trecute’ în viața țărănimii.
Brașov — „Sprijinul pe care l-au dat
„Qțrginizarea socialistă a agricul
muncitorii pentru inchelerea coope
turii - a spus vorbitorul — a repre
rativizării agriculturii" ; Roman Pirzentat momentul istoric în care pen
cea, fost- secretar al Comitetului ju
tru prima dată țărănimea a devenit
dețean Timiș al P.C.R. — „Cum a ac
cu adevărat stăpină pe pămîntul pe
ționat activul de partid din județul
care
lucrează,
transformindu-se
Timiș pentru a convinge țărănimea
treptat - într-o nouă clasă — clasa
să pășească pe calea agriculturii so
țărănimii cooperatiste — care repre
cialiste" ; Niculina Leu. învățătoare
zintă, in ansamblul societății socia
din comuna Petrești. județul Dîmbo
liste, o forță importantă pentru pro
vița — „Ce rol a jucat intelectuali
gresul și inălțarea țării.
tatea satului nostru in procesul coo
în înfăptuirea amplului, proces de
perativizării agriculturii" ; Ion Stocooperativizare, în organizarea pe
ian. membru supleant al Comitetului
baze noi a agriculturii românești, un
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
rol de excepțională însemnătate l-a
prim-secretar al Com tetului jude
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu.
țean Constanța al P.C.R. — „Orga
De numele și de activitatea sa neo
nizarea agriculturii pe baze coopera
bosită, dinamică, plină de pasiune și
tiste a deschis o epocă nouă in dez
dăruire patriotică se leagă. în mod
voltarea agriculturii județului Con
fundamental, crearea și dezvoltarea*
stanța" ; Ion Voicu. secretarul comi
pe baza liberului consimțămint, a unor
tetului de partid C.A.P. Scornicești,
mari și puternice cooperative agri
județul- Olt — „Creșterea averii ob
cole de producție, transformarea ra
ștești, a bunăstării materiale și spi
dicală a fizionomiei social-economirituale — rezultat al dezvoltării ba
ce a satului românesc, schimbarea
zei tehnico-materiale, al politicii ști
esențială a plodului de a trăi, gindi
ințifice a partidului și statului .nos
și munci al celor ce lucrează în agri
tru" ; Ioan Hihn, primar al comunei
cultură.
Slimnic, județul Sibiu — „Munca în
Istoria a înscris la loc de cinste
frățită a țăranilor români și germani
rolul determinant al secretarului ge
— izvor al bunăstării și temelia îm
neral al partidului, tovarășul Nicolae
plinirii năzuințelor locuitorilor comu
Ceaușescu — revoluționarul încercat,
nei noastre" ; Ion Negoiță, Erou al
Călit la flacăra vie a luptei neînfri
Muncii
Socialiste,
președintele
cate pentru dreptate socială și na
C.A.P. Pechea, județul Galați —
țională, comunistul de omenie, pres
„Cum înfăptuiesc politica agrară
tigioasă personalitate a lumii con
a partidului, indicațiile tovarășului
temporane — în elaborarea unei noi
Nicolae Ceaușescu urmașii răze
concepții, de largă perspectivă, ști
șilor și moșnenilor de la Pechea" ;
ințific fundamentată, pentru dezvol
Dragoș Crăciunaș. locuitor al comu
tarea agriculturii, in deplină concor
nei Sadova, județul Suceava —
danță cu marile obiective pe care i le
„Contribuția țăranilor din comună la
Impune progresul neîntrerupt al so
asigurarea fondului centralizat al
cietății noastre.
statului, la autoaprovizionarea popu
Pentru grija înaltă ce o poartă
lației" ; Kdmives Antoniu, Erou al
destinelor
agriculturii
românești,
Muncii Socialiste, președintele C.A.P.
progresului general al patriei, vieții
Pecica, județul Arad — „Traducînd
fericite a satului, propășirii si bună
în viață programul agrar al Partidu
stării întregului popor, aducem și în
lui Comunist Român am cunoscut din
acest moment de amolă semnificație
plin roadele cooperativizării agricul
istorică pentru țărănimea noastră
turii" ; Petre Mihalache. primarul
cele mai calde mulțumiri, întreaga
comunei Tudor Vladimirescu. județul
prețuire și recunoștință tovarășului
Brăila — „Noua revoluție agrară,
Nicolae Ceaușescu, conducătorul în
trgaptă calitativ superioară în dez
țelept și încercat al partidului și sta
voltarea agriculturii comunei noastre
tului nostru".
pe baze moderne" : Marin Ciucâ.
Vorbitorul a arătat apoi că, pornin-,
secretarul Comitetului orășenesc de
du-se de la necesitatea realizării
partid Băilești, județul Dolj — „Satul
unei noi calități a muncii și a vieții
răsculaților de ieri, orașul înfloritor
în toate domeniile de activitate,
de azi" ; Gheorghe Maftei. directorul
Congresul al XII-lea al partidului a
Liceului agroindustrial din Miroslava.
stabilit, ca obiectiv esențial, înfăp

• O NOUA AERO
GARA LA PARIS. Aero-

apropiat o capacitate de 10 mi
lioane pasageri.

portul Paris—Charles de Gaulle,
de la Roissy, ș-a îmbogățit cu
o nouă aerogară, inaugurată
miercuri de președintele Fran
ței, Franqois .Mitterrand. „Roissv
II" este construită ca șl „Roissy
I", în formă de inel și va fi re
zervată companiilor franceze.
Așa cum relevă agenția France
Presse, construirea noii aerogări
a devenit necesară ca urmare a
intensificării traficului aerian și
implicit a creșterii numărului de
pasageri. „Roissy I", precizează
agenția citată, a ajuns la satu
rație cu 11,5 milioane pasageri in
1981, față de 17 milioane la Orly.
„Roissy II" va avea în viitorul

•
RESTAURANT
COMPUTERIZAT. Cotldianul „Journal de Geneve" pre
zintă amănunte în legătură cu
un sistem pus la punct de un
inventator elvețian prin care
poate fi computerizată activita
tea... restaurantelor. Ospătarii
vor fi prevăzuți cu un mic ter
minal de dimensiunile unui aparat fotografic, funcționînd pe
bază de radiații infraroșii, ca
re le va permite să transmită
instantaneu comanda clienților.
Un colector de informații cen
tralizează datele provenite de

județul Iași — „Contribuția Liceului
agroindustrial din Miroslava la pre
gătirea cadrelor de specialiști nece
sari înfăptuirii noii revoluții agrare";
Vasile Berbecel, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. din co
muna Srmrna, judejui laiormva —
„Satul nou contemporan — cadrul
propice de formare și realizare
multilaterală a tineretului" ; Ion
Iliescu, președinte.e coimtecuiui1 oa
menilor muncii de la Uzinele „Semă
nătoarea" — București — „Rolul pe
care l-a avut uzina „Semănătoarea"
în asigurarea bazei tehnico-materiale
a agriculturii, expresie a alianței
muncitorești - țărănești" ; Cristian
Hera, directorul Institutului de
cercetări pentru cereale și plante
tehnice-Fundulea
—
„Cercetarea
științifică, dezvoltarea tehnologică și
introducerea progresului tehnic —
condiție de bază a înfăptuirii noii
revoluții agrare" ;
Maria Lazăr,
secretar cu probleme de propagandă
la Comitetul județean Buzău al
P.C.R. — „Ce forme folosim pentru
formarea omului nou în mediul
rural ; acțiuni pentru dezvoltarea
dragostei față de glia strămoșeas
că, de comuna natală" ; D. R. Po
pescu, președintele Uniunii scriito
rilor — „Răscoala din 1907 și coope
rativizarea
agriculturii
reflectate
in creația literară a scriitorilor
români" ; Vașile Celmare, șeful ca
tedrei de artă monumentală de la
Institutul de arte plastice „Nicolae
Grigorescu“-București — „Transfor
mările satului românesc contempo
ran, munca și viața nouă ale ță
rănimii — izvor de inspirație
în
arta plastică" ; Ion Teșu — „Cum se
înfăptuiesc hotărîrile Congresului al
XII-lea, indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea
agriculturii în cincinalul 1981—1935 ;
conținutul și căile înfăptuirii noii
revoluții agrare în România".
în cadrul expunerilor s-a eviden
țiat faptul că, de-a lungul istoriei,
țăranii români și, alături de ei, ță
ranii maghiari, germani și de alte
naționalități, cu care trăiau șl mun
ceau laolaltă, au inscris pagini de
înălțătoare epopee și jertfă în bo
gata cronică a luptei poporului ro
mân pentru libertate și dreptate so
cială, împotriva exploatării și asu
pririi feudale și capitaliste, pentru
o viață mai dreaptă și mai bună. în
acest context au fost reamintite
răscoalele țărănești de la Bobîlna și
Războiul țăranilor condus de Gheor
ghe Doja, marea răscoală condusă
de Horea, Cloșca și Crișan și alte
mișcări de la sfîrșitul secolului tre
cut, marea răscoală revoluționară de
la 1907 înscriindu-se ca un moment
deosebit în șirul numeroaselor ridi
cări la luptă ale maselor țărănești.
A fost relevată, de asemenea, con
tribuția țărănimii la înfăptuirea
aspirațiilor de unitate națională, în
marile bătălii împotriva asupritorilor
străini, pentru păstrarea pămîntului
strămoșesc și neștiri^f^âpșipei,
pentru independență și suveranitate
națională.
Comunicările au pus în lumină
faptul că premisele rezolvării pentru
totdeauna, pe cale revoluționară,_ a
problemei țărănești, ale desființării
exploatării au fost create de victo
ria revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperia-

listă din August 1944, care a inau
gurat o epocă de profunde transfor
mări democratice în viața întregii
țări, asigurind posibilitatea trecerii
la înfăptuirea revoluției și construc
ției socialiste.
A fost subliniat cu pregnanță ro
lul hotărîtor al Partidului Comunist
Român, forța politică clarvăzătoare,
care, încă de la începutul existenței
sale, a militat consecvent pentru eliberarea țărănimii de sub povara
exoloatării, soluționînd în mod știin
țific problema țărănească în intere
sul acestei clase, al întregului popor.
S-a menționat că transformarea so
cialistă a agriculturii în țara noas
tră, proces revoluționar cu ample
implicații economice și sociale, s-a
realizat treptat, printr-o vastă acti
vitate politică, organizatorică și edu
cativă desfășurată de partid pentru
atragerea țărănimii, pe baza liberu
lui consimțămint, pe făgașul socialis
mului. S-a relevat, totodată,’ că mun
ca complexă așezată la temelia coo
perativizării
agriculturii în țara
noastră constituie o valoroasă expe
riență originală a Partidului Comu
nist Român în acest domeniu.
în mod unanim, vorbitorii au sub
liniat, în expunerile lor, rolul de ex
cepțională însemnătate al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în înfăptuirea
politicii agrare a partidului comu
nist, la elaborarea unei concepții ști
ințifice de largă perspectivă, a am
plului proces de cooperativizare a
agriculturii din țara noastră, în dez
voltarea și modernizarea acestui im
portant sector al economiei naționa
le, pentru înflorirea necontenită a
satului românesc, pentru creșterea
nive'ului de trai material și spiritual
al țărănimii. în același timp, a fost
evidențiat aportul inestimabil al
secretarului general al partidului la
elaborarea, pe temeiuri profund
științifice, pe baza unei perfecte cu
noașteri a realității, a tradițiilor și
potențialului agriculturii românești,
a conceptului de nouă revoluție agrară, care cuprinde într-o unitate
dialectică atît forțele, cit și rela
țiile de producție, întregul proces de
perfecționare a organizării sociale și
de conducere a agriculturii.
Comunicările prezentate au men
ționat. totodată, că lupta și aspira
țiile de veacuri ale țărănimii noas
tre, ca și prefacerile profunde adu
se de socialism satului contemporan,
munca și viața nouă a lucrătorilor
de pe ogoare și-au găsit o largă re
flectare in creația spirituală, fiind
oglindite în imagini artistice nepie
ritoare in operele celor mai de seamă
scriitori, pictori, sculptori, 'graficieni
și muzicieni.
în expuneri s-a arătat că realita
tea, viața însăși au confirmat pe de
plin justețea politicii agrare a parti
dului. superioritatea agriculturii so4cialiste, care, în anii ce au urmat
încheierii cooperativizării, a cunos
cut o dezvoltare fără precedent. S-a
amintit că. drept rezultat al efortu
rilor materiale și financiare făcute
de societate, agricultura românească
dispune astăzi de o puternică bază
tehnico-materială,
țărănimea,
in
strînsă alianță cu clasa muncitoare,
își aduce o contribuție tot mai im
portantă la propășirea patriei, la în
tărirea independenței și suveranității
naționale.

în încheierea lucrărilor, participanții la sesiune au adoptat, intr-o
atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLăE CEAUȘESCU, secretar general al Partiduiui
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care
se spune :
„Vă mulțumim din inimă pentru atenția deosebită pe care o purtați
dezvoltării agriculturii — această ramură de bază a economiei naționale,
pentru indrumările prețioase pe care ni le dați zi de zi, pentru grija
statornică cu care vă ocupați de ridicarea necontenită a nivelului de trai
material și spiritual ai țărănimii, al întregului nostru popor.
Aniversarea acestor importante evenimente din istoria patriei și
partidului ne oferă prilejul evocării trecutului de luptă și jertfe al
țărănimii, eroismului și dăruirii cu care aceasta a luotat secole de-a rîndul
împotriva împilării și asupririi, pentru independență națională și dreptate
socială.
Strălucitele victorii obținute de poporul nostru în edificarea socialis
mului pe pămîntul românesc sînt nemijlocit legate de numele și contribu
ția dumneavoastră decisivă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la
elaborarea strategiei de dezvoltare a patriei, la aplicarea creatoare a
socialismului științific la condițiile spțcifice ale țării noastre.
în comunicările prezentate, vorbitorii au reliefat aportul dumnea
voastră hotărîtor la lupta de eliberare a țărănimii de exploatare și asu
prire, contribuția decisivă pe care a-ți adus-o in procesul de transformare
socialistă a agriculturii, în dezvoltarea satului nou românesc, în asigu
rarea minunatelor condiții de care se bucură astăzi întreaga noastră
țărănime.
Recentele măsuri inițiate de dumneavoastră vizînd perfecționarea
cadrului organizatoric al activității din agricultură, creșterea puterii
economice a unităților agricole, sporirea productivității muncii și a efici
enței economice mobilizează pe toti lucrătorii ogoarelor la îndeplinirea
exemplară a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului, pentru deplina valorificare a marilor rezerve existente in
agricultură, in scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării populației
și industriei, al dezvoltării mai rapide a economiei naționale.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că harnica
noastră țărănime, neprecupețindu-și eforturile, va aduce și în viitor
întreaga sa contribuție la înfăptuirea politicii interne și externe a parti;
dului și statului nostru, acționind cu hotărire și devotament, împreun»
cu eeilalți oameni ai muncii, indiferent de naționalitate, pentru progresul
și înflorirea scumpei noastre pairii și ridicarea necontenită a prestigiului
ei în rîndul națiunilor lumii, pentru înțelegere și colaborare intre toate
popoarele. Ca să producem piine, avem nevoie de pace, de securitate in
Europa și in întreaga lume. Angajindu-ne, fără preget, in această luptă
pașnică, vă urmăm îndemnul și exemplul, convinși fiind că activitatea
dinamică pe care o desfășurați pe plan extern, cu neasemuită clarviziune
și fermitate revoluționară, reprezintă o contribuție inestimabilă la pro
movarea, in viața internațională, a principiilor noi, democratice, la înde
plinirea năzuințelor de pace și progres ale tuturor popoarelor.
Muncind exemplar încă din această campanie agricolă de primăvară —
hotăritoare pentru soarta recoltei anului 1982 — noi, participanții la se
siunea omagială, alături dc toți lucrătorii ogoarelor, facem legămînt jn
fața partidului, a dumneavoastră, și vă asigurăm, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile, intreaga noastră pri
cepere și hărnicie astfel incit, răspunzind prin fapte grijii permanente
pe care o purtati dezvoltării agriculturii, creșterii necontenite a nivelului
de trai al țărănimii, al întregului popor, să asigurăm in acest an belșugul
de produse agroalimentare de care are nevoie țara".

la terminalele mobile și le ca
nalizează spre oficiu, unde se
găsește un alt terminal prevă
zut cu ecran. Pe măsura livră
rii comenzilor, prețul diferite'or
părți componente ale meniului
sînt înregistrate automat. Avan
tajele ? Ciștigul apreciabil de
timp, serviciul fiind mult mai
prompt și, în același timp, sim
plificarea unor operații contabi
licești.

• INVESTIGA
REA FUNDULUI MĂRII.
Cercetători de la Institutul de hidrofizică marină din Sevastopol
al Academiei de Științe a R.S.S.
Ucrainene au realizat un apa
rat cu ajutorul căruia se pot
stabili simultan relieful fundu

Cronica zilei

A apărut în broșură :

Cuvîntare la adunarea solemnă consacrată
aniversării a 60 de ani de la crearea Uni
unii Tineretului Comunist și a 25 de ani
de la înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România
19 martie 1982

editvra politica

Vernisajul expoziției „Rolul țărănimii in istoria poporului
român. 75 de ani de la marea răscoală din 1907.
Douăzeci de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii"
Vineri dimineața, la Muzeul de
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și
democratice
din România, s-a deschis expoziția
„Rolul țărănimii în istoria poporu
lui român. 75 de ani de la marea
răscoală din 1907. Douăzeci de ani
de la încheierea cooperativizării agriculturii", înscrisă in suita mani
festărilor consacrate omagierii aces
tor evenimente.
La vernisaj au participat tovarășii
Emil Bobu, Dumitru Popescu, Petru
Enache,
Nicolae Giosan,
Suzana
Gâdea, Marin Rădoi, Ion Stoian,
precum și membri ai C.C. al P.C.R.,
activiști de partid și de stat, pre
ședinți ai unor cooperative agricole
de producție, oameni ai muncii din
agricultură, locuitori ai unor așezări
în care au avut loc răscoale la 1907,
muncitori, oameni de artă și cultură,
elevi și studenți.
In cuvintul inaugural, tovarășul
Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C.
al P.C.R., director al Institutului de
studii istorice și social-politice, a
menționat că manifestările dedicate
răscoalelor de acum 75 de ani și îm
plinirii a două decenii de la înche
ierea cooperativizării agriculturii se
constituie intr-un vibrant
omagiu
adus țărănimii, forță socială care
prin munca, lupta și jertfa sa, a
asigurat, secole după secole, exis
tența, progresul și suveranitatea po
porului român în viața sa milenară.
Una dintre cele mai glorioase pa
gini din întreaga istorie a țărănimii
române, a spus vorbitorul, o con
stituie contribuția sa hotărîtoare la
edificarea noii orinduiri sociale în
patria noastră. înțelegind de la în
ceput că numai pe calea socialismu
lui, împreună și în strînsă alianță cu
clasa muncitoare își poate asigura
cu adevărat dezvoltarea liberă, bu
năstarea și fericirea mult visate de
atîtea generații, țărănimea a urmat
cu încredere îndemnul partidului
comunist, trecînd cu hotărire la or

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28,
29 și 30 martie. In țară : Vreme relativ
caldă. Cerul va fi temporar noros. Vor
cădea ploi lpcale, care vor avea și caradter de aversă, în jumătatea de est
a țării și izolate în restul teritoriului,
vînt slab pînă la moderat, cu unele in

ganizarea agriculturii pe baze so
cialiste.
Exponatele — fotografii, articole
și alte materiale — pun în evidență
viața grea de odinioară a țăranului
român, marile și îndelungatele lupte
purtate de țărănime împotriva do
minației străine, a nedreptăților so
ciale, pentru neatîrnare și indepen
dență. lupta comună purtată
îm
preună cu clasa muncitoare, sub
conducerea partidului comunist, îm
potriva exploatării și asupririi capi
taliste, a fascismului și războiului
hitlerist. în înfăptuirea revoluției de
eliberare socială și națională
din
august 1944, în lupta pentru cuce
rirea puterii politice, pentru refa
cerea și reconstruirea țării, pentru
înfăptuirea obiectivelor revoluției
democrat populare din România.
In expoziție sînt grăitor oglindite
profundele transformări înnoitoare
care au avut loc în patria noastră
în anii socialismului, sub conducerea
Partidului Comunist Român. Expo
natele alcătuiesc o imagine convin
gătoare a caracterului realist al po
liticii agrare a partidului, a superio
rității agriculturii socialiste, a for
ței creatoare a țărănimii coopera
tiste, a tuturor oamenilor muncii
din agricultură.
Expoziția pune în evidență acti
vitatea neobosită și contribuția ho
tărîtoare a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii agrare a partidului,
grija sa statornică pentru dezvol
tarea neîntreruptă a acestei ramuri
de bază a economiei naționale. Sînt
înfățișate pe larg obiectivele noii re
voluții agrare, inițiată de secretarul
general al partidului, ca și măsurile
recente adoptate de conducerea
partidului și statului în vederea spo
ririi aportului agriculturii la pro
gresul general al țării, la ridicarea
nivelului de trai al poporului român
— țelul suprem al politicii partidu
lui și statului nostru.
(Agerpres)

tensificări, îndeosebi la munte, predominînd din nord-vest. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 2
și plus 7 grade, iar cele maxime între
6 și 16 grade, local mai ridicate. în
București : Vreme relativ caldă. Cer
temporar noros, favorabil ploii. Vînt
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări din nord-vest. Temperaturile
minime vor oscila între 1 și 4 grade,
Iar cele maxime între 10 și 14 grade,
(ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 26 MARTIE 1982

EXTRAGEREA I : 46 20 84 5 14
49 41 77 8.
EXTRAGEREA A II-A : 56 53 74
1 33 35 38 59 16.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 560 754 lei, din care 497 239 lei re
port la categoria 1.

• INFLUENȚA ME
DIULUI ASUPRA ORGA
NISMULUI. Specialiștii Aca

demiei de medicină a R.P. Bul
garia au pus la punct un calcu
lator care permite stabilirea in
fluentei mediului asupra sănă
tății. A fost creat un model ci
bernetic „Organism — condiții
climaterice" care are în vede
re peste 200 parametri biologici
influențați de factorii externi,
în memoria calculatorului au
fost introduse rezultatele nu
meroaselor observații privind
reacțiile organismului sănătos și
celui bolnav. Aparatul poate sta
bili in orice moment ce regim
trebuie urmat pentru restabili
rea echilibrului în organism

★

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh, ambasa
dorul acestei țări la București. A. W.
Shams-ul Alam, a oferit, vineri, o
recepție.
Au participat Ion Pățan, viceprimministru al guvernului, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și
controlului gospodăririi fondurilor
fixe, Ion Stănescu, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, Gheorghte Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe. Marin
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Stan Măgureanu, secretar al Consiliului de Mi
niștri, reprezentanți ai conducerilor
unor ministere și instituții centrale,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
alți membri ai corpului diplomatic.
★

Vineri a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată cu prir
lejul aniversării independenței Repu
blicii Populare Bangladesh de Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea. Ziarista Eugenia
Marinescu a vorbit despre realizările
obținute de poporul din Bangladesh
in dezvoltarea economico-socială,
după care a fost prezentat un film
documentar.
Au participat reprezentanți ai
I.R.R.C.S., ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa,
Ministerului Afacerilor Externe,’ un
numeros public.
Au fost prezenți A. W. Shams-ul
Alam, ambasadorul Republicii Popu
lare Bangladesh la București, și
membri ai ambasadei.
★

Vineri dimineață, la sediul Asocia
ției de Drept Internațional și Relații
Internaționale, a avut loc o masă
rotundă în cadrul căreia profesorul
american de origine română, Titus
Podea, aflat în vizită în țara noas
tră, a prezentat o expunere cu tema
„Rolul opiniei publice în promova
rea dezarmării".
La manifestare au participat cadre
didactice universitare, cercetători in
domeniul relațiilor internaționale, re< prezentanți ai .Ițlinisțerului Afacerilor,,
Externe, ziariști.
(Agerpres)

BULETIN

Știri sportive
Vineri seara, în prezența a peste
7 000 de spectatori, pe ringul Pala
tului sporturilor și culturii din Ca
pitală s-au disputat meciurile celei
de-a doua semifinale din cadrul
competiției internaționale de box
„Centura de aur". In două partide
spectaculoase, la cat. semimuscă,
Virgil Iordache l-a învins prin
abandon în repriza a 3-a pe N. Cră
ciun, iar S. Petrescu, care a utilizat
cu succes loviturile de întîmpinare,
l-a eliminat cu o decizie de 3—2 pe
cubanezul A. Nunez. în finala cat.
cocoș se vor întîlni C. Gherghișor,
învingător prin abandon în primul
rund în fața lui Gh. Brumă, și
G. Oprlșor. Acesta din urmă s-a
calificat
în
dauna
japonezului
H. Takami, pe care l-a întrecut la
puncte.
Celelalte rezultate înregistrate :
semiușoară : I. Stan b. p. H. Sul
tan ; B. Galsandorj (Mongolia) cîștigă prin neprezentarea lui N. Brînzei,
accidentat ;
semimijlocie :
I. Acea (Cuba) b. p. (3—2) R. Iașirov (Bulgaria) ; P. Galkin (U.R.S.S.)
b. p. Lyu Bum Hua (R. P. D. Co
reeană) ; mijlocie : E.
Rodriguez
(Cuba) b. p. (5—0) C. Baltă ; V. Silaghi b. p. (4—1) R. Harbi (Tuni
sia) ; grea : I. Cernat b. ab. II
C. Bălan și Gh. Preda b. p. R. Avi
les (Cuba).
Astăzi este zi de odihnă. Finalele
se vor desfășura duminică de la
ora 10.
• în campionatul mondial de ho
chei pe gheață (grupa B) de la Kla
genfurt, selecționata R.D. Germane a
obținut o dificilă victorie cu 7—6
(1—2, 3—1, 3—3) in fața reprezenta
tivei României. în altă partidă, Po
lonia a întrecut cu 11—4 (4—2, 4—2,
3—0) formația R.P. Chineze.

RUTIER

lniormatii de la Inspectoratul General al Miliției
Direcția circulație

Din nou despre excesul
de viteză
în pofida recomandărilor și a al
tor măsuri preventive întreprinse în
rîndul conducătorilor auto, necorelarea vitezei autovehiculelor cu con
dițiile meteo-rutiere — schimbătoare
de la o zonă la alta și, uneori, chiar
de la o oră la alta — continuă să
constituie cea mai frecventă cauză a
accidentelor de circulație. Nu există
zi în care să nu aibă loc mai multe
evenimente rutiere, soldate cu vătă
mări de persoane, cu pierderi de
vieți omenești — nemaivorbind de avarierea autovehiculelor — din cauză
că unii conducători auto nu înțeleg
să adopte un regim de viteză adec
vat împrejurărilor rutiere concrete
de deplasare. în primele două zile
ale acestei săptămîni, de exemplu,
cînd ninsorile, lapovița, ploaia și ra
falele de vînt au impietat asupra
traficului rutier, în Capitală s-au în
registrat peste 100 de tamponări ale
unor autovehicule, la Sibiu — 20 de
tamoonări și alte zeci de coliziuni în
celelalte județe afectate de intempe
rii. Din păcate, s-au produs și eve
nimente rutiere cu consecințe grave.
Pe șoseaua Aiud—Alba Iulia. autotu
rismul 1—CJ—4445, condus de Otvos
Geza, a deranat intr-o curbă cu polei
și s-a lovit frontal cu un automobil.
Două persoane au fost grav rănite.
Și aceasta, numai din cauză că au
tomobilistul respectiv nu a corelat
viteza cu particularitățile mersului
pe un drum alunecos.
Nu numai unii conducători auto amatori subapreciază pericolul exce
sului de viteză, ci și unii șoferi pro
fesioniști, care dau dovadă uneori de
imprudență. în apropiere de orașul
Filiași, șoferul Silviu Patru, la vola
nul autocisternei de mare tonaj
31-MH-3095, a anăsat mai mult decît
trebuia pe pedala de accelerație, în
timp ce urca pasaiul denivelat peste
calea ferată, angajindu-se într-o de
pășire. Din cauza zăpezii bătătQrite,
șoferul a pierdut controlul asupra
volanului. Colosul a rupt balustrada
și a căzut de pe pasaj, prăbușindu-se
pe calea ferată de la o înălțime de
8 metri. Șoferul și-a pierdut viața,

după o internare îndelungată în
spital sau cit trebuie să dureze
o cură de băl la mare.
lui mării, longitudinea, latitu
dinea și adincimea apei în lo
cul unde se află nava. Aparatul
poate fi instalat pe orice navă
de cercetări, de transport sau de
pescuit. El a fost testat cu suc
ces în timpul unei curse a na
vei
de cercetări
științifice
„Acad. Knipovici". în prezent,
el este folosit pe scară largă în
cadrul cercetărilor oceanologice.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Elene, ambasadorul acestei
țări la București, Michel Cottakis, a
oferit vineri o recepție.
Au luat parte Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului do
Stat, Nicolae Giosan, președintele
Marii Adunări Naționale, Suzana
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Gheor
ghe Petrescu, ministrul industriei de
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe, Petre Constantin, adjunct al
ministrului educației și învățămintului, reprezentanți ai altor ministere
și instituții centrale, ofițeri superi
ori, oameni de artă și cultură.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.

NICOLAE CEAUȘESCU

• MISTER ARHEO
LOGIC. Savanții egiptologi
au stabilit că în cursul mile
niului al II-lea î.e.n. în Egip
tul antic au fost produse circa
100 de tone de cupru. După
aceea producția acestui metal a
încetat. Multă vreme faptul i-a
preocupat pe oamenii de știin
ță. Recent, arheologii au con
tribuit la dezlegarea misterului.
S-a stabilit cu certitudine că
producerea cuprului a fost opri
tă în acele îndepărtate vremuri
din cauza... crizei energetice.
Mai exact, pentru că toți pal

mierii și acacia de pe malurile
Nilului, care erau utilizați dreot
combustibil
pentru cuptoarele
de topit cupru, fuseseră tăiați
și arși.

• CARTE DE DIMEN
SIUNI NEOBIȘNUITE. Un
volum de istorie de 10 000
de pagini, consacrat perioadei
dinastiei imperiale Quing (1644—
1911) a apărut la Beijing.
Volumul atrage în mod de
osebit atenția vizitatorilor ex
poziției deschise la una dintre
cele mai vechi arhive
chine
zești „Huang Shi Cheng", afla
tă în apropierea Pieței Tianan
men. Potrivit agenției
China
Nouă, grosimea volumului este
de 80 cm, lățimea de 50 cm, iar

iar soția și fiul său au suferit le
ziuni.
Chiar dacă echinoxul de primăvară
a sosit, fenomene atmosferice nefa
vorabile de natură
să influențeze
negativ condițiile de trafic vor mai
apărea. Ne referim la precipitații,
mai ales sub formă de ploaie, la cea
ță — îndeosebi dimineața și seara —
și la unele intensificări ale vîntuluî.
în măsura în care vor ține seama de
aceste fenomene toți conducătorii
auto își vor potrivi maniera de pilo
tare a autoturismelor la cerințele
rulării în condiții meteorologice difi
cile, deplasarea se va realiza cu
succes, fiecare ajungînd cu bine la
destinație.

Atenție la copii I
Pe măsură ce primăvara se face
simțită, prezența copiilor la locurile
de joacă devine tot mai frecventă.
Pînă la vîrsta de 5—6 ani, copiii nu
realizează noțiunea de pericol. Este
o problemă de care trebuie să țină
seama conducătorii auto atunci cînd
în cîmpul vizual le apar copii. Mai
ales dacă se află în apropierea părții
carosabile a drumurilor.
Trei cazuri de dată recentă ilus
trează concludent ce urmări pot ge
nera imprudențele unor copii. în ju
dețul Brașov, un copil a vrut să
pună un băț, în chip de piedică, în
tre roțile din spate ale unui auto
camion în mers. A ajuns sub roțile
mașinii. în același județ, șoferul unei
autocisterne, aproplindu-se de un
grup de copii, a redus substanțial
viteza, împrejurare în care unul din
copii s-a agățat pe scara de pe par
tea laterală a cisternei, căzînd apoi
la pămînt. în București, Un copil s-a
strecurat sub un autocamion ce sta
ționa pentru descărcare, așezîndu-se
pe roata de rezervă, situată dedesub
tul autovehiculului. Cînd mașina a
pornit, copilul a căzut sub roata in
mers, fracturîndu-și ambele picioare.
Protejarea copiilor de pericolul ac
cidentelor este o îndatorire a tutu
ror adulților — de la părinți, condu
cători auto și educatori, pînă la fie
care cetățean în parte. Un rol de
mare însemnătate în ocrotirea copii
lor și educarea lor rutieră are exem
plul personal al celor în vîrstă.

lungimea de 86 cm.
Lucrarea
cîntărește nu mai puțin de
150 kg.

• A DISPĂRUT... O
CASĂ. La un post de poliție din
Chicago (S.U.A.) s-a prezentat o
bătrînă cu plingerea ieșită din
comun că i s-a furat... casa în
timp ce se afla în weekend la
niște cunoscuți.
Cînd s-a în
tors acasă, pe locul vilei sale cu
parter și etaj nu se mai aflau
decît niște rămășițe. Hoții de
montaseră casa panou cu pa
nou. La poliție însă plingerea
bătrinei n-a uimit pe nimeni
întrucît în ultima vreme astfel
de „furturi" nu constituie o ra
ritate in S.U.A. Faptul se datorește creșterii bruște a prețu
rilor materialelor de construcții.

împotriva cursei înarmărilor,
pentru pace și securitate!
Oameni de știință americani
cer reducerea arsenalelor
nucleare
WASHINGTON — Senatorul Alan
Cranston și un grup de oameni de
știință americani au cerut Congre
sului S.U.A. să organizeze audieri
comune ale celor două camere pen
tru a evalua pericolul de extermi
nare a rasei umane în cazul unui
eventual război nuclear — infor
mează agențiile A.P., Reuter și
France Presse. în scrisorile adresate
în acest sens președintelui Statelor
Unite, Ronald Reagan, și președin
telui Comitetului pentru probleme
le externe al Senatului. Charles
Percy, Alan Cranston sub’iniază :
„Sînt încredințat că veți fi de acord
cu mine că aceasta este o problemă
care depășește toate orientările po
litice. toate partidele politice, toate
fracțiunile, toate filozofiile".
în cadrul unei conferințe de pre
să, Alan Cranston și mai mulți oa
meni de știință americani au rea
mintit avertismentul lansat încă
in 1950 de Albert Einstein că „otră
virea radioactivă a atmosferei și,
în consecință, anihilarea oricărei
forme de viață pe Pămint a fost
adusă în gama posibilităților teh
nice", odată cu punerea la punct a
armelor nucleare. în același sens,
dr. Carl Sagan a declarat că savanții din întreaga lume au avertizat
ani de-a rîndul asupra posibilității

distrugerii pe această cale a orică
rei forme de viață pe planeta noas
tră.
Senatorul democrat Alan Crans
ton se numără printre cei 173 de
membri al Congresului S.U.A. care
s-au declarat în favoarea proiectu
lui de rezoluție prezentat la 10
martie în Senatul american privind
înghețarea și apoi inversarea ac
tualei curse a înarmărilor nucleare
prin reducerea negociată a acestor
arme.

„Canada nu trebuie să devină
un poligon de încercare
a rachetelor'*
OTTAWA — „Canada nu trebuie
să devină un poligon de încercare
a a”melor atomice, ci o zonă libe
ră de armele nucleare" — se arată
intr-un document dat publicității
la Ottawa de Partidul Comunist din
Canada. După cum s-a anunțat, mi
nistrul canadian al afacerilor ex
terne, Mark MacGuigan, a confir
mat că guvernul Canadei și-a dat
acordul de principiu pentru ca Sta
tele Unite să poată experimenta pe
teritoriul canadian rachetele de
croazieră, menite — în intenția
guvernului de la Washington — să
fie dotate cu focoase nucleare și
amplasate, în primul rînd, în Euro
pa occidentală.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 26 — Trimisul Agerpres.
I. Dumitrașcu, transmite : Aflat intr-o
vizită in Uniunea Sovietică. loan
Avram, ministrul construcțiilor de
mașini, a fost primit, la 26 martie,
de N. V. Talîzin, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
președintele părții sovietice în Comi
sia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică și
tehnico-științifică.
în cadrul convorbirii care a avut
loc a fost exprimată satisfacția în le
gătură cu dezvoltarea colaborării în
domeniul construcțiilor de mașini,
subliniindu-se perspectivele favorabi
le ale dezvoltării cooperării românosovietice în acest domeniu pe termen
lung.
Ministrul român a avut, totodată,
Intîlniri cu miniștrii industriilor aero
nautică, a construcțiilor de tractoare
și mașini agricole și a construcțiilor
de mașini energetice.

sofia.

A fost examinat stadiul dezvoltării
colaborării româno-sovietice în do
meniul construcțiilor de mașini,
stabilindu-se noi acțiuni de cooperare
in producție în acest cincinal și în
perspectivă.
A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S.
★

La Moscova a avut loc o întîlnire
între N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S.. și
Dumitru Bejan, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exteri
or și Cooperării Economice Interna
ționale.
Cu această ocazie s-au examinat o
serie de probleme legate de realiza
rea schimburilor comerciale între
cele două țări și posibilitățile de dez
voltare în continuare a relațiilor eco
nomice bilaterale.

întrevederi româno-bulgare

SOFIA 26 (Agerpres). — Andrei
Lukanov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria,
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală românobulgară de colaborare economică și
tennico-șt;ințifică, l-a primit pe to
varășul Trandafir Cocirlă, ministrul
energiei electrice, care a participat
la lucrările sesiunii a V-a a Convsiei mixte româno-bulgare pentru
problemele complexelor hidrotehnice
de pe Dunăre.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul intilmrilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov, în timpul Întreve
derii au fost abordate probleme
privind dezvoltarea colaborării și
cooperării economice și tehnico-ști
ințifice româno-bulgare în domeniul
energeticii.

La întrevedere a luat parte Nikola
Todoriev, ministrul energeticii al
R.P. Bulgaria.
A fost prezent Petre Duminică,
ambasadorul țării noastre la Sofia.
★

La Sofia s-au desfășurat lucrările
sesiunii a V-a a Comisiei mixte
româno-bulgare pentru problemele
complexelor hidrotehnice de pe
Dunăre.
In lumina indicațiilor date la cel
mai înalt nivel, cele două părți în
comisie au analizat activitatea des
fășurată in perioada de la prece
denta sesiune pină în prezent și au
stabilit noi măsuri și acțiuni vizînd
dezvoltarea colaborării economice și
tehnico-științifice în domeniul ener
geticii.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONOMICE SI TEHNICO- Congresul P.C. din Belgia
BRUXELLES 26 (Agerpres). — Vi
au început la Bruxelles lucrările
STIINTIFICE DINTRE ROMÂNIA SI R.P.D. COREEANĂ neri
celui de-al XXIV-lea Congres al
PHENIAN 26 (Agerpres). — în pe
rioada 22—26 martie au avut loc ia
Phenian lucrările celei de-a X-a se
siuni, a comisiei interguvernamentale consultative în problemele rela
țiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă Româ
nia și R.P.D. Coreeană.
în lumina înțelegerilor convenite
cu prilejul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir
Sen, la sesiune au fost examinate
pe larg stadiul relațiilor economice
bilaterale și modul cum au fost în
deplinite hotăririle adoptate la se
siunea precedentă, evidențiindu-se
bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între cele două țări,
rezultatele pozitive obținute în lăr
girea și diversificarea colaborării pe
multiple planuri dintre România și
R.P.D. Coreeană. Totodată, au fost
stabilite noi măsuri și acțiuni con
crete pentru promovarea pe mai de
parte a colaborării economice în do
menii de interes comun și pentru
creșterea continuă a schimburilor re

ciproce de mărfuri. Au fost, de asemenea, elaborate direcțiile de bază
ale dezvoltării colaborării economi
ce și tehnico-științifice bilaterale
pe termen lung și au fost identifi
cate posibilitățile de colaborare în
domeniul metalelor neferoase.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie,
Cornelia Filipaș, viceprim-ministru
al guvernului, și Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administra
tiv, au semnat protocolul sesiunii,
care conține noile măsuri în vederea
dezvoltării colaborării economice și
tehnico-științifice între cele două
țări.
La semnare a fost prezent amba
sadorul țării noastre la Phenian,
Constantin Iftodi.
Concomitent s-au desfășurat lucră
rile sesiunii a IX-a a Comisiei de
colaborare tehnico-științifică românorcoreene, care a stabilit măsurile
ce' vor fi întreprinse de către cele
do.uă țări in acest important dome
niu de cooperare.

ORI E NT U L MIJ LOC I U
9 Apelul adresat de Comitetul Executiv al O.E.P. guvernelor din
întreaga lume în legătură cu situația creată in teritoriile ocupate
de Israel 9 Un interviu al lui Yasser Arafat
BEIRUT 26 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei a exami
nat. in cadrul unei reuniuni care a
avut loc la Beirut, situația -creată
in teritoriile ocupate de Israel și
măsurile represive luate de autori
tățile militare israeliene, în special
destituirea primarilor din Nablus și
Ramallah.
Intr-un comunicat publicat la în
cheierea acestei reuniuni, difuzat de
agenția palestiniană de știri WAFA,
citată de France Presse, Comitetul
Executiv al O.E.P. a lansat țărilor
arabe și tuturor celorlalte guverne
din lume apelul de a adopta pozi
ții clare de condamnare a represiu
nilor israeliene și de a acționa pen
tru a se pune capăt acestei situații.
Au fost stabilite, totodată, o serie
de măsuri vtzînd sprijinirea revol
tei poporului palestinian și a gre
vei generale din teritoriile arabe ocu
pate, menționează agenția WAFA.
Trupele israeliene au primit vineri
noi întărituri în principalele orașe
palestiniene din Cisiordania. în sec
torul arab al Ierusalimului autori
tățile israeliene au operat arestări
în rindul populației palestiniene.
Primarii palestinieni
demiși din
orașele Nablus și Ramallah, din
Cisiordania,
au
subliniat că vor
continua să se considere primarii
aleși ai municipiilor respective și că
vor refuza să coopereze cu adminis
trația civilă israeliană.
KUWEIT 26 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului kuweitian
„Al Watan", citat de agenția T.A.P.,
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a relevat
că forțele maritime israeliene în
conjoară in prezent coastele libaneze,
iar forțele militare aeriene ale Israe
lului survolează zilnic spațiul aerian
al Beirutului și al regiunii din su
dul Libanului. Totodată, el a arătat
că Israelul construiește fortificații
de-a lungul frontierei din sudul Li
banului.
Toate acestea — a spus Yasser*
Arafat — arată că Israelul este pe
punctul de a lansa o nouă agresiune
împotriva Libanului,
★

Departamentul de Stat al S.U.A.
și-a exprimat profunda preocupare
în legătură cu deteriorarea situației
în Cisiordania și regiunea Gaza, in
formează agențiile A.P. și U.P.I. De
clarația Departamentului de Stat afirmă, de asemenea, regretul Admi
nistrației S.U.A. în legătură cu deci-

zia Israelului de a demite din func
ție doi primari palestinieni, aleși de
populație.

Partidului Comunist din Belgia — in
formează agenția T.A.S.S. Ordinea
de zi a congresului include raportul
de activitate desfășurată în perioada
ce a trecut de la precedentul con
gres, document ce va fi prezentat de
președintele P.C.B.. Louis Van Geyt,
alegerea noilor organe de conducere
ale partidului.
în cadrul dezbaterilor un loc im
portant îl vor ocupa problemele le
gate de întărirea păcii și securității
internaționale.

Plenara C.C. al P.C.F.
PARIS 26 (Agerpres). — La Paris
s-au încheiat lucrările Plenarei C.C.
al P.C. Francez, consacrate examină
rii rezultatelor alegerilor cantonale
și sarcini’or partidului în etapa ac
tuală. In raportul prezentat de Ma
deleine Vincent, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.F., s-a sub
liniat hotărîrea
comuniștilor de a
participa cu toată responsabilitatea
la activitatea guvernului, de a con
tribui la rezolvarea problemelor
stringente cu care se confruntă țara
— informează agenția T.A.S.S. De
asemenea raportul a reafirmat ho
tărîrea P.C.F. de a desfășura o am
plă activitate în vederea intensifi
cării luptei pentru pace, dezarmare
și colaborare internațională.
în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul Georges Marchais, secretarul
general al P.C.F.

★

CAIRO. — Comisia militară mixtă
egipteano-israeliană,
întrunită
la
Beer Sheba, a convenit ca evacuarea
civililor și militarilor israelieni din
Sinai să înceapă săptămîna aceasta
la Charm El Sheik și să se încheie
la jumătatea lunii aprilie, cînd au
toritățile egiptene vor prelua contro
lul asupra instalațiilor din regiune —
relatează agenția M.E.N. Comisia a
analizat și desfășurarea Forței mul
tinaționale de menținere a păcii în
zonă, care va începe după retra
gerea totală a Israelului, precizează
agenția.
Populația druză din zona înălțimi
lor Golan, anexată de Israel, a hotărît să continue greva generală
chiar și după 1 aprilie 1982, dată la
care armata israeliană urmează să
ridice blocada pe care a impus-o
acestui teritoriu, a declarat, potrivit
agenției France Presse, Comitetul de
solidaritate cu druzii din Golan.

beirut:

Critici la adresa
dobînzilor ridicate
practicate de S.U.A.
OTTAWA 26
(Agerpres). — într-un interviu acordat agenției
Reuter, ministrul de finanțe al Ca
nadei, Allan McEachen, a opinat că
una dintre principalele probleme de
pe ordinea de zi a întîlnirii la nivel
înalt a principalelor state occiden
tale industrializate, din luna iunie,
va fi influența asupra economiei
statelor vest-europene a dobinzilor
ridicate practicate în Statele Unite,
în prezent. Canada și țările vesteuropene își manifestă, evident, în
grijorarea față de faptul că impor
tantul deficit bugetar american va
menține dobinzile ridicate și, în
consecință, va îndepărta perspecti
vele de redresare economică, a
apreciat ministrul canadian.
Pe de altă parte, el a declarat că
această problemă se va afla în cen
trul atenției și la reuniunea Comi
tetului interimar al Fondului Mo
netar Internațional, care șe va des
fășura, in luna mai, la Helsinki.

Adunare de solidaritate cu cauza dreaptă
a poporului palestinian

BEIRUT 26 (Agerpres). — Vineri
a avut loc la Beirut o adunare a zia
riștilor și scriitorilor palestinieni și
libanezi de solidaritate cu lupta
populației arabe din Cisiordania,
Gaza și înălțimile Golan, împotriva
măsurilor adoptate de autoritățile de
ocupație israeliene, pentru libertate
și independență. La adunare, Yasser
Arafat,
președintele
Comitetului
Executiv al O.E.P., a vorbit despre
situația populației arabe din terito
riile ocupate, relevind rolul și răs
punderea ziariștilor palestinieni, ale
presei internaționale in sprijinirea
cauzei drepte a poporului palesti
nian. Ceilalți vorbitori s-au referit

la căile și modalitățile concrete prin
care ziariștii și scriitorii palestinieni
și libanezi pot sluji mai eficient această cauză.
Invitat la adunare de conducerea
Uniunii scriitorilor și ziariștilor pa
lestinieni, Ion Cumpănașu, președin
tele Consiliului ziariștilor din Româ
nia, directorul general al Agerpres,
aflat la Beirut ca oaspete al agenției
Wafa, a exprimat solidaritatea zia
riștilor români cu lupta dreaptă a
poporului palestinian și a înfățișat
poziția principială și consecventă a
României socialiste, a președintelui
Nicolae Ceaușescu privind soluționa
rea conflictului din Orientul Mijlo
ciu.

Continuarea eforturilor pentru încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid,
pentru edificarea unei Europe unite, a securității și colaborării

în cuvîntarea rostită la Adunarea
solemnă consacrată aniversării a 60
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și a 25 de ani de la
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, to
varășul Nicolae Ceaușescu a eviden
țiat din nou importanta deosebită pe
care partidul și statul nostru o acordă
înfăptuirii securității europene. Rea
lizarea unei Europe unite, bazată pe
respectul orînduirii sociale și al in
dependenței fiecărei țări, pe o cola
borare și întrajutorare activă în dez
voltarea economico-socială, pe întări
rea independenței fiecărei națiuni
de pe continent, reprezintă o nece
sitate vitală pentru fiecare națiune
europeană și, în același timp, un
factor important pentru pacea în în
treaga lume.
Tocmai în acest spirit. România a
militat și militează neobosit pentru
încheierea cu succes a reuniunii general-europene de la Madrid, chema
tă ca prin hotăririle sale să dea un
nou și puternic impuls transpunerii
în fapt a prevederilor Actului final
de la Helsinki, să contribuie la re
luarea politicii de pace, destindere șl
cooperare intre state. Alături de alte
acțiuni, luări de poziție, inițiative și
demersuri ale președintelui României,
cuvintarea rostită de secretarul gene
ral al partidului la adunarea solem
nă consacrată aniversării organizații
lor revoluționare de tineret se înscrie

ca o nouă și vibrantă chemare la ac
țiune, la intensificarea eforturilor
concrete pentru încheierea forumu
lui general-european cu un document
substanțial și echilibrat, pe măsura
exigențelor situației internaționale,
așteptărilor popoarelor europene.
Așa cum este știut, începute la 11
noiembrie 1980, lucrările reuniunii de
la Madrid s-au întrerupt din nou Ia
12 martie 1982, urmînd a fi reluate
peste opt luni, în noiembrie 1982,
deși, conform angajamentului adoptat
prin consens de reprezentanții celor
35 de state participante, ele trebuiau
să se încheie în prima decadă a lunii
martie. Amînarea pentru toamnă a
reuniunii constituie, după cum ară
ta, pe bună dreptate, șeful statului
român, un factor de o deosebită gra
vitate — cu atît mai mult cu cît în
decursul acestor ani lipsa de progre
se efective în ce privește securitatea
europeană s-a împletit, din păcate,
cu apariția unor noi și deosebit de
grave primejdii pentru popoarele
continentului, respectiv problema am
plasării rachetelor cu rază medie de
acțiune, capabile să devasteze Întrea
ga Europă, definită chiar drept „tea
trul" posibil al unor conflicte nu
cleare limitate.
Fără îndoială, asupra lucrărilor fo
rumului general-european și-a pus
amprenta încordarea deosebit de gra
vă din relațiile internaționale. Intr-o
astfel de situație se impunea, cu atit

mai mult, cum au evidențiat în re
petate rinduri țara noastră, președin
tele ei, să nu se precupețească nici
un efort pentru reușita reuniunii,
pentru ca lucrările acesteia să se des
fășoare în mod constructiv și să se
soldeze cu rezultate pozitive.
Din păcate însă, reuniunea nu s-a
încheiat la termenul stabilit, așa cum
așteptau popoarele și cum cereau in
teresele păcii, ale întăririi securității
pe continent. In ciuda apelurilor in
sistente ale unor state mici și mijlo
cii, intre care și România, de a nu se
aduce în discuție chestiuni care re
prezintă evenimente interne dintr-o
țară sau alta, dezbaterile au fost
concentrate ca urmare a pozițiilor
unor țări occidentale, tocmai pe ase
menea probleme, ceea ce a contribuit
la transformarea reuniunii intr-un
centru de confruntare și accentuare a
divergențelor dintre statele partici
pante. O asemenea evoluție a stîrnit
o firească îngrijorare in rindul majo
rității statelor, ea fiind de natură să
aducă prejudicii progreselor realizate
pină in prezent și tocmai de aceea
s-a ajuns la decizia de amînare a lu
crărilor reuniunii.
în spiritul orientărilor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ro
mânia a acționat in mod constructiv
pentru ca reuniunea să se încheie in
termenul asupra căruia s-a căzut de
acord, cu rezultate substanțiale, evitîndu-se orice nouă amînare. Este o

A

întîlnire a reprezentantului P.C.R.
cu secretarul general al P.S.I.
ROMA 26 (Agerpres). — Secretarul
general al Partidului Socialist Itali
an, Bettino Craxi, s-a intîlnit cu to
varășul Virgil Cazacu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un cordial și tovărășesc mesaj
de salut.
<
Mulțumind în mod deosebit, Bet
tino Craxi a rugat să se transmită
secretarului general al P.C.R.
un
cald și prietenesc salut din partea
sa, a socialiștilor italieni, cele mai
bune urări de sănătate. Referinduse la întîlnirile și convorbirile avute
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al P.S.I. a arătat că
acestea au avut un rol determinant
in dezvoltarea și întărirea relațiilor
dintre cele două partide. Bettino
Craxi a dat o înaltă apreciere rolu
lui și contribuției tovarășului Nicolae
Ceaușescu în viața
internațională,
pentru apărarea cauzei păcii, secu
rității și independenței popoarelor.

A fost relevată cu satisfacție evo
luția pozitivă a raporturilor dintre
P.C.R. și P.S.I.’, bazate pe stimă și
respect reciproc, care reprezintă un
aport de seamă, la amplificarea și
diversificarea tradiționalelor relații
de prietenie dintre România și Ita
lia, dintre popoarele român și itali
an.
Au fost abordate probleme actuale
ale vieții internaționale. In context.,
s-a apreciat că întărirea continuă a
legăturilor dintre
P.C.R. și P.S.I.
contribuie la unirea forțelor politice,
democratice și progresiste in lupta
popoarelor pentru oprirea încordării
internaționale și reluarea procesului
de destindere, dezarmare, în primul
rînd nucleară, pentru asigurarea unui
climat de securitate și cooperare in
Europa și făurirea unei lumi a pă
cii, mai bună și mai dreaptă.
La întîlnire, desfășurată într-o
atmosferă cordială, a fost prezent
Ion Mărgineanu, ambasadorul țării
noastre in Italia.

Agențiile de presa
e scurt

★

Ministrul de externe
francez,
Claude Cheysson, „a denunțat cate
goric măsurile incontestabil ilegale"
întreprinse de autoritățile israeliene
în teritoriile ocupate Cisiordania și
Gaza, relevă agenția France Presse.
„Trebuie să se denunțe categoric
represiunea, trebuie să se denunțe
măsurile incontestabil ilegale de a
destitui primari aleși, de a împie
dica autoritățile în mod democratic
numite să-și exercite funcțiile" — a
spus Claude Cheysson.

0 NECESITATE VITALĂ, 0 CERINȚĂ DE PRIM ORDIN A PĂCI! K CONTINENT Șl IN LUME

„Amînarea pentru toamna acestui an a reuniunii de la
Madrid consacrată cooperării și securității europene constituie un
factor de o gravitate deosebită. Este necesar ca aceasta să consti
tuie un semnal de alarmă pentru toate popoarele continentului de
a acționa în așa fel incit, la reluare, reuniunea de la Madrid să se
încheie într-o perioadă cit mai scurtă și cu rezultate cît ntai bune,
să ducă la realizarea unei conferințe pentru încredere și dezarma
re în Europa, să asigure continuitatea reuniunilor începute la
Helsinki".
NICOLAE CEAUȘESCU

ROMA:

atitudine pozitivă decurgind din con
cepția fermă, elară a secretarului ge
neral al partidului, președintele re
publicii, care a făcut din edificarea
securității europene una din orientă
rile statornice ale întregii politici ex
terne a României socialiste. Se poate
afirma că de la formularea limpede
de către conducătorul partidului și
statului nostru a conceptului de secu
ritate europeană la acțiunile politice
de normalizare a relațiilor cu o serie
de țări din Europa occidentală și
participarea activă a României la
Conferința de la Helsinki și la reuni
unea de la Belgrad — prin toate
aceste acte străbate ca un fir roșu
preocuparea neobosită pentru făuri
rea unei securități reale și trainice pe
continent. Nu există stat european
c-are, dind dovadă de obiectivitate, să
nu recunoască că marele țel al edifi
cării securității europene a avut șl
are' in România, in președintele țării,
cel mai fervent susținător.
în acest spirit, țara noastră, care
din primul moment a participat activ
la reuniunea de la Madrid, formulind
numeroase propuneri constructive și
sprțijinind propunerile pozitive ale
altor state, a depus și în această ul
timă etapă eforturi susținute pentru
revenirea la o atmosferă normală,
pentru reluarea dialogului, pentru de
pășirea impasului creat și păstrarea
cadrului de negocieri creat de Confe
rința de la Helsinki. în concepția
României, ca și a altor țări mici .și
mijlocii. Europa nu dispune de un
for mai bun de dialog și negocieri,
pe baze egale și democratice între
toate cele 35 de state participante,
pentru rezolvarea marilor probleme
comune, cum sînt dezarmarea, criza
de energie si materii prime
etc.
Tocmai de aceea, România a consi
derat și consideră că trebuie făcut
totul pentru menținerea și continua
rea procesului inițiat prin semnarea
Actului final, periclitarea acestui
proces fiind în detrimentul tuturor
popoarelor continentului.
Iată de ce prin glasul cel mai au
torizat, cel al președintelui Nicolae
Ceaușescu, România cheamă din nou
statele să manifeste o înaltă răspun

dere față de destinele continentului,
să dea dovadă de voința politică ne
cesară pentru ca pauza intervenită să
faciliteze înfăptuirea scopurilor reu
niunii. In acest scop, perioada des
tul de îndelungată de pină la relua
rea reuniunii nu trebuie să însemne
o pauză in eforturile comune, ci,
dimpotrivă, un prilej de intensificare
a contactelor și consultărilor dintre
toate statele participante în scopul
apropierii pozițiilor, al depășirii di
vergențelor și punerii de acord de
soluții general acceptabile.
In același timp, finalizarea cu
succes a forumului general-european
impune mai mult decit oricind ca.
paralel cu acțiunea constructivă a
factorilor politici, a reprezentanților
guvernelor, să se asigure mobilizarea
celor mai largi forțe social-politice
ale continentului. Așa cum a subli
niat din nou președintele țării noas
tre, pe deasupra deosebirilor dintre
ele, popoarele europene au interese
comune fundamentale — oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, și in primul rind la
dezarmarea nucleară, realizarea unor
relații de iargă și multiplă colabo
rare, făurirea unei Europe unite, ba
zate pe 'espectul orinduirii sociale
și al independenței fiecărei țări. Toc
mai de aceea ele trebuie să-și facă
cît mai puternic auzit glasul, să
determine pe reprezentanții tuturor
celor 35 de state participante să
acționeze în spiritul dezideratelor
supreme de pace și înțelegere ale
tuturor locuitorilor continentului.
Manifestînd același spirit de înaltă
responsabilitate față de interesele
popoarelor europene, ale celorlalte
popoare ale lumii, România, așa cum
a reafirmat președintele Nicolae
Ceaușescu, este hotărîtă să facă totul
și în continuare, în strînsă conlu
crare cu celelalte state participante,
pentru încheierea cu rezultate pozi
tive a forumului general-european,
in conformitate cu cerințele destin
derii și securității, ale salvgardării
păcii și înfloririi civilizației pe con
tinent și pe întreaga planetă.

OMAGIEREA LUI N. TITULESCU. Revista poloneză „Perspectyvy“ a publicat un articol consacrat
lui Nicolae Tltulescu, apreciindu-l
ca unul din cei mai de seamă oa
meni de stat al perioadei interbelice.
El a fost un veritabil „arhitect al
Micii Antante, la inițiativa căruia a
avut loc in 1933 semnarea tratatului
defensiv intre România, Cehoslova
cia și Iugoslavia, instrument de
apărare a păcii împotriva creșterii
pericolului fascist în Europa".

LA BERLIN a avut loc sesiunea
Camerei Populare a R.D. Germane,
la lucrările căreia au participat
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D.
~ Germane,
~
alți conducători de partid și de
stat.
Sesiunea a adoptat legi privind
sistemul contractual în economia
socialistă, instanțele juridice socia
le, serviciul militar, granița de stat
a R.D.G. și altele, relatează agen
ția A.D.N.

DEMONSTRAȚIE LA ROMA.
După cum informează agenția
France Presse, la Roma s-a desfă
șurat vineri o puternică demonstra
ție la care au participat circa
250 000 de muncitori metalurgiști
veni ți din întreaga Italie, in spri
jinul revendicărilor lor privind
noile contracte colective, a căror
negociere incepe sîmbătă.

VIZITA LA BONN. La Bonn au
avut loc convorbiri între cancelar
rul federal Vest-german, Helmut
Schmidt, și primul ministru ăl
Franței, Pierre Mauroy. Scurta vi
zită întreprinsă la Bonn de pre
mierul francez are loc cu patru
zile înaintea reuniunii la nivel
inalt a „celor zece", programată la

Bruxelles la 29—30 martie. Ea a
avut ca scop realizarea unui con
sens între guvernele vest-german
și francez in legătură cu douu -^in
tre cele mai controversate pus&ieme cu care este confruntată C.E.E.
— stabilirea prețurilor agricole și
participarea Marii Britanii la bu
getul comunitar.

LA CASA ALBA, președintele
S.U.A,, Ronald Reagan, a avut con
vorbiri cu miniștrii de externe ai
Costa Ricăi, Salvadorului și Hon
durasului,
informează
agențiile
U.P.I. și France Presse. Se preci
zează că au fost examinate evolu
țiile din America Centrală și pro
gramul Statelor Unite privind acor
darea de asistență țărilor din ba
zinul Caraibilor. Agenția U.P.I. re
levă că, cu acest prilej, Casa Albă
și-a reafirmat opoziția față de inițierea de negocieri cu forțele insurgente din Salvador.
TREI SOLDAȚI BRITANICI AU
FOST UCIȘI joi seara în cartierul
vestic al orașului nord-irlandez
Belfast, in timpul unei operațiuni
teroriste a unor membri ai orga
nizației Armata Republicană Ir
landeză. în cursul atacului au fost
rănite, de asemenea, nouă persoa
ne civile, întrucît teroriștii au des
chis focul pe o stradă aglomerată
la acea oră. Soldațti britanici se
găseau intr-un autovehicul al unei
subunități de patrulare.

GUVERNUL ELEN a desemnat
îrt frunteâ a 54 clin cele 55 prefec
turi ale Greciei prefecți din rîn
dul Mișcării Socialiste Panelene
(PASOK), partidul primului minis
tru Andreas Papandreu, anunță agenția France Presse citind infor
mații oficiale din Atena,

MARGINALII

„A preveni epidemia finală"
„Priveam la toți acești copii și
îmi spuneam in sinea mea : toate
strădaniile noastre de a-i menține
sănătoși sînt zadarnice dacă in ur
mătorii cinci sau zece ani tot vor fi
prefăcuți, pină la urmă, in cenușa.
A accepta cu seninătate o aseme
nea perspectivă
înseamnă pur și
simplu a nesocoti misiunea de me
dic".
Frămîntată de asemenea ginduri.
la capătul unui an de zbucium su
fletesc, doctorița Helen Caldicott,
medic pediatru de la Facultatea de
medicină Harvard (S.U.A.), și-a dat.
pină la urmă demisia și a hotărit
să-și consacre întreaga activitate
unui unic scop : salvarea copiilor
lumii de primejdia anihilării nu
cleare, devenind una din principa
lii promotori ai mișcării americane
pentru pace. Din inițiativa ei a fost
creată organizația „MEDICII PEN
TRU RESPONSABILITATEA SO
CIALA", care Și-a propus să pre
vină ceea ce Helen Caldicott con
sideră, cu o expresie atît de nime
rită, a fi „epidemia finală". O epi
demie care nu va lăsa nici un su
praviețuitor.
La început un mic grup, organi
zația și-a îngroșat, în scurt timp,
rindurile, cuprinzind astăzi 10 000
de membri și ajungind să aibă ra
mificații internaționale. „Ceea ce
ne leagă, arată curajoasa doctoriță,
este jurămintul lui Hipocrat", acela
de a face totul pentru salvarea
vieții oamenilor.
„Medicii pentru responsabilitatea
socială" își propun să dezvăluie in
toată amploarea lor consecințele
îngrozitoare ale unui război atomic,
multe din studiile lor fiind publi
cate în prestigioase reviste medi
cale. Dar să le dăm cuvintul :
• „Dacă ar fi detonate numai 10
la sută din proiectilele nucleare
existente, stratul de ozon protector
al planetei ar fi distrus în propor
ție de 70—80 la sută. Dacă ar fi
detonate 10—20 la sută din proiec
tilele existente, lumina degajată de
explozii ar fi atit de puternică in
cit toate viețuitoarele ar orbi. Unii
oameni și-ar putea proteja vederea
cu ajutorul ochelarilor negri. Dar
animalele n-ar avea cum să se fe
rească și pină la urmă, cu lumina
ochilor stinsă, ar pieri toate... în
tregul ecosistem al planetei s-ar
putea prăbuși". (Prof. Kosta Tsipis,
de la Massachussets Institute of
Tehnology).
• „Hiroshima și Nagasaki au fost
evenimente izolate. Astăzi sîntem
confruntați de posibilitatea unor
evenimente in serie : o explozie
termonucleară la ora 10 dimineața,
de exemplu, și alta la ora 4 dupăamiaza. La Hiroshima și Nagasaki
am avut de-a face cu Un dezastru
limitat. O parte din populație a

putut fi salvată, cu timpul orașele
au fost reconstruite datorită ajuto
rului din afară... In cazul unui
conflict nuclear pe scară largă, nu
vor mai exista insă regiuni -<din
afară»- care să vină în ajutor".
(Prof. H. Jack Geiger, de la City
College, New York).
Ce s-ar putea adăuga la aprecie
rile acestor specialiști ? Să dăm
din nou cuvintul, de data aceasta
președintei organizației : „Războiul
a devenit un lucru anacronic. In
epoca atomică oamenii nu-și mai
pot permite să se războiască. Ei au
de ales intre supraviețuire fi
anihilare".
Helen este de origine australiană.
Ea a devenit conștientă de perico
lul atomic încă de la vîrsta de 14
ani, cînd in memorie i s-au întipă
rit pentru totdeauna scenele din
zguduitorul film „Pe țărm" (a fost
prezentat și la televiziunea noastră
și, probabil, mulți telespectatori și-l
amintesc), care înfățișa un conti
nent întreg — cel australian —
unde, în urma unei catastrofe ato
mice, a dispărut orice urmă de via
ță... Acum și organizația condusă
de Helen' Caldicott a făcut un film
pe care intenționează să-l prezinte
în întreaga lume.
Imagini din acest film : O uriașă
ciupercă atomică. Secvențe de coș
mar turnate imediat după bombar
damentele de la Hiroshima și Naga
saki. Pămint pirjolit. Oameni pre
făcuți în scrum. Și, prin contrast,
alte secvențe. Un oraș american,
San Francisco ; oameni mergînd li
niștiți la treburile lor într-o dimi
neață însorită; zimbetul unor
copii...
Pentru ca acești oameni, pentru
ca toți oamenii să-și vadă mai de
parte de treburi, pentru ca zimbe
tul copiilor lumii să ri mină netul
burat, o tinără doctori :, ea însăși
mamă a trei copii, este hotărîtă să
lupte pe măsura puterilor ei — ală
turi de alți oameni de știință. „îmi
iubesc atit de mult copiii. Mireasma
unui trandafir este o experiență
tulburătoare. A contempla frumu
sețile lumii, iată un lucru nemai
pomenit. A privi la un prunc, a
ști ce inseamnă viața lui, este tot
atît de nemaipomenit. Iar a trăi cu
adevărat inseamnă a-ți închina
toate forțele pentru a ocroti darul
cel mai neprețuit, viața".
...In cuvinte puține, dar cu atit
mai emoționante, un medic, pină
deunăzi un om oarecare, un chip
anonim în mulțimea anonimilor
acestei planete, a știut să dea glas,
pătruns de răspunderea ce-i revi
ne ca slujitor al vieții și ca ființă
înzestrată cu rațiune, năzuințelor
celor mai scumpe ale tuturor se
menilor săi.

R. CAPLESCU

Radu BOGDAN
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