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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru
pe problemele agriculturii

PRAHOVA : Utilaj de mare
complexitate
O nouă realizare de prestigiu la
întreprinderea de utilaj chimic din
Ploiești : STRIPER 2, unul dintre
cele mai grele și complexe utilaje,
de o mare dificultate tehnică, la
care s-a lucrat timp de aproape un
an de zile, se află în curtea uni
tății, gata de plecare. Utilajul este
destinat Combinatului de îngrășă
minte chimice Slobozia. Are o greu
tate de aproape 130 de tone, o lun
gime de peste 12 metri și diametrul
de 2,5 metri și a fost fabricat după
o tehnologie nouă, rod al cooperării
strinse intre unitate și Institutul
de inginerie tehnologică și proiec
tări pentru industria chimică Bucu
rești. (Constantin Căpraru).

HUNEDOARA : Cocs

Stimați tovarăși,
Consfătuirea de lucru, la
care participă cadre de
bază de partid și din agri
cultură, primii secretari, se
cretarii cu problemele agra
re, organizatorii de partid
și președinți ai consiliilor
unice agroindustriale, di
rectori.' .direcțiilor agricole,
ai trusturilor I.A.S., ai
S.M.A., precum și directori
de I.A.S.-uri și S.M.A.-uri,
președinți ai cooperativelor
agricole de producție, a
analizat pe larg modul cum
s-a desfășurat activitatea
în agricultură, rezultatele
obținute pînă acum în acest
an și măsurile ce trebuie
luate pentru înfăptuirea în
condiții cît mai bune a lu
crărilor agricole de toamnă
și pregătirea corespunzătoa
re a recoltei din 1982.
în dezbateri s-a analizat
— în spirit critic și autocri
tic — atît rezultatele bune,
cît și lipsurile și minusurile
manifestate în activitatea
din acest an. S-au făcut și
încercări de a se justifica
unele lipsuri, nu în sufici
entă măsură s-a luat pozi
ție hotărîtă față de neajun
surile apărute în unele ju
dețe, într-o serie de unități
agricole.
în toate județele s-a de
pus o activitate susținută
pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea,
a sarcinilor primului an al
cincinalului 1981—1985. Pe
această bază, producțiile
obținute pînă acum, ca și
evaluarea culturilor d&
toamnă, dau posibilitatea să
se aprecieze că producția agricolă, pe ansamblu, este
satisfăcătoare, iar în unele
județe și la unele culturi,
chiar bună. Aceasta creează
condiții
corespunzătoare
pentru asigurarea bunei aprovi» ‘ ari a populației în
*"
confot
ițe cu planul, atît
în 1981, ci^ și în 1982, pînă
la noua recoltă.
Dealtfel, pe primele 7
luni ale acestui an am reali
zat, în linii generale, preve
derile de plan privind apro
vizionarea populației cu
produse agroalimentare, iar
la unele produse am înre
gistrat chiar creșteri însemnate fața de consumurile din
1980. Pe ansamblu, anul acesta
la carne și produse din carne
se realizează prevederile planului,
cu un minus de circa 12 mii de tone
la fondul de stat, care, în urmă
toarele 4 luni, există toate condiții
le să fie recuperat. Depășim față de
1980 desfacerea la pește, la zahăr și
produse zaharoase cu aproape 15 la
sută, la ulei cu 8 la sută, la margarină cu peste 11 la sută. Sînt unele
minusuri la produsele din lapte, da
torită ngrealizării producției și a
fondului de stat așa cum fusese
prevăzut. Avem o creștere la desfa
cere, față de 1980, de circa 19 Ia
sută la ouă, la cartofii timpurii de
aproape 40 la sută, la legume de
20 la sută, la legume din sere de
25 la sută. O creștere cu 5 la sută
avem la fructe. S-a asigurat o bună
aprovizionare la pîine. cu o creș
tere față de anul trecut de 3,3 la
sută și la paste făinoase cu o creș
tere însemnată. Recoltele care se
prevăd la legume și fructe creează
condiții pentru o bună aprovizio
nare de toamnă, pentru asigurarea
rezervelor corespunzătoare.
Cu toate acestea, trebuie să spu
nem că rezultatele obținute în
acest an în agricultură nu ne pot
mulțumi. Este adevărat, condițiile
meteorologice, climatice au fost
destul de complexe : o primăvară
friguroasă, îndeosebi luna mai, care
a întîrziat vegetația și o perioadă
lungă de secetă în lunile de vară.
Fără îndoială, această situație ne
favorabilă a avut o anumită influ
ență negativă asupra recoltei. Dar,
așa cum s-a subliniat și în consfă
tuire, în aceste condiții climatice
o serie de unități agricole de stat
și cooperatiste au obținut recolte
de 5 000—6 000 kg grîu la hectar,
producții mari la orz și au per
spectiva de a asigura la porumb
recolte chiar de 10 000 kg la hectar.
Un număr important de județe au
realizat recolte superioare preve
derilor din plan. Am menționat în

Cu cantitățile de lignit excavate și
transportate in cursul zilei de 29 au
gust, volumul total al producției de
cărbune obținut din microcarierele
Valea Racilor și Roșiuța II de pe
platforma minieră a Văii Motrului
s-a ridicat la un milion tone de căr
bune. Alături de forțele locale, o
contribuție deosebită la realizarea
acestui succes au adus-o colectivele
muncitorești din județele Brașov.
Prahova. Timiș, Bihor și Vrancea.
participante in cadrul ..Acțiunii
7 000 — Gorj '81“ la marele efort
pentru sporirea producției de căr
bune energetic. (Dumitru Prună).

ționarea organizării muncii în fie
care schimb și formație de lucru,
s-a reușit realizarea, peste preve
deri, in acest an, a 5 500 tone cocs
metalurgic și 1 800 tone produse
chimice și distilate din gudron, iar
consumul specific pe tona de cocs
a fost redus cu 31 kg cărbune.
(Sabin Cerbii).

ARGEȘ : Importante
economii de combustibil
Colectivul Uzinei electrice din Pi
tești a economisit, de la Începutul
anului, peste 3 000 tone combustibil
convențional, prin folosirea la ma
ximum a prizelor turbinelor, urmă
rirea arderii in condiții optime a
combustibililor, repararea in gra
fic și intreținerea corectă a echi
pamentului din dotare. De aseme
nea. dintre marii consumatori de
energie se înregistrează cu impor
tante economii de combustibil Com
binatul petrochimic și Combinatul
de prelucrare a lemnului din
Pitești. (Gheorghe Cirstea).

NĂVODARI : Cu două
luni mai devreme
La Năvodari a intrat în func
țiune, cu două luni Înainte de ter
men. primul paralel al intiiului ge
nerator de 50 MW al centralei elec
trice de termoficare. important
obiectiv de investiții destinat asi
gurării .energiei electrice necesare
combinatului petrochimic si altor
unități industriale din zonă. In
prezent, constructorii și energeticienii lucrează la montajul instalațiilor
celui de-al doilea grup generator de
50 MW, pe care s-au angajat să-l
dea in funcțiune la începutul anu
lui viitor, tot înainte de termen.
(George Mihăescu).

baterea pe cale neconvențională a
unor insecte dăunătoare din pomi
cultură și silvicultură. Pe baza noi
lor tehnologii se realizează canti
tăți însemnate de substanțe în ca
drul activității de microproducție.
Numai în acest an au fost livrate
astfel de produse la peste 60 uni
tăți pomicole și silvice. Pe lingă
eficiența economică ridicată, sub
stanțele realizate de chimiștii clu
jeni contribuie, la refacerea echili
brului ecologic și la reducerea po
luării, mediului. (Al. Mureșan).

BRĂILA : Excavator
cu caracteristici
superioare
La întreprinderea de utilaj
greu ..Progresul" din Brăila a
fost realizat excavatorul hidraulic
„PROMEX-S.C. 7001“. El are o ca
pacitate de 5—7 mc, poate efectua
săpături pînă la adîncimea de 9
metri, iar cupa poate fi înălțată pină
la 13 metri. Totodată. „PROMEXS.C. 7001“ realizează cinci rotiri pe
minut în jurul propriei axe. dispune
de comenzi ușoare, cabină confor
tabilă, echipamente corespunzătoare
de săpat și încărcat. Primele exca
vatoare de acest tip au început să
lucreze pe șantierul Dunăre—Ma
rea Neagră. (Corneliu Ifrini).

REȘIȚA : Produse mai bune,
cu consumuri reduse
De la inceputul anului și pină
acum, constructorii de mașini' din
Reșița au asimilat în fabricație o
seamă de agregate complexe, cu
performante tehnico-funcționale su
perioare. in condițiile reducerii con
sumului de metal, combustibil și
energie. Intre acestea se află grupul
diesel pentru foraj, hidroagregate
destinate sistemelor de irigații, pre
cum și un nou motor diesel naval
de 20 000 CP, care are un consum
mai redus de metal și de combus
tibil fată de motoarele de aceeași
capacitate realizate pină acum.
(Nicolae Cătană).

demonstrat că și însămînmetalurgic peste prevederi
țările din primăvară tre
buie făcute mai devreme.
Cocsarii hunedoreni din cadrul
Uzinei nr. 1 cocsochimice depu.i
Practica din acest an a ară
eforturi stăruitoare pentru sporirea
tat că acolo unde am în
CLUJ-NAPOCA: Succese
producției de cocs metalurgici Prin
cheiat semănatul porumbu
ale chimiștilor
folosirea optimă a capacităților de
lui pînă la 15 aprilie s-au
producție și, in primul rind, a ba
obținut- recolte bune. Unde
Colectivul Institutului de chimie
teriilor de cocsificare, respectarea
s-a însămînțat după 15 apri
din Cluj-Napoca a finalizat in acest
riguroasă a graficelor de încărcare
lie, recoltele sînt în general
\ și descărcare a cuptoarelor, perfec
an 14 tehnologii noi pentru com
mai slabe.
Sînt și alte concluzii le
gate de modul de realizare
a lucrărilor de întreținere
Mai cu seamă în zonele cu
precipitații mai scăzute,
realizarea prașilei asigură
Ca să cunoști temeinic pe o fațetă a acestui prea aici nu pune mina pe sare", masiv. Alături, o replică
reținerea într-o măsură în
cineva trebuie să mănînci puțin cunoscut și miracu imi cad in auz cuvintele tehnică pe măsură : o plat
semnată a apei în sol. deci
cu respectivul un munte, de los poliedru. Să începem inginerului Constantin Croi- formă de copturit și încăr
crearea condițiilor pentru
saie — spune un proverb cu sarea noastră cea de toru, care trăiește și mun cat frontul cu exploziv, cu
electrohidraulică.
recolte corespunzătoare.
cește in acest mediu de acțiune
prezent in rostirea multor toate zilele...
popoare. Mă aflu la picioa
limpede- factură de 26 de realizată de minerii înșiși,
★
Aici s-a vorbit mult de
rele Muntelui de sare din
Urc cu însoțitorii mei In ani neîntrerupt, din care prin autodotare. Iată havesecetă. Am arătat cum au
Slănicul-Prahovei. magnifi microbuzul gata de drum și ultimii 16 in calitate de zele. care taie masivul de
fost distribuite precipitațiile
cul monument care incintă — oricit ar părea de ciu director al minei. Este din sare cu ferăstraiele lor ru
pe zone ; este de reținut că
pină la extaz. Mă aflu in dat — coborim cu autove aceeași promoție cu Vasîle late circular, pe șenile.
județe cu precipitații nor
acest loc nu pentru a min- hiculul, fără „escală", pină Șerban, inginerul-șef al sa Excavatoare, autobasculan
male sau chiar mari au re
ca-devora muntele de sare, la 180 de metri sub pă- linei. cu care lucrează in te si incărcătoare cu cupă
cum ne povățuieste pro mint. Undeva deasupra tandem de tot atitia ani. acționează în șantierele de
colte slabe, iar altele cu
verbul ; îl las soarelui, să-l noastră curge apa Slanicu- după ce a parcurs fiecare. sare împușcată și disloca
precipitații reduse au obți
tă. care ajunge in mo
mingile cu lumina lui mă
nut recolte mari, chiar de
rile zdrobitoare si călăto
tăsoasă ; il las ploilor des
pășiri de plan. Dacă județul
rește; in sfîrșit. pe benzile
pletite să-1 spele, să-1 di
Ialomița, cu precipitații în
transportoare — fluviu alb.
zolve, lent și infinitezimal,
medie de 350 litri pe 8 luni,
de circa doi kilometri lun
in timp ce cunoașterea mea
a obținut 3 700 kg grîu la
gime — la lumina zilei,
se îndreaptă spre așezarea
unde
e prelucrată, sortată
de
la
picioarele
Muntelui
hectar, de ce Ilfovul, acum
și ambalată.
de sare : Slănicul Prahovei,
Giurgiu), cu precipitații de
Printre amintirile direc
această silabă de tihnă, re
peste 400 litri, a obținut re
torului Croitoru figurea
culegere și sănătate în ori
colte mai mici ? Această
ză și una cu niște spe
zontul polifonic al patriei.
comparație arată că nu lipsa
cialiști americani, care i-au
„Intr-un oraș mic ți se
de ploaie, ci lipsa de răs
oferă pretutindeni șansa
fost oaspeți in urmă cu
pundere și bună organizare
ani--• Veneau tocmai din
unor activități mari", e de.
Detroit, oraș cunoscut ca
părere primarul Constantin
a lucrărilor agricole a dus
Meșteru. care știe una și ----------- ------- de Pop SIMION —------ ---------- fiind metropolă a automo
la rezultate slabe. Dealtfel,
bilului (la suprafață) și ca
bună : toate activitățile eși anul trecut județul Ilfov
metropolă a sării (in sub
conomice. sociale, cetățe
a obținut recolte mici ; este
nești. edilitare si cuitural- lui și decurge — ca untde la rindul său. toate trep teran) : respectivii tocmai
un județ în care s-a lucrat
artistice ale urbei pe care lemnul și mierea —' viata tele minerești.
făceau • un turneu mapaslab. Același lucru se poa
Mă aflu Ia orizontul șapte mondic prin saline de tip
o păstorește e bine să con tihnită a orașului cu ace
te spune despre județul Ti
lucreze — mai direct ori lași nume. Aici, jos insă al minei, teatrul principal similar pentru a 'purcede
mai puțin direct, dar în totul e trepidant, viata e al ..ostilităților". Maistrul la „atacarea" unei noi ex
miș, unde condițiile de cli
chip statornic și conver alcătuită după chipul și a- Gheorghe Iorga imi prezin-, ploatări de sare gemă in
mă și precipitațiile au fost
SECOMA. Detroit, după toate rigorile
gent — ca Slănicul Praho semănarea universului de tă „girafa"
mai bune decît în Ialomița,
reprezentativ științei și mecanizării dovei să iși exercite convin sare : mă aflu in cea mai exemplar
iar recoltele mult mai mici, i
gător harurile cu care na mare mină de «are gemă pentru „fauna" grea a a- bindite in lume. Iată con
Se impune concluzia că i
tura. tradiția de veacuri din România și una dintre gregatelor moderne de care statarea acelor oaspeți re
și... sarea l-au învrednicit. cele mai mari de pe con dispun sărarii de aici : e produsă de gazde : ..Este
nerealizarea
prevederilor
Da. SAREA, deoarece ne tinent. Un veritabil oraș platforma de perforat gi incredibil și entuziasmant
planului în agricultură la
va fi dat să descifrăm subteran, cu totul altmin gant, plurifunctională. pe cum un oraș mic. ea Slă
cereale și alte culturi se daportretul acestei așezări teri alcătuit decit cel de care o acționează un sin nicul Prahovei, dispune de
torește, în primul rînd, lip
gur om. minerul Uie Sora, mijloace științifice și teh
intr-un șir de ipostaze ale deasupra.
surilor în organizarea și
„Opt sute de mineri ai care lucrează pe claviatu nice la superlativ. Lucrați
sării, și anume: sarea-n
executarea lucrărilor, nebucate, sarea ca sănă sării lucrează in acest uni ra unui pupitru de teleco la cota maximă de moder
respectării regulilor și ce-,
tate, sarea ca templu vers. de unde se scot anual mandă pe care il are atîr- nitate. Vom acționa la uni
rințelor unei agriculturi
de pelerinaj și turism, la lumină un milion de nat de tors. Face o verita son cu voi".
sarea ca materie de sculp tone de șare gemă. Salina bilă demonstrație cu privi
România se menține pe
moderne. Desigur, județele
tură. sarea ca spațiu ideal Victoria este mindria Slâ- re la mobilitatea cu care primul loc in lume atit sub
poartă răspunderea princi
de întrecere sportivă și. nu nicului și. totodată, a în „girafa paște" in „cerul" raportul rezervelor sale de
pală, dar o răspundere în
în ultimul rind. sarea ca tregii țări. Tăierea și dis de sare, la zeci și zeci de sare, cit și in ceea ce pri
semnară revine și Ministe
remember de istorie națio locarea sării se execută cu metri deașupra capetelor vește producția pe locuitor.
rului Agriculturii, Acade
nala și operă de educație haveze și moderne platfor noastre ori înfige enorma O urmează, in ordine. Stapatriotică. Fiecare „ilustra- me de perforat telecoman seringă de perforat, pregă
miei agricole, institutelor
\ tă“ de a noastră va arăta. date. Practic, minerul de tind frontul de înaintare în (Continuare in pag. a IV-a)
de învățămînt. Ele nu
și-au îndeplinit îndatoririle ce
le revin. în București există
un institut de învățămînt agri
col, Institutul de cereale, Aca
demia agricolă, dar tocmai în
zona apropiată s-au obținut re
colte
nesatisfăcătoare.
Aceasta
pune sub semnul întrebării acti
Hărțuit din toate
stare să se jertfească
priveghere destinul opărțile de-a lungul menesc pe mai depar
vitatea acestor instituții, inclusiv a
pentru a păstra intr-un
veacurilor, cotropit și
te. Cred că marea
anume fel spirituali
ministerului, care se află tot aici.
strimtorat, tras pe
noastră datorie, mai
tatea poporului roman,
Nici la doi pași, cum se zice, nu
roată,
jefuit
de
aurul
ales
a
celor
ce
ținem
ei sini unici pe fața
au asigurat îndrumarea și condu
din adincuri și de
focul
cuvîntului
intre
pămmtului,
aduc ceva
cerea eficientă a agriculturii.
piinea de pe masa co
cele trei degete în absolut nou in istorie,
Avem institute agricole la Iași, la
piilor, atins de cutre
fiecare zi, este de a-i
de valoare universală,
Cluj, la Craiova. Dar tocmai unde
mure și inundații,
ajuta pe semenii noș
fiind in același timp
văzut
din
Cosmos
Cit
o
tri, pe toți cei ce vin
avem aceste forțe puternice s-au
atit de specifici ai
lacrimă
pietrificată,
pe lume în acest spa
acestui spațiu. Ca el
obținut recolte mai slabe. Cum se
cit o inimă, a rămas
țiu să se nască în ade
sint atiția alții, așa a
justifică activitatea oamenilor din
aici in jurul Carpaților
văr cu toată istoria
fost atitea veacuri și
ținut de o seminție
cercetare, din învățămînt, care
aceasta a strămoșilor
este spiritul poporului
multimilenară stator
in ființă pentru că
care trebuie 'invățat și
trebuie să lege învățămîntul cu
nică pentru că omul
fără ea, ar fi ca arboredescoperit cu fiecare
cercetarea și producția, și care
ține pămintul înainte_
generație, pentru că
poartă răspunderea nemijlocită
de toate să nu-i fugă
cele de acasă se invață
de sub oseminte, acest
pentru rezultatele din agricultură?
tot atit de greu ca Și
Insemnâri
pămint românesc cu
cele
străine,
cum
Asupra acestor concluzii trebuie
de
toată istoria lui se
spune un mare poet.
să medităm serios. Este necesar ca
naște, trebuie să re loan ALEXANDRU
Sint unul dintre cei
ministerul, Academia agricolă, in
nască, să se întrupeze
s
ce am cutreierat, mai
din
nou,
în
fiecare
ales de un deceniu
stitutele de învățămînt, specialiștii
prunc nou născut, cu
incoace. tot spațiul
rii fără rădăcini. Atîrsă mediteze foarte serios la aceas
fiecare generație, pen nă de vrednicia fiecă
românesc — atit cel
ta ! Se pare că nu toate cadrele
tru că pămintul româ
geografic din peșterile
ruia- dintre noi, de a
nesc nu poate fi des
din cercetare și învățămînt înțeleg
viețui istoric, adică Carpaților, din minele
părțit
de
cerul
româ
Maramureșului
pină
plenar. de hărnicia
faptul că rostul lor nu este să facă
nesc, de albastrul de
pe virfurile munților,
noastră zilnică, de cul
hîrtii și referate, ci să asigure pro
Voroneț al spiritualicit
mal
ales
cel
spiri

tivarea virtuților mun
- tații noastre. Numai in
ducții agricole la niveiul cerințe
tual de la Bocitoarele
cii și încrederii in ma
primele săptămini ale rfa lecție a istoriei
de lut ars din neoliti
lor actuale, al realizărilor pe plan
acestei luni de trei
cul românesc pină la
patriei. Dar pentru a
mondial.
ori cel puțin pămintul asimila in ființa noas
masa tăcerii a lui
românesc este întrupat
în fiecare județ trebuie să se
Brâncuși. Acești ani
tră iubitoare această
de
trei
nume
strămu

de
descoperire mai
istorie, ea trebuie vă
facă o temeinică analiză a felului
tate la veșnicie prin
adîncă
a sufletului po
zută în universalitate
în care s-a lucrat, a activității pe
jertfă de sine care
porului meu mi-au
ca întrupind in cei
fiecare unitate, să se ia măsuri
s-au contopit cu po ce s-au jertfit înain fericit viața și măcar
porul din care au fost
o lacrimă din bucuri
organizatorice, de întărire a con
tea noastră aici in spa
zămislite și acestea
ile de nespus poate a
țiul românesc, cele
ducerii unităților agricole, de în
sînt : Decebal, Mihai
exprimă, după modes
mai nobile idealuri ale
locuire a celor care s-au dovedit
Viteazul și Constantin
tele puteri, cele trei
umanității. Ca purtă
Brincoveanu cu cei
necorespunzători. Trebuie să ju
cărți de „Imne“ ale
tor a ce a zămislit upatru fii ai săi, toți
Transilvaniei, Moldo
manitatea mai durabil
decăm oamenii nu după vorbe și
comemorați
acum.
vei și- Tării Românești
prin
viețuire
de
referate, ci după producțiile pe
Grea este o naștere
pe care le-am plăs
veacuri, am devenit
care le-au realizat — și să punem
adevărată în acest spa
noi înșine zămislitori
muit ca prinos de re
oameni pasionați, pricepuți, hotățiu românesc, pruncul de umanitate. Ideea
cunoștință adus po
de jertfă de sine este
rîți să asigure înfăptuirea pro
bălai precum cel din
porului meu a cărui
mare, a tuturor și a
„Clăcașii" lui Goga,
soartă și măreție sint
gramelor de dezvoltare a agricul
nimănui
încă
necon

vine pe lume cu toată
fericit să le pot împăr
turii. Trebuie să ne propunem să
cretizată istoric. Dar
istoria neamului său
tăși oricum ar fi vrecînd un Brincoveanu,
nu avem județ cu producții mai
să-i lumineze prin
mile, la bine și la
dimpreună
cu
cei
Din noua arhitectură a Cralovei
mici de 3 000 kg de grîu la hectar.
\ jertfă și lucrare, prin
patru fii ai săi, sînt în greu, aici acasă.
(Continuare în pag. a II-a)
Foto : S. Cristian

Muncă,

sănătate

și artă

în muntele alb

această privință, în cursul consfă
tuirii, județele Ialomița, Olt, Con
stanța și alte județe, care au ob
ținut recolte peste plan. Din păca
te, avem și un număr de județe și
unități agricole care au obținut re
colte sub prevederile planului. Nu
doresc să le menționez acum, se
cunosc, s-a discutat despre ele în
cadrul consfătuirii.
Ce concluzii se pot trage din fe
lul în care ș-a desfășurat activita
tea în agricultură în acest an ?
în primul rînd, putem spune că
și experiența acestui an demon
strează că dispunem de tot ceea
ce este necesar- pentru obținerea
unor recolte stabile și sigure, chiar
în condiții meteorologice și de cli
mă complicate. Pentru aceasta este
însă necesar să generalizăm expe
riențele bune în toate județele și
unitățile agricole. Să aplicăm ferm
normele, cunoștințele științifice
pentru executarea lucrărilor agri
cole în condiții cît mai bune.
în al doilea rînd, putem spune
că dispunem de tot ce este nece
sar pentru a asigura în acest cin
cinal realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea privind dezvol
tarea agriculturii. Este posibil să
realizăm nu numai producțiile pre
văzute în planul cincinal, ci să ob
ținem și o depășire.
în al treilea rînd, apare necesar
să acționăm cu mai multă hotărîre
pentru soluționarea rapidă și com
pletă a tuturor problemelor privind
mecanizarea și chimizarea agricul
turii, asigurînd o folosire cît mai
bună a ‘mijloacelor de mecanizare
de care dispunem, folosind rațional
și cu rezultate maxime îngrășămintele și celelalte produse chi
mice.
în al patrulea rînd, experiența
din acest an demonstrează necesi
tatea ca organele agricole, Acade
mia agricolă să acționeze cu mal
multă hotărîre pentru asigurarea
semințelor și materialului săditor
de calitate corespunzătoare și de

mare productivitate. Multe din
minusurile din acest an sînt și re
zultatul folosirii unor semințe de
calitate slabă, din/generația a IV-a,
cînd în mod normal trebuia să se
folosească semințe cel mult din
generația a II-a. Aceasta este va
labil pentru toate culturile, atît ce
realiere și tehnice, cît și legumi
cole.
în al cincilea rînd, situația zoo
tehniei din acest an demonstrează
cu putere că trebuie înfăptuit cu
toată fermitatea programul privind
dezvoltarea zootehniei, asigurarea
bazei furajere necesare creșterii
producției animaliere.
în al șaselea rînd, experiența din
acest an a arătat că trebuie să se
acționeze cu mai multă hotărîre
pentru realizarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare și desecări,
pentru folosirea corespunzătoare a
irigațiilor, printr-o mai bună orga
nizare a solelor, a parcelelor, în
raport atît de condițiile de mecani
zare, cît și de condițiile de relief,
pentru eliminarea excesului de
umiditate, nivelarea terenului și
realizarea corespunzătoare a lu
crărilor.
în fine, experiența din acest an,
atît din unitățile care au obținut
rezultate bune, cît și din cele ce au
obținut rezultate slabe, demon
strează necesitatea asigurării unei
densități optime pentru toate plan
tele — aceasta constituind una din
condițiile hotărîtoare pentru reali
zarea unor recolte bune, stabile.
De asemenea, s-a demonstrat că
este necesar să asigurăm însămînțările în perioadele optime. în zo
nele de deal semănatul culturilor
de toamnă nu trebuie să depășeas
că 1 octombrie. Pe ansamblu, pînă
la 15 octombrie trebuie să în
cheiem semănatul culturilor de
toamnă. Numai în aceste condiții
culturile au perspectiva de a intra
în iarnă înfrățite, avem garanția
unor recolte corespunzătoare. S-a
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Pentru județele din sud-vestul
țării și o parte din est — sînt circa
15 județe — trebuie să obținem
producții de grîu între 4 000 și 5 000
de kg Ia hectar. în județele din
categoria a II-a să realizăm mini
mum 3 500 kg la hectar, iar în
circa 12—15 județe din categoria
a III-a să se obțină cel puțin 3 000
kg la hectar. Cu precipitațiile existente, alegînd corespunzător te
renul, executînd bine lucrările,
respectînd densitățile corespunză
toare, se poate asigura ușor această
producție. Nu trebuie să mai avem
în nici o zonă de grîu parcele sub
600 de plante la metru pătrat. Can
titatea de sămînță prevăzută asi
gură de fapt 700 de plante la metru
pătrat — ceea ce în condiții nor
male poate asigura realizarea a
6 000—7 000 kg la hectar.
Să discutăm serios cu toți condu
cătorii unităților agricole, ai orga
nelor județene agricole și, desigur,
cu cei din cercetare, din învățămînt, cu tovarășii din minister, și
să-i întrebăm dacă sînt în stare să
se angajeze să facă o agricultură
corespunzătoare. Cine consideră că
nu este în stare, să spună, să lase
locul altuia! Trebuie să terminăm
cu autocritica formală. Toate au o
limită! Cu critică și autocritică for
mală nu avem nici grîu, nici po
rumb, nici carne, nici lapte, nici le
gume. Avem nevoie nu de vorbe,
oricît de autocritice ar fi; acestea
nu au nici o valoare cînd se repe
tă la infinit. Acestea pot fi bune
în cazul unei greșeli oarecare, dar
nu în ce privește producția! în pro
ducția agricolă, critica și autocriti
ca înseamnă justificarea inactivi
tății. Or, noi avem nevoie de cerea
le, de legume, de fructe, de stru
guri, de lapte, de carne.
Unii prim-secretari au înfățișat
lucrurile superficial, în necunoștință de cauză, au venit cu fel de fel
de justificări. Or, și în calitate de
prlm-secretari și de președinți ai
consiliilor populare, ei au răspun
deri foarte mari, prevăzute, dealt
fel, în hotărîrile de partid și în le
gile țării, și acestea trebuie înde
plinite. Unii au căpătat obiceiul de
a veni la consfătuiri, la diferite șe
dințe, de a-și face autocritică și
a-și lua angajamente și, apoi, de a
merge acasă și de a lăsa lucrurile
să meargă la fel ca înainte. Nu se
poate continua în felul acesta! De
aceea ridic foarte serios, în fața
tuturor, problema dacă își asumă
răspunderea pentru a pune capăt
stărilor de lucru negative în agri
cultură, pentru a acționa ca, anul
viitor, să obținem recoltele prevă
zute în plan la toate culturile, la
grîu începînd de la minimum 3 000
de kg la hectar.

Acestea ar fi cîteva concluzii ce
se desprind din activitatea de pînă
acum. Faptul că recolta asigură aprovizionarea nu ne poate mulțu
mi, pentru că aveam și alte anga
jamente — pentru industrie, pentru
export. Am asigurat aprovizionarea
populației, i renunțînd complet la
export, iar la zahăr, spre exem
plu, am importat pentru a asigura
consumul stabilit. Deci, nu putem
porni numai de la faptul că reușim
să avem ce mînca. Agricultura nu
este chemată să realizeze numai
atît. Ea trebuie să asigure materii
prime pentru industrie și o anumi
tă cantitate pentru export, avînd în
vedere că importăm materii prime
pentru mai toate sectoarele de ac
tivitate, începînd cu industria ușoa
ră. Dar agricultura trebuie să-și
poată plăti cel puțin consumurile
pe care le face din import — de
petrol, de metal pentru mașini și
altele. Or, pînă acum, nu s-a asi
gurat nici exportul echivalent im
porturilor directe făcute pentru agri cultură.
Nu este suficient să repetăm me
reu că sîntem hotărîți să înfăptuim
obiectivele Congresului al XII-lea,
să realizăm o revoluție agrară. Re
voluția agrară nu se înfăptuiește cu
vorbe. Aceasta presupune producții
mari în agricultură. Construirea
societății socialiste multilateral
dezvoltate impune ca agricultura să
aibă un rol tot mai însemnat, să
participe tot mai mult la progresul
întregii economii naționale. Facem
eforturi mari, investim mult în agricultură, dar, din păcate, folosim
nerațional irigațiile, folosim nera
țional investițiile din zootehnie șl
celelalte mijloace materiale.
Iată cîteva concluzii ce se des
prind din analiza activității din
acest an în agricultură. Așa cum
am menționat de la început, dispu
nem de tot ce este necesar pentru
înfăptuirea prevederilor planului, a
hotărîrilor Congresului al XII-lea
în agricultură. Avem baza mate
rială necesară. Oamenii muncii, ță
rănimea cooperatistă, țărănimea în
general constituie o forță pu
ternică, în stare să îndeplineas
că orice sarcini. Avem un nu
măr mare de specialiști care au
demonstrat, în cea mai mare parte,
că pot soluționa cele mai complexe
probleme. Unind toți acești factori,
asigurînd o mai bună organizare și
conducere a întregii activități, pu
tem realiza în bune condiții sarci
nile lichidînd lipsurile și minusu
rile. Să facem astfel încît în 1982
să recuperăm și o parte din nerealizările acestui an, mai cu seamă în
zootehnie.

strînsul recoltei. Trebuie să facem
totul pentru a asigura strîngerea la
timp, fără pierderi, a recoltei de
toamnă, precum și a ceea ce a mai
rămas din recolta de in, de cînepă
și alte recolte din vară. Se prevede
6 toamnă bună ; sigur, e greu de
știut dacă previziunile meteorolo
gice sînt exacte. Dar dacă le luăm
ca bază, vom avea ploi aproape
suficiente în septembrie, ceea ce ar
crea condiții bune pentru dezvol
tarea culturii legumelor, a sfeclei
și a altor culturi, dar și pentru însămînțări. Se prevede că și octom
brie va fi o lună relativ bună. S-ar
putea spune că vom avea condiții
pentru
continuarea
vegetației
culturilor, ca și pentru efectuarea
lucrărilor agricole. Este necesar să
luăm toate măsurile pentru a
termina, pînă în jurul lui 10 sep
tembrie, strînsul florii-soarelui, al
fasolei și al celorlalte culturi. Tre
buie să pregătim temeinic strînsul
porumbului. S-a început recoltatul
sfeclei de zahăr ; avem de- strîns
cartofii. Să intensificăm ritmul la
strînsul legumelor, recuperînd în
septembrie și octombrie ceea ce nu
s-a strîns în lunile de vară. Să asi
gurăm livrarea ritmică, zilnică, a
legumelor, atît pentru fondul pieței,
cît și pentru fabricile de conserve,
pentru depozitarea de iarnă. Avem
de strîns strugurii și fructele. Sînt
activități cu un volum mare de lu
cru. Se impune o bună organizare
și eșalonare a lucrărilor. Va trebui
să organizăm formațiuni speciale
mari de lucru, transportul, tot ce
este necesar. Se impun măsuri hotărîte pentru organizarea în fiecare
unitate, consiliu agroindustrial, ju
deț, a strîngerii fiecărei recolte în
epoca optimă, încît să nu avem nici
o pierdere. Pentru toate culturile
trebuie să asigurăm transportul și
depozitarea corespunzătoare, lichi
dînd cu desăvîrșire depozitarea în
cîmp, pe pămînt. Chiar unde e ne
cesar să facem depozite interme
diare, acestea trebuie organizate în
așa. fel încît să asigure păstrarea
fără pierdere și paza în mod
*cores

punzător. Trebuie trase concluzii
din felul cum s-ă făcut strînsul
griului. Județul Olt ar putea fi dat
ca exemplu. Realmente, acolo s-a
realizat strînsul într-o perioadă
foarte scurtă; s-au încadrat, de
fapt, în termenele stabilite. In
unele județe s-a dublat însă timpul
de strîngere, nu s-a organizat cum
trebuie folosirea combinelor, a
tuturor mijloacelor. La toate lucră
rile trebuie să se muncească în for
mațiuni mari, mecanizate, cu toate
mijloacele necesare de strîngere,
depozitare și transport, asigurîndu-se păstrarea corespunzătoare a
recoltei. Să facem totul ca recolta
de toamnă să fie strînsă fără pier
deri și păstrată în cele mai bune
condiții. Aceasta este o necesitate

Tovarăși,

Ne aflăm în fața lucrărilor agri
cole de toamnă. Voi începe cu

EXPERIENȚA ÎNAINTATA
în Iulie, exact cu o lună Înainte de
a ieși la pensie, Gheorghe Dima. șef
de brigadă la mina Filipeștii de
Pădure, a avut ambiția de a realiza
un record personal în producție, un
record — după cum vom vedea —
cu valoare de simbol. Și. într-adevăr,
a reușit ca împreună cu brigada pe
care o conduce să zidească 30 metri
de galerie, după ce în luna iunie
realizase 28 metri. Chiar și numai
acest fapt merită să fie consemnat.
Motivele care au declanșat dorința de
autodepășire nu izvorăsc numai din
orgoliul personal al șefului de bri
gadă de a dovedi că și în pragul
pensionării se poate lua la întrecere
cu cei mai tineri. Performanta obți
nută are o semnificație mult mai
largă și vizează întregul sistem de
organizare și retribuire a muncii la
mina Filipeștii de Pădure.
— Brigada pe care o conduc, for
mată din nouă oameni, lucrează în
acord global — precizează tovarășul
Gheorghe Dima. De aceea, obținind
rezultate bune in producție și cîștigul
va fi pe măsură. Acordul global are
marele avantaj că veniturile oame
nilor nu sînt plafonate și se acordă
in funcție de îndeplinirea sarcinilor
de producție. Muncești mai bine,
ciștigi mai bine. Nimic mai simplu!
In luna iulie am vrut să văd ce pot
realiza oamenii pe care-i las în
urmă. Pentru că membrii brigăzii
sînt oameni tineri ; pe Ion Barbu, de
pildă, eu l-am învățat să zidească.
Acum știu că, deși ies la pensie, bri
gada își va putea face în continuare
datoria și oamenii vor cîștiga bine.
Iată, așadar, exprimate concis,
limpede și convingător principalele
avantaje ale aplicării acordului glo
bal : întărirea disciplinei și răspun
derii in muncă, asigurarea unui ra
port direct, echitabil între nivelul în
deplinirii sarcinilor de producție și
cîștigul oamenilor din formația de
lucru, care își asumă, pe bază de
contract, obligația executării într-un
anumit termen a unei lucrări sau a
unui volum de producție fizică. Și
dacă, de la începutul anului si pînă
la 20 august. la mina Filipeștii
de Pădure planul producției de
cărbune a fost depășit cu pes
te 12 000 tone fizice, aceasta se
datorează, in bună măsură, aplicării

pe scară largă a acordului global.
Practic, după cum menționa tova
rășul N. loniță, șeful biroului organizare-retribuire. în cele trei sectoare
ale unității muncesc in acord global
toți minerii, maiștrii, lăcătușii și
electricienii de mină. Adică, aproape
600 de oameni care lucrează in aba

Constantin Drăghici
(miner)
Constantin Cătănescu
(miner)
Andrei Toma
(lăcătuș)
Ion Miloiu
(electrician)

Iunie

Retribuție
i realizată

Retribuție
tarifară

Retribuție
realizată

3 783

5 730

3 928

5 466

3 237

4 903

3 367

4 686

2 541

3 338

2 772

3 573

2 425

3184

3 003

3 870

sau mecanici aproape că dispar, ne
spune tovarășul Gavril Straje, șef de
schimb la sectorul de exploatare a
cărbunelui Roșioara. Eu am șase
echipe pe schimb. în total 20 de oa
meni, din care 18 mineri, un elec
trician și un mecanic. Dacă - trebuie
reparat un utilaj, nu pune mina nu
mai mecanicul, ci și minerul și eu.
astfel ca producția să poată fi re
luată cit mai repede. Doar cîștigul
nostru depinde de producția ob
ținută !
— Ce alte avantaje prezintă acor
dul global ?
— La noi, acordul global se aplică
la nivel de brigadă, cu echipe care
lucrează în trei schimburi. Deci, in
teresul este ca fiecare echipă să-și
facă din plin datoria, ca rezultatele
brigăzii. în ansamblul ei. să fie cît
mai bune. în aceste condiții, fiecare
schimb caută să organizeze frontul

PRODUCI MAI MULT, CIȘTIGI MAI BINE!
— argumentează minerii din Filipeștii de Pădure
EVIDENȚIIND AVANTAJELE Șl ROLUL STIMULATIV AL
ORGANIZĂRII Șl RETRIBUIRII MUNCII ÎN ACORD GLOBAL
Remarcînd că veniturile celor doi
mineri depășesc retribuția tarifară
cu sume ce variază in cele două luni
între 1 300 lei și 2 000 lei, reprezentînd o creștere de circa 38—50 la sută,
demonstrația este practic făcută : cu
cît producția obținută este mai mare,
cu atît sporesc și veniturile oameni
lor. Interesant de reținut este însă că
și veniturile lăcătușului și electri
cianului. care fac parte din brigada
de mineri, cresc proporțional cu pro
ducția obținută. Astfel, cei doi au
clștigat lună de lună cu circa 700—800

sămînțeze, corectînd unde crede că
este necesar, încadrarea în perioa
dele optime.
A doua problemă este cea a asolamentelor, a organizării terenu
rilor și a lucrărilor de scurgere
a apelor. Să se stabilească mări
mea parcelei în raport cu condi
țiile concrete, astfel încît pe su
prafețe cu umiditate mare să se
poată lucra special, pentru extra
gerea apei. Să nu mai rămînă apă
în mijlocul tarlalei sau al parce
lei de care nu se ocupă nimeni.
Este necesar să ne ocupăm se
rios de pregătirea seminței. Myiisterul Agriculturii, Academia agri
colă, institutele de învățămînt, ju
dețele trebuie să-și asume și să
poarte direct răspunderea pentru
calitatea seminței. Nu trebuie lă
sat la voia întîmplării, ca fieca
re să hotărască ce sămînță să pună.
Să stabilim soiurile care se pre
tează în fiecare zonă. In legătură
cu lipsurile manifestate în privin
ța semințelor, în unele județe s-a
procedat după modelul „acarului
Păun" ; au fost pedepsiți șefi de
ferme, brigadieri, mecanizatori, dar
nu cei cu adevărat vinovați. Nu
șeful de fermă este vinovat că nu
s-a pus sămînță care trebuie, ci cei
care trebuiau să dea sămînță. Pen
tru lipsurile din organizare nu șeful
de fermă este vinovat, nu cu el tre
buie începută sancționarea. Trebuie
să asigurăm sărmnța nu numai la
grîu și orz, ci inclusiv pentru legumicultură, pentru plantele tehni
ce. De aceasta răspunde ministerul.
Cînd vorbesc de Ministerul Agri
culturii nu mă refer la o direcție
sau alta, ci la consiliul de condu
cere al ministerului, și la Consi
liul Național al Agriculturii, in
clusiv la președintele acestui con
siliu, care este și secretar al Co
mitetului Central. In aceste orga
nisme trebuie să se vadă și să se
stabilească cum se asigură și se
repartizează sămînță. Cine nu-și execută., obligațiile să suporte conse
cințele! .Este necesar să aplicăm
ferm măsurile stabilite pentru se
lectarea și tratarea seminței. Nu
mai trebuie să punem în pămînt
sămînță netratată, fără buletin de
analiză în ce privește puterea de
germinație. Aceasta în fiecare uni
tate, pe răspunderea inginerului
șef și în consiliu pe răspunderea
conducerii consiliului. S-a micșorat
numărul de consilii tocmai pentru
a putea fi mai bine cuprinse și
conduse și trebuie rezolvate toate
aceste probleme. Să luăm, de ase
menea, măsuri pentru asigurarea
densităților stabilite, considerîndu-Ie ca minime.
Trebuie să facem totul pentru ca
arăturile și însămînțările la toate
culturile să pună o bază trainică
pentru recolta anului 1982. Lu-

crările din toamna aceasta hotă
răsc soarta recoltei pentru 1982.
Iată de ce, ținînd seama că
avem, într-adevăr. un volum mare
de lucrări — strînsul recoltei, în
sămînțări și arături — se cere o
bună organizare, o repartizare ju
dicioasă a forțelor. Toate forțele din
agricultură trebuie să fie concen
trate în această direcție începînd
cu ministerul, cu cei din cerceta
re, cu cei din învățămînt. Să fo
losim, de asemenea, forțele din
comună, în conformitate cu pre
vederile Legii de executare a lu
crărilor agricole, care dă dreptul ca
și magazinele să fie închise, ca
toată lumea să treacă la muncă.
Toți cei apți de muncă de la sate
trebuie să contribuie la efectuarea
la timp a lucrărilor agricole.

Tovarăși,
în ce privește creșterea animale
lor, nu doresc acum să fac o ana
liză mai largă a acestui sector. Atn
discutat în acest an de cîteva ori
această problemă. Nu putem fi
mulțumiți cu rezultatele de pînă
acum. S-au făcut, desigur, pro
grese în multe județe. Sîntem însă
în întîrziere cu modernizarea graj
durilor, cu realizarea lucrărilor de
investiții în zootehnie. Sînt multe
județe rămase în urmă cu strînge
rea furajelor, cu asigurarea hranei
animalelor pentru iarnă. Sînt, de
asemenea, rămîneri în urmă în ce
privește efectivele. Trebuie să
luăm măsuri hotărîte, în primul
rînd pentru a termina rapid lu
crările de modernizare a grajduri
lor. Pe primul plan să stea asigu
rarea apei. Trebuie exercitat con
trol în fiecare grajd pentru asigu
rarea apei. Să terminăm lucrările
de investiții la toate unitățile pre
văzute să dea producții încă în
acest an. Să se asigure în mod co
respunzător adăpostirea animale
lor, obținerea producțiilor stabilite.
Să organizăm formații speciale
pentru strîngerea furajelor și pre
gătirea lor, în așa fel încît să se
asigure, pe fiecare unitate în parte,
baza furajeră necesară. Furajele
grosiere, fînurile să fie transpor
tate pînă la începutul iernii, în
așa fel încît toate unitățile să aibă
asigurată baza furajeră corespun
zătoare. Să stabilim, de asemenea,
însămînțările de furaje pentru pri
măvară, încît, în aprilie, să putem
asigura furajarea cu masă verde.
Creșterea bovinelor și ovinelor este
legată de furajele de volum și de
finețe și trebuie depusă o activitate
foarte serioas^ pentru a se asigura
tot ce e necesar obținerii producți
ilor animaliere stabilite. Să facem
totul pentru a asigura producția de
lapte necesară bunei aprovizionări
a populației. Să luăm, de aseme

nea, măsuri hotărtte în vederea
asigurării greutății Ia tăiere. Ținînd
seama de aceasta, consider necesar
să acordăm mai multă atenție dez
voltării rapide a creșterii porcilor
și păsărilor. In felul acesta vom
putea reține de la tăiere un număr
mai mare de bovine . pentru a
ajunge la greutatea de minimum
400 kg. Natalitatea continuă să fie
încă mică, iar mortalitatea mare,
practic la toate speciile. Nu peste
tot s-a acționat cu hotărîre pentru
organizarea, în condiții chiar im
provizate, a fermelor pentru creș
terea tineretului femei. Să se ia
măsuri ca, în grajduri, separat, cu
mijloace existente, inclusiv baloți
de paie, să se asigure spațiile co
respunzătoare pentru fătare, pentru
viței, pentru creșterea și îngrijirea
lor. Aceasta — pînă cînd vom face
spații mai moderne. Trebuie re
zolvată această problemă în acest
an, în următoarele două luni. Rog
să se exercite un control sistematic
în această privință. Ministerul
Agriculturii să ia măsuri -.otărîte
împotriva celor care Ă'.u rezolvă
această sarcină.
Sînt necesare, de asemenea, mă
suri pentru îmbunătățirea tehnolo
giilor de pregătire a furajelor, de
furajare în general, care să con
ducă la creșterea randamentelor,
la/reducerea consumului pe uni
tatea de spor în greutate. Se con
sumă încă, la toate speciile, cu
500—600 grame pe kg greutate în
medie mai multe furaje concen
trate decît pe plan mondial. Aceasta datorită tehnologiilor neco
respunzătoare de furajare și îngri
jire a animalelor. Sectorul care
răspunde de zootehnie din mi
nister, institutele zootehnice re
organizate să acționeze, împreu
nă cu cei din județe, cu cadre
le din unități, pentru a asigura li
chidarea stărilor de lucruri nega
tive și a pune ordine în acest sec
tor de activitate. Să acționăm pen
tru stabilizarea și permanentizarea
oamenilor care lucrează în zooteh
nie, pentru ridicarea nivelului lor
de cunoștințe, spre a putea asigura
creșterea și îngrijirea corespunză
toare a animalelor.
S-au prezentat aici idei cu pri
vire la o îmbunătățire a zonării
creșterii bovinelor și ovinelor,
îndeosebi, s-a vorbit de deplasarea
mai puternică a animalelor spre
zonele de deal și munte — unde
avem cea mai mare suprafață
de pășune șl finețe și care nu e
folosită în mod corespunzător. De
sigur, se va discuta cu fiecare județ
această problemă. Dar eu rog juju
dețele să se gîndeasc'’ să vină
chiar cu propuneri, îr,-ÎȘa‘fel încît
vara tineretul bovin pentru îngră
șat să fie deplasat la munte, pe pă-

(Continuare în pag. a III-a)

la tribuna „Scînteii"

taje, in sectoare de înaintare, la În
treținerea, montarea și repararea
utilajelor. Cum s-au reflectat aceste
bune realizări in cîștigul oamenilor?
Să ne oprim doar la cîștigul din
două luni al cîtorva oameni ai
muncii, dar care evidențiază o si
tuație mai generală.

Mai

Retribuție
tarifară

pentru buna aprovizionare, pentru
activitatea industriei alimentare și
asigurarea veniturilor corespunză
toare
unităților,
muncitorilor,
cooperatorilor.
A doua acțiune mare este aceea
a însămînțărilor. Să luăm toate
măsurile pentru a pregăti din timp
însămînțările, arăturile pentru însămînțări. Numai pe o suprafață
mică, de cîteva sute de mii de hec
tare, vom pune grîu după grîu ; în
rest vom însămînța după culturile
premergătoare, care au fost strînse sau vor fi strînse în zilele urmă
toare. Să fie identificate suprafețele
de porumb unde vom amplasa
grîul, pentru a trece la recoltarea
acestora cu prioritate. Chiar dacă
undeva porumbul nu a ajuns com
plet la maturitate și trebuie
să însămînțăm grîul — să-l
strîngem. Să fie consumat în pri
mele două-trei luni — măcinîndu-1 complet cu coceni cu tot —
în îngrășătorii. După arătură, pînă
la însămînțări, trebuie să treacă
cel puțin zece zile pentru pregă
tirea corespunzătoare a terenului.
Nu trebuie să însămînțăm în ori
ce condiții. Numai asigurînd patul
germinativ corespunzător vom avea garanția unor recolte bune.
Trebuie să însămînțăm peste 1 mi
lion de hectare de orz și 2 300 000
hectare de grîu. Trebuie, de aseme
nea, să însămînțăm o parte din le
gumele anului viitor : ceapă, ustu
roi, legume timpurii. Ministerul
Agriculturii să stabilească obligații
ferme, pe județe, în această privin
ță. Să realizăm însămînțarea fu
rajelor. Deci, practic, dacă luăm
în seamă și plantele de nutrețuri,
furajele, pășunile, este vorba de
însămînțarea a aproape 4,5 milioa
ne hectare. Județul, consiliul unic
agroindustrial trebuie să stabileas
că pe fiecare unitate, nu la general,
planul de lucru, mijloacele necesa
re, tot ce trebuie pentru a asigura
însămînțarea și pregătirea terenu
lui, Avem de executat aproape în
toate județele plantațiile de pomi și
vii, Sub nici un motiv nu mai tre
buie să rămînă nici un hectar
nearat în toamna acestui an.
In ce privește însămînțările, tre
buie să ne înscriem obligatoriu în
perioadele cele mai bune. Normal,
în zonele de deal trebuie să termi
năm aceste lucrări la 25 septem
brie. Dealtfel, tovarășii de Ia Mi
nisterul Agriculturii au întocmit
hărți în care demonstrează că nu
mai însămînțînd pînă la 25 sep
tembrie se pot asigura recolte bune
în acele zone. Hărțile să fie fotocopiate și trimise fiecărui județ,
pentru a ști în ce perioadă opti
mă se încadrează. Județele care au
și șes și deal, majoritatea deci, se
împart în două epoci mari. Fieca
re județ să știe cînd și ce să în-

lei mal mult decît retribuția tarifară.
Este normal să fie așa, întrucit ni
velul producției depinde și de modul
în care sînt întreținute și reparate
utilajele, adică de activitatea elec
tromecanicilor. Dealtfel, aceștia lu
crează 40—50 la sută din timpul lor
de producție direct ca mineri. întru
cit activitatea de întreținere și repa
rare a utilajelor nu însumează o
normă întreagă.
— Muncind in acord global, făcînd
parte din aceeași echipă, aceste di
ferențieri intre mineri și electricieni

de lucru șl să întrețină în .așa fel
utilajele încît să obțină producții
mari nu numai schimbul respectiv, ci
toate cele trei schimburi. Se/ întă
rește astfel spiritul de- echipă, fără
de care la noi în minerit nu se poate
munci bine. Apoi, munca în acord
global oferă condiții propice și pen
tru pregătirea și calificarea tineri
lor mineri. Astfel, pentru minerii în
formare, în primele trei luni de ac
tivitate norma este redusă cu 30 la
sută, tocmai pentru ca brigada să
fie interesată în calificarea lor.

Aplicarea acordului global ține
seama și de condițiile concrete de
lucru, tarifele pe tona de cărbune
fiind diferențiate în funcție de gro
simea stratului de cărbune, de gra
dul de mecanizare a lucrărilor ș.a.
Totodată, așa după cum ne explica
tovarășul Eleodor Minoiu, secretar
adjunct al comitetului de partid, con
siliul oamenilor muncii a hotărit ca.
după trei luni de activitate a unui
miner în formare, să premieze atit
pe tînărul miner, cît și pe cel care
s-a ocupat direct de calificarea lui.
In această acțiune se evidențiază
multi mineri cu experiență, Gheor
ghe Enache, Petru Andrieș. Ion Ene,
Vasile Tărnăuceanu și Gheorghe
Lecoiu fiind numai cîțiva dintre ei.
încă un aspect esențial relevat de
interlocutori : aplicarea acordului
global stimulează pe cei harnici, care
dau producții sporite, dar nu îngă
duie sub nici un motiv actele de
indisciplină, absențele nemotivate,
nerealizarea sarcinilor individuale. Și
cum exemplele concrete sînt cele
mai concludente, ne referim la unul
dintre ele. In luna iunie, imul din
membrii brigăzii a lipsit un număr
de zile nemotivat de la lucru. Bri
gada din care face parte a suplinit
această absentă și a depășit planul
de producție. El însă a simtit pe
propriul buzunar nerespectarea pro
gramului de lucru. Astfel, dacă
nu ar fi absentat nemotivat, ar
fi putut să ciștige in luna respectivă
4 015 lei. față de retribuția tarifară
de 2 541 lei. Din cauza absentelor a
cîștigat însă numai 2 183 lei.
în fond, așa este normal, așa este
echitabil. Dealtfel, prin aplicarea
acordului global. Ia mina Filipeștii
de Pădure s-a reușit ca planul la
producția de cărbune să fie îndepli
nit și depășit chiar în condițiile
cînd numărul absențelor nemotivate
și fluctuația forței de muncă erau
destul de mari. Multi dintre cei care
n-au putut face fată exigentelor
acordului global au plecat din uni
tate. Dar cine a vrut să muncească,
a muncit bine și a cîștigat tot atît
de bine. Este cea mai elocventă do
vadă. cel mai convingător argument
pentru aplicarea și extinderea acor
dului global.

Ion TEODOR

Elaborarea oțelului „de Galați” a presupus șl construcția - reținută de foto
reporter în imaginea de față — a unei mari fabrici de var metalurgic, com
ponentă obligatorie nașterii la mari temperaturi a celui mai puternic fluviu
de metal al țării
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii
(Urmare din pag. a n-a)
șuni. Ne costă incomparabil mai
ieftin. Să păstrăm în grajduri mai
cu seamă vacile de lapte. Dar și
fermele de vaci de lapte — pentru
lapte praf, pentru brînzeturi — tre
buie să le deplasăm pe pășune. Să
ducerii animalele — așa cum s-a
făcut întotdeauna — la pășune. Să
nu aducem muntele la animale —
datorită birocratismului începînd
de la conducerea ministerului, ne
cunoașterii realităților — ci să du
cem animalele în munți, să pască.
Astfel se vor reduce și cheltuielile
excesiv de mari din zootehnie. De
aceea, încă în această toamnă să
definitivăm programul de care am
vorbit și să luăm măsuri ca la pri
măvară să fie aplicat cu toată fer
mitatea.
Tovarăși,

în ce privește legumicultura, des
pre recoltare am vorbit. Se apre
ciază că, deși întîrziată, recoltă va
fi relativ bună și se va putea asi
gura aprovizionarea populației, pre
cum și rezerve pentru iarnă. Cu
toate acestea nu putem fi mulțu
miți de rezultatele din legumicultură. Obținem producții mici. Re
colta de tomate, de exemplu, nu
depășește 20 de tone pe hectar, deși
normal ar fi să obținem 40—50 de
tone minimum la hectar. Să nu mai
cultivăm tomate — îndeosebi pen
tru consumul populației — decît pe
spalieri sau araci. In orice condiții
o plantă îți dă minimum 1 kg de
roșii și trebuie să pui 45—50 de mii
de plante pe hectar. Dar de regulă
se obțin cam 2—3 kg, unde se lu
crează cum trebuie. Cum să risi
pim pămîntul pentru a obține
10—15 tone de tomate la hectar,
cînd putem obține 40—50—60 sau
80 de tone 7 Și asta sub motiv că
e mai greu de muncit. Și-a făcut
loc la unii tovarăși o mentalitate
boierească, ce trebuie lichidată cu
desăvîrșire. Să facem o legumicultură intensivă în România. E ne
cesar să strîngem specialiștii din
legumicultura și să avem o discu
ție foarte serioasă pentru a pune
ordine și disciplină în acest sector
agricol important.
Au dispărut o serie de culturi le
gumicole. Trebuie să mărim supra
fața cu mazăre, cu fasole păstăi, cu
dovlecei. Trebuie asigurată o cultu
ră rațională a verzei, pentru a o avea permanent pe piață. De aseme
nea, este necesar să se asigure în
mod corespunzător cartofii de vară.
E adevărat, am dat mai mulți anul
ac- i decît acum un an, dar este
f
insuficient. Putem și trebuie
să asigurăm cantitatea necesară de
cartofi, începînd de la sfîrșitul lui
mai șl pînă în septembrie — prac
tic 3 luni și jumătate, pînă la apa
riția cartofilor de toamnă. Trebuie
să asigurăm minimum 10 kg de car
tofi pe locuitor pe lună. Avem regiuni cu climă foarte bună
pentru cartofii de primăvară — în
# Mehedinți, în Oltenia — unde pu
tem obține o recoltă de 15—20 de
mii kg la hectar, dacă plantarea
cartofilor se face la densitatea co
respunzătoare. Există încă mari su
prafețe de legume neirigate — și
nu se mai poate admite acest lucru.
Toate județele să ia măsuri ca, în
anul- viitor, suprafețele destinate
legumiculturil să fie integral iriga
te. Unde nu avem Irigații în sistem,
să facem legumicultură pe supra
fețe mici, asigurînd, fie din lacuri,
fie din fîntîni, apa pentru irigat.
Asigurarea apei este o problemă
esențială a legumiculturii. Pe su
prafața pe care o avem, plus cul
tura a Ii-a, putem obține 7—8 mi
lioane de tone de legume, ceea ce
este arhisuficient pentru consum,
pentru industrie și export, obținînd
în medie 25 de tone la hectar. Ju
dețele să analizeze fiecare specie
de legume, inclusiv cele mărunte,
pentru a satisface nevoile popu
lației. Să terminăm cu planificarea
generală, să specificăm pentru toa
te speciile cît trebuie să producem
pentru a asigura o aprovizionare
corespunzătoare. Am discutat pro
blemele acestea cu conducerea Mi
nisterului Agriculturii. Se mișcă
încet. Am discutat și cu primii se
cretari. Rog să se ia măsuri foarte
serioase pentru a se pune ordine,
astfel ca în anul viitor, în orice
condiții, să avem o recoltă mare
de legume, din martie, începînd
cu spanacul, cu salata, și pînă în
Iarnă. Pînă în decembrie să mănînce oamenii legume și verdețuri
proaspete, nu conserve! Desigur,
trebuie luate In considerație și obligațiile fiecărui județ de a asi
gura autoaprovizionarea și livra
rea către fondul de stat. Și anul'
acesta, unele județe dau telefon la
București să primească legume și
fructe — deși unele au caracter
legumicol și pomicol.
în domeniul viticulturii și pomiculturii avem un program de dez
voltare pe cincinal. Există toate

condițiile să realizăm prevederile
acestui program. Am discutat zi
lele acestea problemele densității
la vii și la pomi. Am stabilit să se.
trimită ■ fiecărui județ, comitetului
județean, consiliului popular, di
recției agricole — și pe urmă să
se tipărească în broșură — nor
mele pentru pomicultură și viticul
tură, densitățile, numărul de plan
te pe hectar. Nu putem avea pro
ducții mari fără o densitate mare
și, desigur, fără soiuri corespunză
toare de pomi și de viță de vie.
Să vedem suprafețele cu plantații
agropomicole și cu pășuni și fi
nețe. Ministerul a venit cu propu
nerea să renunțăm la ele și să le
scoatem din plan. Dimpotrivă, în
toate zonele de deal și de munte,
plantațiile pe pășuni sau pășunatul în plantații pomicole trebuie să
devină o practică generală. Nu tre
buie să avem plantații unde să nu
pășunăm sau să cosim. Toate plan
tațiile — în afară de cele intensi
ve sau cele superintensive — tre
buie să fie folosite și pentru pășunat și cosit în unele locuri să
punem în acestea arbuști și
căpșuni. Să luăm toate măsurile
pentru a asigura realizarea pro
gramului de producere a căpșuni
lor în fiecare județ. Căpșunile apar
timpuriu și asigură pentru o pe
rioadă lungă populației fructe
proaspete. Ele oferă, de asemenea,
cantități suficiente de conserve de
toamnă, sub diferite forme. Să în
tocmim, pe fiecare unitate și ju
deț, programul de comasare a viilor
răzlețe. Mă refer mai cu seamă la
cele de la șes. în maximum trei ani
de zile să comasăm viile, păstrîndu-și fiecare cetățean suprafața la
care are dreptul. Să lichidăm in
tercalarea în culturi care împiedi
că lucrările agricole și nu dă re
zultate bune. în ce privește plan
tațiile noi, atrag atenția că vom
institui o comisie de anchetă pen
tru a vedea unde s-au pus, fără
aprobare, plantații de vii și pomi
în terenuri arabile. Nimeni nu are
dreptul să scoată din suprafața
afabilă teren pentru nici o altă fo
losință. La Ministerul Agriculturii
este anarhie în privința aceasta.
De aceea, vom crea un comitet
pentru administrarea pămîntului.
Plantațiile să le facem îndeosebi în
zonele de deal, pe pantă, șl nu pe
teren plan, unde putem cultiva
cereale. Să orientăm viile, pomii
pe terenurile în pantă, pentru că
mențin și terenul și dau și produc
ții mari. în plus păstrăm suprafe
țele pentru agricultură. Rog comi
tetele județene de partid, consiliile
populare să acționeze în conformi
tate cu obligațiile pe care le au
pentru a pune capăt anarhiei și a
executa lucrările așa cum se
prevede în lege.
Sînt necesare măsuri mai hotărîte pentru realizarea lucrărilor
de îmbunătățiri funciare și dese
cări. Sînt stabilite programe și rog
ca fiecare județ să treacă la acțiu
ne susținută pentru realizarea și
folosirea mai bună a irigațiilor. Aș
atrage însă atenția că s-a renunțat
la organizarea irigațiilor în sisteme
gospodărești, mici. Trebuie ca fie
care județ să-și organizeze sisteme
de irigații — pe 50, 100, 150 de hec
tare, în raport cu condițiile, inclu
siv prin foraj de apă, lărgind baza
de producție agricolă. Să facem aceasta, desigur, în zonele unde apare necesar, pentru că e greu să
vorbești de irigații în Bfașov, unde
sînt 800 de litri/mp precipitații în
8 luni. E greu să crezi că în aces
te condiții cartofii au suferit. Cred
că au avut de suferit datorită
proastei executări a lucrărilor.
Unde se lucrează bine pămîntul,
apa poate fi conservată, păstrată și
asigurată. Rog toate județele să analizeze foarte serios aceste pro
bleme și să ia măsurile necesare.
Se impune, de asemenea, să se
acționeze pentru reducerea consu
murilor materiale și de combus
tibil, pentru o bună folosire a me
canizării, a mijloacelor din dotare,
a mijloacelor fixe în general, în
vederea creșterii eficienței econo
mice, aplicîndu-se cu toată fermi
tatea noul mecanism economic, autoconducerea și autogestiunea în
toate sectoarele.
Este necesar să revedem progra
mele pentru unitățile mai slabe —
atît de stat, cît și cooperatiste. Să
stabilim culturile ce trebuie dez
voltate în fiecare unitate, inclusiv
zootehnia, în așa fel încît în 2 ani
să lichidăm actuala stare de lu
cruri. Nu există teren care să nu
asigure producție — și nu poate
exista unitate agricolă care să nu
fie rentabilă ! Rog să se stabileas
că programe speciale pe fiecare unitate. Consiliile populare, organe
le agricole, începînd cu ministerul,
trebuie să urmărească permanent
ce se întîmplă în aceste unități.
Să punem pe primul plan și să
ajutăm aceste unități, pentru a le

scoate din situația în care se gă
sesc. Să fie luate sub patronajul
atît al unităților agricole mai bune
din județ, cît și al unor instituții
județene agricole, inclusiv al unor
întreprinderi industriale, astfel în
cît, cu toate forțele, să asigurăm
rentabilizarea și dezvoltarea cores
punzătoare a tuturor unităților agricole.
De asemenea, să acordăm o atenție corespunzătoare sectorului
particular, cultivării tuturor tere
nurilor existente în sate și în orașe. Nu trebuie să rămînă un
metru pătrat nelucrat ! Să dăm te
renuri întreprinderilor, muncitori
lor, cooperatorilor sau țăranilor —
mă refer la terenurile izolate, mici,
pentru a le lucra și obține produc
ții corespunzătoare. Totodată, să
acordăm o atenție deosebită creș
terii animalelor. Avînd în vedere
măsurile pentru mai buna folosi
re a zonelor de deal și munte pen
tru zootehnie, va trebui să dezvol
tăm puternic creșterea animalelor
și la gospodăriile populației și în
gospodăriile-anexe, inclusiv în orașe. Peste tot unde sînt condiții,
cetățenii să crească animale ! în
unele zone, cum e de exemplu Va
lea Jiului, se lucrează un număr
mai redus de ore. în general se
reduce numărul de ore de lucru.
Sînt oameni care lucrează 6 ore.
Să le dăm lot de pămînt să-l lu
creze, să crească animale, să-și asigure ce e necesar, să-și sporeas
că și veniturile. Astfel vom asigu
ra folosirea în mod corespunzător
a terenului, dar și a forței de mun
că. Muncitorii care lucrează în
sate trebuie să participe și la ac
tivitatea agricolă. Inclusiv în orașe, mai cu seamă în orașele mici,
de deal, de munte. Trebuie întoc
mite programe concrete pe comu
ne, pe orașe, și acționat pentru a
realiza ceea ce am stabilit.
în ce privește mecanizarea. S-a
realizat o tipizare, s-a stabilit o
sistemă de mașini, inclusiv în zoo
tehnie. Acum esențial este să
realizăm mașinile stabilite. înainte
de a ne mai gîndi să le înlocuim,
pentru că de zeci de ani Ministerul
Agriculturii vine cu noi idei, cu
noi fotografii din reviste, dar nici
pînă acum n-a asigurat mecaniza
rea așa cum am stabilit. Să reali
zăm întîi ceea ce am prevăzut în
toate sectoarele, și după aceea să
perfecționăm ca rezultat al practi
cii. Deci, avem o sistemă de ma
șini și tractoare pentru toate cul
turile. Industria construcțiilor de
mașini trebuie să ia măsuri să rea
lizeze tot ceea ce e stabilit; C.S.P.ul, Ministerul Agriculturii să fixeze
necesarul în raport de normele de
muncă, astfel ca în acest cincinal,
așa cum este prevăzut, să încheiem
mecanizarea completă a tuturor lu
crărilor din agricultură. N-o fi
ideală această mecanizare, nici
odată nu va fi dealtfel ideală, în
totdeauna o vom perfecționa. Dar
trebuie să asigurăm odată înche
ierea lucrărilor de mecanizare.
Avem toate condițiile în această
privință. Industria construcțiilor de
mașini este în stare să facă acest
lucru, iar prin plan sînt prevăzute
mijloacele financiare necesare.
Tovarăși,
Trebuie să aducem anumite îm
bunătățiri în organizarea S.M.A.urilor. Să trecem la o integrare
deplină a mecanizării în întreprin
derile agricole de stat și în coope
rativele agricole de producție. Acolo
unde avem I.A.S.-uri mari, acestea
să preia S.M.A.-ul și să-1 integreze.
Muncitorii mecanizatori să fie so
cotiți muncitori permanenți ai
I.A.S.-ului șl conducerea I.A.S.-ului
șă dispună de mijloacele de meca
nizare, de folosirea lor, inclusiv a
muncitorilor. La fel, mecanizatorii
din secțiile S.M.A.-urilor din coo
perative să fie integrați ca munci
tori permanenți și ca membri ai
cooperativelor agricole de produc
ție. Ei vor executa hotărîrile con
siliului de conducere, inginerul-șef
și șeful secției de mecanizare răspunzînd direct de realizarea tutu
ror lucrărilor. Conducerea I.A.S.ului sau a cooperativei stabilește
ordinea lucrărilor, prioritatea lor,
tot ce trebuie realizat/poartă răs
punderea de felul cum se execută
lucrările. Conducerile S.M.A.-urilor
care funcționează în cadrul consi
liilor agroindustriale vor răspunde
în continuare de dotarea cu trac
toare și mașini, în conformitate cu
normele stabilite, a tuturor secții
lor, vor controla folosirea rațională
a mijloacelor de mecanizare, repa
rarea, întreținerea lor, aprovizio
narea cu carburanți, cu piese de
schimb, cu tot ce este necesar pen
tru buna funcționare a acestora.
Ele rămîn în continuare proprie
tari ai mijloacelor de mecanizare,
ai tractoarelor și mașinilor.
Se are în vedere să modificăm
sistemul de plată pentru muncile

prestate de S.MA. în primul rînd
este necesar să avem în vedere că
pra tendinței de a forma un număr
vom stabili numai trei zone. Fie
sectorul gospodăriilor populației
prea mare de așa-zise asociații incare unitate va lucra pe principiul
poate și trebuie să aibă o pondere
tercooperatiste sau de stat și coope
autogestiunii, iar plata se va face
mai importantă în aprovizionarea
ratiste. Este o tendință greșită, care
în raport de costul lucrărilor. îm
cu produse agroalimentare. Sigur,
slăbește și I.A.S.-ul și cooperativa,
părțirea pe trei zone, în raport de
populația aduce pe piață legume,
răspunderea pentru realizarea pro
relief și fertilitate, este legată de
fructe, chiar lapte și carne. Dar,
ducției. Am auzit că pînă și pen
ca să avem o aprovizionare sigură,
felul mecanizării. Pentru pantă
tru cartofi s-au creat asociații. Or
trebuie să includem în fondul de
trebuie să dăm anumite tractoa
ganizarea de asociații trebuie să se
stat cantitățile de care avem ne
re, iar în zonele de șes, altele. în ce
facă numai pentru realizarea com
voie. Să combatem tendința care
privește plata S.M.A., aceasta se va
plexelor mari din zootehnie, pre
se manifestă îndeosebi în sistemul
face în raport cu costul lucrărilor.
cum și în viticultură și pomicul
hortiviticol
de
a
nu
asigura
fon

Cu cît conducerea I.A.S.-ului, a
tură, în scopul depozitării și prelu
dul
central
și
de
a
se
bizui
pe
S.M.Ă.-ului, consiliul agroindus
crării produselor agroalimentare. în
piața țărănească. Să asigurăm obli
trial vor face lucrări mai ieftin, cu
rest, întreaga activitate trebuie să
gatoriu fondul de stat și, pe aceas
se desfășoare în unități, sub răs
atît vor plăti mai puțin. Avem în
tă bază, aprovizionarea popula
punderea unităților. Așa-zisele aso
vedere ca plata să se facă după
ției ; ceea ce aduce țărănimea sau
ciații duc la creșterea personalului
următoarele criterii. în primul rînd,
neproductiv, a funcționarilor, scot
gospodăriile
particulare
să
fie
în
retribuția personalului din secțiu
specialiștii din producție, măresc
plus
peste
ceea
ce
asigurăm
noi.
nea de mecanizare. Acesta trebuie
cheltuielile, întăresc birocratismul,
Atrag
foarte
serios
atenția
asupra
să execute toate lucrările stabilite
slăbesc răspunderea unităților de
acestui lucru. Realizarea fondului
de consiliul de conducere al unită
bază și au efecte negative în pro
de
stat
este
una
din
problemele
ții agricole, asigurîndu-se folosirea
ducție. Să punem capăt acestei stări
esențiale ale activității organelor
sa permanentă, în tot cursul anu
■ de lucruri ! Unitatea de bază răagricole, a consiliilor populare, a
lui, precum și retribuția după mun
mîne I.A.S.-ul, rămîne cooperativa
comitetelor
județene
de
partid.
Să
ca și rezultatele obținute. Coope
agricolă 1 Ele poartă răspunderea și
luăm măsuri ca toate unitățile,
rativa agricolă și I.A.S.-ul plătesc,
trebuie să administreze întreaga ac
toți cei care trebuie să contribuie
deci, retribuția, folosind personalul
tivitate. Să punem capăt acestor
la realizarea acestor sarcini să și
acolo unde este nevoie. în al doi
tendințe
inadmisibile, nejuste.
le îndeplinească în cele mai bune
lea rînd, plata se face și în raport
Revenind Ia problemele organi
condiții. Aceasta este hotărîtor
de combustibilul consumat. I.A.S.
zatorice, este necesar ca toate con
pentru buna aprovizionare a popu
sau cooperativa trebuie să încarce
siliile populare, comunale, orășe
lației. Toată lumea trebuie să în
tractorul mai bine, să facă mai
nești, județene să-și îndeplinească
țeleagă că nu vom putea mînca
multe lucrări simultan, deci să exe
mai bine rolul și atribuțiile în con
mai mult decît producem ! Vrem
cute lucrările> cu un consum mai
ducerea activității agricole. Ele au
să mîncăm mai mult, trebuie să
mic. în felul acesta lucrările o vor
îndatoriri largi în conducerea lu
producem mai mult ! Programul
costa mai puțin, avînd în vedere
crărilor agricole, în aprovizionare,
pe care îl avem, condițiile de care
că, totuși, combustibilul are o pon
într-o serie de probleme. îndepli
dispunem ne dau posibilitatea să
dere mare. în al treilea rînd, pla
nirea atribuțiilor cere răspundere,
satisfacem din plin necesitățile
ta reparațiilor și întreținerii. Cu
organizarea corespunzătoare a ac
populației, In cadrul realizării
cît se va asigura o exploatare și o
tivității. Județul dispune de sufi
producțiilor stabilite. De aceea,
întreținere mai bună a mașinilor,
ciente organisme ca să poată asi
toată lumea — și din sate și din
cu atît reparațiile vor costa mai
gura conducerea corespunzătoare a
orașe — să acorde atenție și să
puțin. Totodată e necesar să se aactivității din agricultură. Nu pu
contribuie la realizarea producției
sigure recondiționarea și refolositem fi mulțumiți de felul cum unele
agricole !
rea pieselor pentru a reduce și pe
consilii populare, comunale, orășe
Evident, dacă la un produs sau
această cale costul reparațiilor. în
nești și județene își îndeplinesc
altul producția este mai mică înal patrulea rînd, urmează plata
aceste atribuții. Unele au rezultate
tr-un an sau într-o perioadă, tre
amortizării tractoarelor și mașini
bune, dar, din păcate, multe nu-și
buie să reducem consumul respec
lor. I.A.S.-urile și cooperativele tre
îndeplinesc în mod corespunzător
tiv și să-l înlocuim cu alte pro
buie să se gîndească bine de cift
rolul, răspunderile în conducerea
duse.
tractoare și mașini au nevoie, să
lucrărilor agricole.
y în general, ne situăm printre ță
le folosească din plin în tot cursul
De asemenea, este necesar să
rile
cu
un
consum
destul
de
ridi

anului pentru a reduce la mini
crească răspunderea organizațiilor
cat de legume, printre primele 10
mum amortizările. Dacă I.A.S.-ul
de partid, a organizațiilor de bază,
țări; din punct de vedere al ca
și cooperativa vor folosi tractoare
a comitetelor comunale, orășenești,
loriilor pe locuitor sîntem tot prin
și mașini în plus,~vor plăti 6 amor
a comitetelor județene în condu
tre primele 10 țări; — deci, pe
tizare suplimentară. Urmează, de
cerea întregii activități din agricul
ansamblu,
avem
o
aprovizionare
asemenea, plata cheltuielilor ge
tură. Este evident că lipsurile care
bună. Pentru acest an, recolta, cu
nerale, care trebuie să fie minime.
se manifestă într-un loc sau altul în
toate
minusurile,
asigură
o
apro

Consiliul agroindustrial, organele
agricultură sînt nemijlocit și lip
vizionare corespunzătoare de toam
județene stabilesc aceste cheltuieli,
surile activității organizațiilor și
nă
și
de
iarnă,
pînă
la
recolta
vii

inclusiv personalul de conducere,
organelor de partid respective.
toare. Avem însă obligația să luăm
astfel încît efortul financiar să fie
Avem forțe suficiente pentru ca
toate măsurile pentru a o strînge,
cît mai mic. Pe această bază se va
organele și organizațiile de partid
repartiza și păstra în mod respon
face plata activității S.M.A.-urilor.
să-și îndeplinească în condiții bune
sabil,
pentru
a
putea
asigura
popu

Nu se vor mai folosi costuri unice,
sarcinile în conducerea întregii ac
lației, ritmic, în fiecare lună, săpindiferent de cheltuielile reale. De
tivități agricole. Am vorbit, nu o
tămînă,
zi,
aprovizionarea
cores

sigur, ca bază de calcul se va porni
dată, despre rolul conducător al
punzătoare. Dispunem de tot ce
de la costuri unice, pe zone. Dar,
partidului, de faptul că acest rol
este
necesar
în
această
privință.
în raport de felul cum fiecare va
nu este o noțiune abstractă, ci o
Trebuie în același timp să comba
ști să conducă, să folosească mij
realitate practică, concretizîndu-se
tem
cu
hotărîre
risipa
și
tendința
loacele, îl va putea costa mai mult
în munca de zi cu zi a fiecărui co
unor cetățeni de a stoca produse
sau mai puțin lucrările S.M.A.-ului.
munist, a fiecărei organizații pen
le
agroalimentare.
Este
necesar
să
Toate unitățile trebuie să aibă un
tru unirea eforturilor maselor de
înțeleagă toți că ceea ce avem la
anumit beneficiu, de circa 6—7 la
oameni ai muncii în îndeplinirea
un
moment
dat
trebuie
să
serveas

sută pentru activitatea desfășurată.
sarcinilor din toate domeniile, in
că bunei aprovizionări a tuturor
Cred că acesta este un principiu
clusiv din agricultură.
cetățenilor
—
aceasta
este
în
spi
rațional, permite să așezăm activi
Se impun, de asemenea, măsuri
ritul
principiilor
societății
noastre
tatea de mecanizare pe o bază eco
pentru a îmbunătăți mai rapid și
socialiste,
al
eticii
și
echității,
al
nomică, în raport de felul cum lu
mai ferm activitatea Ministerului
umanismului revoluționar al orîncrează fiecare. Aceasta în ce pri
Agriculturii, legînd-o mai strîns de
duirii
noastre.
vește plata mecanizării în general.
viață, de unitățile agricole ; minis
în plata personalului din mecani
terul să intervină operativ în so
Tovarăși,
zare, ca și din unitățile agricole,
luționarea problemelor complexe
trebuie să aplicăm ferm acordul
Mă voi referi acum la unele
ale activității din acest sector. Or
global, precizînd bine — așa cum
ganele agricole, Consiliul Național,
probleme de ordin organizatoric.
am discutat — ce înseamnă acor
biroul său executiv să-și îndepli
S-au adoptat măsuri de îmbună
dul global. Să legăm de acest acord
nească în mod corespunzător atri
tățire a organizării consiliilor uni
și pe mecanizator, și pe muncitor,
buțiile. Să acționăm ferm ca lar
ce agroindustriale. Acțiunea tre
inclusiv pe specialistul șef de fer
gul cadru democratic pe care îl
buie terminată în cîteva zile, pen
mă, pe alți specialiști, la toate cul
avem în agricultură. să aibă un
tru ca în septembrie să ne putem
turile, inclusiv în zootehnie. Și șe
rol mai important în înfăptuirea
concentra atenția asupra proble
ful de fermă, și inginerul zooteh
sarcinilor puse de Congresul al
melor activității agricole. Să întă
nist trebuie să lucreze în acord
XII-lea în agricultură ! Dispunem
rim activitatea conducerilor între
global! Șeful de fermă va lucra în
de tot ce este necesar pentru a
prinderilor agricole de stat și răs
acord global cu mecanizatorii și
putea asigura lichidarea grabnică
punderea lor în desfășurarea acti
muncitorii împreună, și, în raport
a lipsurilor în agricultură, îmbu
vității de producție, să îmbunătă
de rezultate, toți vor putea cîștiga,
nătățirea întregii activități, obți
țim activitatea în cooperativele apornind de la retribuția de bază,
nerea producțiilor agricole stabi
gricole de producție, a conduceri
de cîteva ori mai mult dacă vor
lite.
lor lor, să crească rolul adunări
da producții mari. Nu vom limita
lor generale, atît în unitățile de
Este necesar, totodată, ca și ce
cîștigul. Dacă vor produce în loc
stat, cît și în cele cooperatiste. Să
lelalte organisme centrale —
de 4 tone de cereale, 12 tone, vor
fie mai mult consultate și angaja
C.S.P.-ul, Ministerul Aprovizionă
primi pentru aceasta de 3 ori mai
te în activitatea de conducere a
rii, Ministerul Industriei Construc
mult. în felul acesta ne gîndim să
fiecărei unități masele de oameni
țiilor de Mașini, Consiliul de Mi
aducem îmbunătățiri în activitatea
ai muncii, cooperatorii. Este ne
niștri, ca organ central de condu
S.M.A.-urilor. Ele vor fi redacta
cesar să întărim răspunderea spe
cere a activității economice — să
cialiștilor, a inginerilor-șefi, la toa
te, trimise județelor șt discutate,
acorde o atenție corespunzătoare,
astfel ca din anul viitor să se
te nivelurile, a tuturor celor care
permanentă agriculturii, pornind
lucreze pe această bază.
lucrează în agricultură, în desfă
de la ceea ce a stabilit Congresul
șurarea corespunzătoare a muncii
O altă problemă la care doresc
al XII-lea al partidului, > de la
în unitățile agricole. Să deplasăm
să mă refer este realizarea fon
realitatea că în țara noastră agri
mai
mulți specialiști, forțele
dului de stat la produsele agrocultura reprezintă una din ramu
agricole în unitățile de bază, la
alimentare. Să luăm toate măsuri
rile esențiale ale economiei națio
munca concretă. Să acordăm mai
le pentru a asigura îndeplinirea,
nale. Trebuie să facem totul pen
multă atenție activității direcțiilor
în întregime, a prevederilor pri
tru ca organele centrale, toate mi
generale și celorlalte trusturi și
vind predarea către stat a produ
nisterele să-și aducă contribuția la
unități agricole județene, care fac
selor agroalimentare. Trebuie să
înfăptuirea sarcinilor în agricul
prea multă birocrație și prea pu
intensificăm achizițiile de la par
tură.
ticulari, mai cu seamă la cartofi,
țină activitate practică de condu
Același lucru trebuie să spunem
la fructe, la animale, la lapte. în
cere și îndrumare a activității agri
și despre organele Comitetului
sistemul gospodăriilor populației
cole. Același lucru este valabil și
Central, despre Secretariatul Co
se află un număr de vaci mai
pentru uniunile agricole de produc
mitetului Central care conduce
mare ca în cooperative, dar în
ție și consiliile uniunilor județene.
nemijlocit activitatea zilnică, des
prezent contribuția acestui sector,
Acestea trebuie să înțeleagă că ro
pre Biroul Permanent, precum și
cu lapte, este foarte mică. Trebuie
lul lor este de a fi permanent în
despre secția pentru agricultură pe
trecut cu hotărîre la achiziționa
cooperative, de a ajuta la buna des
care am creat-o la C.C. pentru a
rea de lapte de la toți deținătorii
fășurare a activității, la creșterea
asigura soluționarea mai activă,
de vaci și oi. Aceasta este valabil
producției în aceste unități. Legat
mai operativă a problemelor din
și în legumicultură. în general,
de acestea, aș atrage atenția asu
agricultură. Toate organele și or

ganizațiile de partid trebuie să-șl
îndeplinească sarcinile, exercitînd
un control și o îndrumare concre
tă, practică, operativă în soluțio
narea problemelor complexe din
acest important sector. Toate aces
te forțe trebuie să acționeze cu fer
mitate pentru înfăptuirea progra
mului și hotărîrilor Congresului al
XII-lea, pentru a realiza o agri
cultură modernă, de mare efica
citate.
Aș dori ca, pe scurt, să atrag
atenția asupra uhor aspecte din in
dustrie. Vom face o consfătuire
specială pe problemele industriei.
M-aș referi, în primul rînd, la ne
cesitatea de a se acționa, în toa
te județele, pentru realizarea pro
ducției stabilite pe fiecare unita
te, a producției fizice, a produc
ției de export, pentru îndeplinirea
planului Ia export. în ce privește
programul de investiții, am luat
măsuri speciale și trebuie să fa
cem totul ca, pînă la sfîrșitul anului, să realizăm întregul volum
de investiții pe economie, inclusiv
în domeniul locuințelor. Atrag
foarte serios atenția județelor că
trebuie să ia măsuri și să reparti
zeze forțele pentru a realiza atît in
vestițiile industriale și agricole, cît
și locuințele și celelalte lucrări
stabilite. Să dăm neapărat în folo
sință numărul de apartamente sta
bilit pînă la sfîrșitul anului, în fie
care județ ! Sînt unele județe ră
mase în urmă, nu vreau acum să
intru în amănunte ; atrag atenția și
vă rog ca, întorși acasă, să analizați
și să stabiliți măsurile necesare în
această direcție. Pe linie centrală,
de guvern, au fost stabilite măsuri
și s-au asigurat mijloacele necesare
în vederea realizării în bune con
diții a acestor sarcini.
în încheiere, doresc să atrag încă
o dată atenția că trebuie să luăm
toate măsurile pentru buna orga
nizare și repartizare a forțelor în
vederea realizării tuturor lucrări
lor din această toamnă în agricul
tură. Consider necesar să se discute
foarte serios Ia județe problemele
pe care le-am dezbătut aici și să se
stabilească măsuri pe fiecare uni
tate. Discuțiile să nu fie generale,
ci concrete, să ducă la realizarea
sarcinilor ce stau în fața fiecărui
județ, a fiecărei unități. Să dezba
tem aceste probleme în scurte adu
nări generale, în cooperative și în
unitățile de stat, inclusiv în S.M.A.uri, seara, pentru a nu stînjeni lu
crările agricole. Dezbătînd aceste
probleme și punîndu-le cu fermi
tate în fața oamenilor muncii, a
cooperatorilor, a întregii țărănimi,
a tuturor locuitorilor satelor, con
tribuim la rezolvarea lor, la îmbu
nătățirea activității din agricultu
ră, la înfăptuirea programului de
creștere a producției agricole și îm
bunătățire continuă a aprovizio
nării populației.
Să nu uităm nici un moment că
aceasta constituie una din laturile
fundamentale ale Programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, că
realizarea programului din agri
cultură este o parte componentă a
realizării sarcinii strategice de tre
cere a României de la stadiul de
țară socialistă în curs de dezvol
tare la stadiul de țară socialistă
mediu dezvoltată. Aceasta este o
parte componentă a realizării unei
noi calități a vieții și muncii în
toate domeniile.
Dispunem de tot ce este necesar
din punct de vedere material, avgm
mijloacele necesare, dispunem de
semințe și materialul necesar pen
tru a realiza ce ne-am propus în
agricultură. Mai presus de toate,
dispunem de forța oamenilor mun
cii — muncitori, țărani, cooperatori,
specialiști, cadre cu înaltă califi
care. Aceasta este forța principală,
hotărîtoare, oamenii, cu care pu
tem realiza orice. Sînt convins că
vom lichida lipsurile și prezenta la
sfîrșitul anului rezultate pozitive
în activitatea din 1981. Anul viitor
să ne întîlnim, tot în această pe
rioadă, cu rezultate agricole care
să constituie o mîndrie pentru fie
care unitate, pentru fiecare județ,
înțeleg insatisfacția unora, de
acum, dar sper că primii secretari,
secretarii cu agricultura și ceilalți
tovarăși prezenți vor trage conclu
ziile cuvenite și vor demonstra că
sînt în stare să pună ordine în acest
domeniu, să asigure, în fiecare ju
deț, în fiecare unitate, o agricul
tură de înaltă productivitate. Cu
această convingere, vă doresc suc
ces și multă sănătate. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Vă rog să transmiteți tuturor lu
crătorilor din agricultură, țărăni
mii, specialiștilor, comuniștilor, tot
ceea ce am discutat, precum și în
crederea pe care o avem în capaci
tatea comună de a soluționa toate
problemele, împreună cu cele mai
bune urări ! (Aplauze puternice,
prelungite).
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Argumentul hotărîtor
exemplul comunist

PFAPTUL;
; DIVERS!
| Istorie in lemn
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Este una din sculpturile în
lemn ale piteșteanului Mircea
Păun, După chipul lui Burebista
au urmat cele ale lui Decebal,
Vlad Țepeș, Mihai Viteazul,
Gheorghe Doja, Avram lancu,
Tudor Vladimirescu...
Pasionat, deopotrivă, de isto
rie și de sculptura in lemn, Mir
cea Păun a realizat, cu migală și
iscusință, in timpul său liber,
lucrări de a rară sensibilitate
artistică.
Cineva observa că bucata de
lemn obișnuit, odată încăpută pe
mina acestui creator amator, în
cepe parcă să prindă viață, să
se transfigureze de îndată ce in
tră in acțiune modestele sale
ustensile de lucru. Cea mai
mare dorință a lui este să
realizeze o replică a Columnei
lui Traian, cu scene reprezenta
tive din munca și lupta poporu
lui român de la Burebista și
pină in zilele noastre. Succes !
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Vapoare pe Olt

I

Pe luciul lacurilor de acumu
lare ale hidrocentralelor care se
vor constitui intr-o nouă ti mă
iastră salbă de luoeferi ai Oltu
lui, au inceput să apară bărcile,
diferite alte mici ambarcațiuni.
— De ce nu și vaporașe pentru
transport și agrement ? — și-au
spus navomodeliștii de la Casa
pionierilor și șoimilor patriei
din Rm. Vilcea.
De la vorbă au trecut la faptăIngenioși Și entuziaști-, pionierii
vilceni au și realizat citeva ma
chete de vaporașe. Numai bune
de preluat de cei mari si reali
zate la dimensiunile vapoarelor
de cursă lungă.
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„Șezătoare
pe verandă

Firește, nu toți gîndeau astfel.
Problemele unei unități economice,
Sprijinul a venit din partea citorfie ea mare sau mică, sint totdeauna
va comuniști. Intr-o adunare ge
complexe. Preocupările, eforturile
nerală a organizației de partid
pentru îndeplinirea planului, pentru
transport-mărfuri J s-a făcut auzită
creșterea calității și randamentului
muncii se împletesc cu strădaniile
o întrebare care i-a făcut pe
multi să tresară. Maistrul Ion
menite să asigure rezultate tot mai
Scarlat, secretarul biroului acestei or
bune in ceea ce privește climatul de
ganizații, s-a adresat deschis tovarăși
lucru, disciplina, modul de a gindi, de
lor săi de muncă : „Dar nu noi sintem
a fi și de a acționa al oamenilor. De
întreprinderea ? Cum putem vorbi de
sigur, modalitățile de rezolvare a
o vină a întreprinderii in afara pro
acestor probleme sînt și ele complexe.
priei noastre vinovății ?" Adunarea
Aici, rareori rețetele vor fi de folos.
s-a însuflețit. Li s-a cerut să ia cuCu adevărat eficiente sint numai cu
vîntul acelor membri de partid care
rajul de a aborda frontal realitatea,
se complăceau în situația de a-și
hotărirea de a acționa cu înaltă res
„păzi" mașinile ce li se repartizaseră
ponsabilitate, afirmarea spiritului de
fără ca să facă absolut nimic pentru
inițiativă, a gindirii creatoare.
a le aduce în stare de circulație. Li
Aceste adevăruri îi sînt astăzi bine
s-a cerut să spună ce gindesc ei des
cunoscute colectivului întreprinderii
pre o astfel de atitudine, dacă are ea
județene de transport local Ialomița.
ceva comun cu
Apăruseră
aici
modul comunist
probleme ce pă
reau a fi de nesoî DADTIF%'i de muncă si de
viată. A fost inluționat. Această
teittadlMwM VjWt
cuvînt.
unitate și-a în
printre alții, șo
ceput activitatea
ferul Ștefan C. El venea la lucru îm
la 1 ianuarie 1981 La sediul
brăcat elegant, semna condica, iar
său din Slobozia au fost invenapoi se plimba prin curte cu mîinile
tariate două birouri, un dulap,
__ . ,
la spate, așteptind ca întreprinderea
o casă de bani, o hală și cîteva zeci
de mașini de transport repartizate din
să-i repare mașina. Dealtfel a fost
întrebat direct : „Cum poate gindi,
parcurile unor întreprinderi din ju
cum se poate comporta astfel un
deț- Cele mai multe din aceste ma
comunist ?“.
șini nici măcar nu erau in stare de
Concluzia adunării a fost că numai
funcționare. Tot de la aceste între
aerul tare al exemplului pozitiv i-ar
prinderi au venit și șoferii. Fiecare
trezi din inerție pe șoferii deveniți
își oprise însă oamenii cei mai buni.
birocrați. Iar acest exemplu pozitiv
Directorul noii întreprinderi, Nicolae
urma șă vină de la comuniști. De a
Costea, era deseori compătimit. Co
doua zi membrii de partid au trecut
legii, cunoscuții îi spuneau deschis :
la repararea mașinilor defecte. Cine
„N-o să poți face treabă numai cu oa
își termina treaba pleca imediat în
meni de care alții au vrut să scape".
cursă. La început s-au auzit glasuri
Scepticismul acesta nu era chiar
de nemulțumire. „Noi sintem șoferi —
lipsit de suport real. Lucrurile se ur
au spus unii — nu mecanici de între
neau greu din Joc. O parte dintre
ținere". Apoi s-au rușinat și au urmat
șoferi căutau numai „locuri la um
exemplul comuniștilor. Treptat s-a
bră". Intre ei și întreprindere nu exis
format un curent de opinie împotriva
ta nici un fel de legătură sufletească.
celor ce se încăpătînau să rămînă
Iar unora le lipsea simțul responsa
indiferenți. Și în scurt timp din „co
bilității. Dintre mașinile cu care
loana nepăsării" n-a mai rămas decît
această unitate fusese dotată. 38 aveau
defecțiuni grave. Și stăteau Înșirate - o amintire tristă. Dar plină de în
vățăminte.
într-o lungă coloană a nepăsării. Pen
De atunci au trecut citeva luni. Oa
tru șoferii lor important era faptul că
menii însă nu mai sînt aceiași. S-au
ele stăteau... din viha întreprinderii.
schimbat. Odată cu ei s-a schimbat
Așa suna formula contabilă care le
și întreprinderea. Nu existau ateliere.
dădea dreptul să încaseze, lunar, 75
Au fost construite cu forțe proprii.
la sută din retribuția tarifară fără să
Nu existau mecanici. Au fost orga
parcurgă nici măcar un kilometru la
nizate cursuri de calificare pentru a-i
volan. „Vina întreprinderii" consta în
pregăti. De la inerție și nepăsare s-a
faptul că nu âvea posibilități să re
trecut la inițiativă și acțiune. Iată,
pare mașinile defecte. Adică nu avea
așadar, la ce rezultate bune se poate
ateliere și nu avea mecanici.
ajunge atunci cind acționează forța
Directorul noii unități economice
exemplului pozitiv.
căuta fel de fel de soluții pentru
această probemă. Șoferii, în schimb,
Adrian VASILESCU
stind cu mîinile încrucișate. își apă
Mihai V1ȘO1U
rau „oaza de liniște" în care nimeri
corespondentul „Sclnteli’
seră. Și in care se simțeau bine.

vremea
Tlmpul probabil pentru 31 august, 1
și 2 septembrie. In tară : Vremea va
ii răcoroasă, deșt temperatura aerului
va crește ușor. Cerul va £1 temporar
noros.
vor cădea ploi locale
șl cu
caracter de aversă
tn jumătatea de
nord a țării și izolat In rest. Vint mo-

(Urmare din pag. I)
Unite ale AmeriPolonia și RepuFederală Germablîca
nia. Sînt inventariate. îmi
spun amfitrionii mei. peste
200 masive de sare pe te
*
ritoriul României, fiecare
masiv fiind echivalent cu
aproximativ un miliard de
tone de sare gemă. Sînt,
așadar, certitudini ca in
următoarele cîteva milioa
ne de ani poporul nostru
să nu piardă gustul sării.
Spre bucuria noastră comu
nă. el va putea să oficieze
lungă vreme străbunul obi
cei de ospetie, întimpihînd
pe prieteni în pragul casei
cu piine și sare.
★

4ț« se numește spectacolul
folcloric cu care cele 9 artiste
amatoare din satul Logig, jude
țul Mureș, au obținut numeroase
premii in tară și peste hotare.
Privindu-le, rămîi impresio
nat de frumusețea și originalita
tea costumelor populare.
Auzindu-le, inima se bucură
de bucuria vieții izvorite din
cintecele mai vechi îi mai nai
ale văii Mureșului.
Dar dincolo de premii Și aplauze „la scenă deschisă", nu
poți să nu admiri ți faptul că
___
_____
ale
toate ___
cele ___
nouă mesagere
portului și cintecului popular
sint ele insele creatoare de artă.
Arta cusutului, pe care le-o îm
părtășește cu tact și răbdare
„Ana veterana" — cum îi spun
ele consătencei lor, care a reușit
să le reunească și să le îndru
me pe calea creației autentice,
fără de pereche.
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I Petre POPA

„Dolofana !“
Așa i-au zis toți cei care au
văzut-o, au admirat-o și au asistat la cintărirea ei. Pe un cintar cu exactitate farmaceutică.
Si a cintărit fix 1 301 grame. Un
kilogram și un sfert și ceva !
Dolofana, după cum vedeți,
este o roșie. Crescută și recolta
tă in grădina gospodarului Timofte Ureche din Tecuci. Pentru
el, gtâdinăritul a devenit o pa
siune. în afară de veniturile
mari pe care i le aduc legumele,
iată că se înscrie acum și pe
lista recordmanilor. Cine-l intrece ?
Rubrică realizată de
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și corespondenții „ScinteiȚ^j

Ion Saulea este amfitrio
nul de drept și de fapt al
stațiunii Slănic Prahova,
exercitîndu-și ca director
al filialei de turism din lo
calitate Și ca viceprimar
două funcțiuni care se
conjugă bine împreună,
motiv să-l invit să vor
bească despre calitatea de
bună gazdă :
„Tot ceea ce facem con
verge spre acest tel — îmi
spune interlocutorul. Natu
ra a fost darnică cu noi,
motiv ca șlănicenii. la rinduJ lor, să pună la temelia
ospetiei însăși natură din
ei. adică sufletul bun și
generos- al localnicilor. Și
merită, rog să fiu crezut pe
cuvînt. deoarece Slănicul
Prahovei șade pe un bul

derat.
Temperaturile minime vor H
cuprinse intre 3 șl 13 grade, iar cele
maxime între 13 și 23 grade, mal ri
dicate la sfîrșitul intervalului. Diminea
ța, local, ceață. In București : Vreme
răcoroasă Îndeosebi noaptea și diminea
ța. Cerul va fi variabil, favorabil ploii
de scurtă durată.
Vint slab, pină la
moderat. Temperatura aerului in creș
tere ușoară. Temperaturile minime vot
tl cuprinse intre 6 șl 9 grade, iar cele
maxime intre 23 și 25 grade, mai ridi
cate la Sfîrșitul intervalului,.
, .

în ultimii ani. In jude
țul Mehedinți, ca peste tot
in tara noastră, s-au dat în
folosință pentru turiști ha
nuri, hoteluri și cabane,
care oferă condiții bune de
cazare și masă, în orice
anotimp.
Printre cele mai recente
construcții de acest fel se
numără și Hanul Panduri
lor din orașul Strehaia. El
dispune de camere confor
tabile, braserie, restaurant,
cofetărie și laboratoare pro
prii de preparare a produ
selor.
Tot în acest județ, o atrăgătoare unitate turistică
este și Hanul Gura Metru
lui, amplasat intr-o pădure,
la marginea localității Ar-

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Visul unei „Nopți de vară... la Calafat"
— Surioară, surioa
ră — zise intr-o zi un
ardei gras, bine cres
cut. cu pielita ușor în
gălbenită, unei vi
nete dolofane, care, de
atîta soare, bătea in
negru, O să vină vre
mea să părăsim gră
dina. Or apărea oame
nii care ne-au răsădit
în primăvară, or să ne
culeagă, or să ne așeze in coșuri și ne-or
căra la piață...
De necaz, un cior
chine de pătlăgele de
alături, crescut pe un
lujer gros' ca mina
unul copil, s-a făCUt
mai... roșu ca focul.
„Or să ne culeagă, or
să ne culeagă"
ÎȘi
șopteau înfiorate, una
alteia, legumele din
grădină — vinetele cit
găleata, dovleceii cît
purceii, roșiile cît dovleacul. fasolea și cu
spanacul.
In mijlocul grădinii,
bogată in legume ca
o toamnă Intre două
vîrste, sta și zimbea
însuși tovarășul Ni
colae Păun, directorul
Întreprinderii de in
dustrializare și pro
ducere a legumelor și
fructelor, omul care,
de cu primăvara de
vreme. chemase la el
toată suflarea fabri
cii de conserve din Ca
lafat. Le-a zis el atunci
oamenilor :
„Dragii mei. avem ală
turi de fabrică, pe lingă
cantină, mii de metri
pătrati de pămînt ne
gru ca păcura și gras
ca untul. Hai să-l să
păm, hai să-l grăpăm
și să facem din el o

grădină a noastră, cum
alta nu ș-a mai văzut.
Va veni o vreme cind
cantina va avea mare
nevoie de legume și
— știți mai bine ca
mine — una e să te
duci la piață, să dai
bani buni pe ele și cu
totul altceva să le aduci tără nici o cheltuială din propria ta
grădină".
Zis și făcut. Să fi
văzut atunci, prin luna
mal, pe furtctionari.
pe directori și mari
șefi de secții si
birouri cum izbeau
pămîntul cu sape și
săpăllgi. cu casmale
și alte unelte de grădinărit !
— Cine seamănă cu
lege — își mai zise
directorul.
aruncînd
din nou o privire ve
selă peste straturile de
ardei gras și gogoșar,
peste vrejurile de fa
sole țucără,
peste
miile de cuiburi de
ceapă și usturoi.
— Uite, am uitat să
punem și bame, con
stată cineva cu nespu
să uimire. Cum poți să
gătești ghiveci de le
gume fără... bame 7
— Numai contabi
lul șef ne-a făcut
figura. explică di
rectorul înciudat El
și cu șefii de bi
rouri. că se grăbeau
să meargă la meci,
Lasă, că le arăt eu la
anul ! Pe toate terenurile virane, peste
tot pe unde crește, pi
rul fără rost, tn tot
perimetrul întreprin
derii. am să răsădesc,

printre cuiburile de
cartofi și vinete, de
ardei și ceapă, bame
șj iar bame.
„Zeci și zeci de tone
de legume o să recol
tăm la toamna viitoa
re. Sute de mii de Iei
(poate atingem milio
nul 1) o să economisim
din fondurile de apro
vizionare ale cantinei".
...S-a frecat înde
lung la ochi directorul
și a observat că afară
se
făcuse
lumină,
iar soarele scăpăra pe
boltă. A ieșit în curte,
dar din minte nu-i
dispăreau legumele acelea bine crescute, din
grădina pe care o mai
vedea încă, parcă aie
vea.
amenajată în
curtea întreprinderii,
Citindu-i glndurile șl
necăjită foarte pe asemenea nedrepte inchipuiri, o păstaie de
neghină — floră spon
tană
crescută prin
curte — a plesnit deo
dată, iar citeva bo
bite i-au fost proiec
tate direct în față. S-a
trezit atunci de-a bl.nelea. Si — așa cum
se intim plă — și-a amintit pe dată că toc
mai în ziua aceea e
chemat la consiliul
popular să povestească
de ce au rămas în pa
ragină, o vară întrea
gă, atîtea mii de me
tri pătrat! de pămînt
negru ca smoala și
gras ca untul. Că obli
gația fusese alta : nici
o palmă de teren să
nu rămînă neculti
vată 1...

,<y

găre de aur neîndeajuns
valorificat, cum îmi place
să spun adesea. Aliații
noștri sînt entuziasmul
funciar, prospecțiunea ști
ințifică. forța economică,
inițiativa trează, spiritul
organizatoric, bunul gust,
fantezia".
Sînt numeroase virtuțile
prin care acest oraș își
exercită demersul de ospi-

camdată. mai mult ca
punct de tranzit) ; „fidelii"
Sînt cei 10 000 care vin din
șase in șase luni la trata
mentul reumatismal și al
căilor respiratorii ; un mo
dern complex balnear, am
plasat pe dealul Măgura,
găzduiește pe muncitorii și
țăranii cooperatori veniti
la odihnă și tratament ;
instalații cu panouri so-

magnificei catedrale este
rezervată suferinzilor de
astm bronșic. Ei coboa
ră zilnic aici să respi
re, timp de patru ore.
aerul iodat-clorurat. să
facă gimnastică sub strictă
supraveghere, să se odih
nească stind la orizontală,
citind, jucînd șah ori vizionînd proiecții cu diapozi
tive si audiind benzi de

MUNCĂ, SĂNĂTATE Șl ARTĂ
talitate, condiția supremă a
menirii lui pe harta tării
și a lumii. Toate faptele
orașului se varsă în aceeași
unică și nedezmințită he
raldică : Slănicul Prahovei
să ofere tării și lumii tih
nă, confort, destindere, să
nătate, frumusețe. adică
întreaga claviatură întru
refacerea cheltuitelor pu
teri. pentru muncă, pentru
sănătate de trup și sănă
tate de minte, criteriu și
scop al politicii umaniste
a partidului nostru privind
dezvoltarea armonioasă a
personalității umane. Fac
împreună cu ciceronele
meu un slalom rapid prin
evenimentele de turism ale
acestui oraș : cam 200 000
turiști români și străini își
înscriu in drumețiile lor
Slănicul prahovean (deo-

Dupâ inventar,
multi viteji
s-arată...
Pripiș Carmen nu a fost șefă de unitate
la cofetăria nr. 12 din str. Teodosie Rudeanu nr. 3 — pendinte de I.C.R. 1 Bucu
rești — decît nouă luni. Deci, o perioadă
relativ scurtă. Chiar prea scurtă, pentru a
ne explica „performantele" sale gestionare
doar prin lacune în știința aritmeticii și
oarecare neglijentă : „plus" 44 000 lei după
trei luni de la preluarea gestiunii ; minus
60 825,55 lei — fără ghilimele — la primul
inventar făcut ca la carte.
La fel cum aceleași „performanțe" nu
s-ar putea pune doar pe seama abilității
sale infracționale. Dimpotrivă. A furat
ca-n codru. A sfidat cele mai elementare
reguli contabile. Și numai cine n-a vrut să
vadă n-a văzut în ce mod se „preocupă"
respectiva șefă de unitate de integritatea
avutului obștesc. Adică al nostru, al tuturor.
Iar cei care trebuiau să vadă — și au văzut
— s-au mulțumit fie cu „explicațiile" pe
care le dădea P.C., fie cu gîndul că ei ori
cum nu vor ti decît cel mult martori la
proces.
,
Recunoașterile inculpatei, ca șî depozițiile
martorilor sint edificatoare în acest sens :
„Dădea bani delegărilor care aduceau
marfă". De unde 7 „Din încasări" ; „Cînd

lare încălzesc apa du
șurilor ștrandului de sub
Muntele cu sare, concepu?
te de specialiștii ÎNCERC
Încă înainte de a se f| de
clanșat criza energetică;
un sanatoriu de astm bronșic a fost amenajat tn sub
teranele vechii saline, de
venită loc de pelerinaj si
turism.
★
Ascensoarele mă călăto
resc la 210 metri sub pă
mînt. de astă-dată în vechea
salină a Slănicului, verita
bilă catedrală de sare,
avind forma unui trapezoid
cu baza de 82 000 metri
pătrati și o înălțime de 68
metri. Această Atlantidă
scufundată este, la drept
vorbind, o Atlantidă recu
perată, pusă în valoare
exemplar. O „navă" a

vlnzătorul Racovltă Constantin se ducea în
vamă după trufandale primea de la șefa de
unitate cite 100 de lei ca să se «descurce» mai
ușor". De unde ? „Tot din încasări". „Mînca
și bea din unitate, ca de la ea din frigider.
Și nu se mai sfirșeau chefurile la care
erau nelipsiți Racovită Constantin și C.hirică Aurelia, gestionara de vizavi, de la
Gostat". ..Cind vlnzările zilnice depășeau
2 000—3 000 lei lua banii acasă" ; „pleca in
vizită la Sinaia, la fiul ei, cu invitați
cărora le plătea oină și trenul" : „plătea
retribuția vînzătorilor din încasări și nu se
ducea să ia statul de plată decît după citeva
zile" ș.a.m.d.
Deci, cum spuneam, cine avea ochi să
vadă, a văzut 1 Colega ei. Florea Văleanu,
de pildă, chiar l-a și atras atenția că— nu
este bine ce face. Replica 7 „Dacă nu-ti
place. îți fac eu referat și te «ajut» să te
transferi în altă parte". Și i-a „închis"
gura. La fel. a tăcut pină la urmă — dar
cu oarece , profit cel puțin : era una din
prezențele constante la ospețe — ș! Chirică
Aurelia, care s-a mulțumit cu explicația
unui pretins și inepuizabil „carnet de
C.E.C. primit moștenire".
Cu totul și cu totul inexplicabilă este însă
toleranța organelor de control din I.C.R. 1 :
întreprinderea tutelară. Organe de control,
care, nu numai că puteau, dar erau obli
gate să remarce măcar „neprezentarea
șefei de unitate la punctai cu serviciul de
contabilitate conform datelor fixate în acest
scod" ( am citat din caracterizarea
făcută
inculpatei de conducerea I.C.R. 1 și depusă
la dosarul cauzei).
Să remarce la timpul potrivit. Si nu...
după inventar. Că vorba aceea, după inven

magnetofon în cadrul pro
gramelor de educație sani
tară.
v Altă față a catedralei de
tare este de natură sporti
vă. Perfecta constantă a
aerului din subteran (inte
gral lipsit de curenti), pre
cum și temperatura, aceeași
iarna-vara, de 12 grade .
Celsius, oferă planorismu
lui condiții fără egal : de
douăzeci de ani se tin aici
„naționalele" de aeromodelism. S-au derulat aici cu
succes „mondialele" acestei
discipline, motiv ca gazda
ediției din acest an să fie
din nou Slănic Prahova.
I-au premers „europenele"
desfășurate anul trecut,
prilej să se reconfirme
ceea ce se știa : navigînd
in mediul total lipsit de
vibrația aerului, parcă scu-

Gh. GRAURE

fundate în vid, aeromodelele își etalează de minune
calitățile tehnice, nu înre
gistrează nici o deviație,
merg „mătăsos".
E timpul să cunoaștem
valența artistică a catedra
lei de sare. „Nava" în care
pătrund este un impresio
nant ansamblu volumetric
și sculptural închinat isto
riei neamului : de o parte
si de alta avem monumen
te ale lui Decebal si Tra
ian. dăltuite în sare, un
templu al Daciei Felix Ro
mania. cu inscripții ale
descendentei
neamului,
fundalul monumental or
nat cu basorelieful Sarmizegetusei, floarea cu opt
petale a romanilor îmbra
că pretutindeni spatiile, ca
și capul de lup. stindardul
dacic și însemnele milita
re. Ansamblul plastic din
Sala Genezei, cu venerabi
lii părinți ai românilor —
Decebal și Traian — a ieșit
de sub dalta sculptorului
Iustin Năstase. în ordinea
aceleiași gîndiri șj simțiri,
îi continuă truda minerul
local Ion Brezeanu. autor
al bustului Burebista și
truditor, in clipa de fată,
la un basorelief al lui Mi
hai Viteazul călare.
Autorul acestor „ilustra
te" v-a adus dinainte che
marea Muntelui de sare și
viata ce palpită în așezarea
de la picioarele lui. Mun
tele de sare este, dacă ne
gîndim bine, un munte de
omenie si frumusețe.

tar multi viteji se arată. De te întrebi pe
bună dreptate : unde au fost pină atunci 7
Și ce-au controlat ? Și chiar vor rămine,
așa, simpli martori inocenți la proces —
ori se va găsi cineva în unitate să contro
leze controlul echipelor de control ?

Lașitate
în trei reprize
Mutu, Cioară și Rachetă, pe numele lor
(cele înscrise in actele de stare civilă),
lordache Ion, Dincă Ion și Răchici Marin
sint „eroii" unei „isprăvi" căreia îndeobște
îi zicem huliganism. Sau, în limbajul legii
penale, ultraj.
...Ca în atitea alte după-amieze s-au țntilnit la alimentara din str Anghel Nuțu.
La cumpărături cumva ? Nici pomeneală.
S-au întilnit la băut. Au inceput cu lichior,
s-au întăritat cu coniac și, pe urmă, s-au
stabilit la vin Pină cind a devenit cam
incomodă — și imposibil de menținut —
poziția în picioare cu sticla la gură, ca
trompeta. Cu tot antrenamentul lor. Nu i-a
„deranjat" nimeni, nu le-a atras nimeni
atenția că strada nu este circiumă... Așa că
s-au mutat din proprie inițiativă, in aoropiere, la restaurantul Giurgiului. Unde,
vorba aceea, scaunul e scaun, ai pe ce să
„zaci", iar masa e masă, ai pe ce să-ti pui
capul la o adică. Este adevărat că in drum
spre restaurant, unul dintre ei. nu se mai
știe care, l-a luat la înjurături pe un mili
țian în numele instituției pe care o repre

ginești, pe șoseaua Bucu
rești — Craiova — Drobeta-Tr. Severin, la 6 km de
Filiași. Cei care poposesc
la acest han au la dispozi
ție camere cu confort mo
dern, precum și mai multe
căsuțe. Masa se poate servi
fie în sala restaurantului,
mobilată și decorată în stil
oltenesc, fie pe terasă.
La 14 km de Drobeta-Tr.
Severin, în decorul pito
resc al unei păduri de salcîmi. Hanul Balota se
bucură, de asemenea, de
buna apreciere a vizitatori
lor săi.
în fotografie s „Hanul
Pandurilor" din orașul Stre
haia.

Anul școlar începe
și pentru părinți
Convorbire cu prof. unlv. dr, Gheorghe TĂNASESCU,
Institutul de igienă și sănătate publică, București
— Severitatea excesivă a părinți
— Stimate tovarășe profesor. îm
lor, ca și indulgenta exagerată sau
preună cu colaboratorii dv. din co
inconstanța în atitudini nu sînt de
lectivul de igiena școlarului ați stu
natură să stimuleze copiii, dimpo
diat, de-a lungul a peste trei decenii,
trivă. Cred că la inceput de an, mai
probleme ale dezvoltării armonioase,
mult decît în alte perioade ale anu
fizice și intelectuale, a copiilor și ti
lui, aceste ginduri pot fi subiecte de
nerilor. La ce concluzii ați ajuns ?
meditație atît pentru părinți, cît și
■— Studiile la care vă referiți au
pentru copii.
cea mai îndelungată perioadă de ob
Un studiu asupra elevilor din ulti
servații de acest gen din Europa și
mele clase âle școlii generale ne-a
poate chiar din lume. Este și motivul
dus la concluzia că unele cazuri de
pentru care metodologia noastră de
insucces sau nereușită școlară au
lucru a fost solicitată de Organizația
drept cauză lipsa satisfacției pe care
Mondială a Sănătății, pentru a fi pro
o oferă, de obicei, reușita in activi
pusă drept model și orientare și altor
tatea școlară, în special lipsa unc ,
țări. Am ținut să precizez de la
deprinderi de angajare la efort. Atn
început acest lucru pentru a arăta că
constatat că insatisfacția școlară a
recomandările noastre sint fundamen
elevului mic și, In primul rînd. pedetate de ample cercetări științifice,
pășirea greutăților firești ale începu
efectuate în 695 localități din toată
tului școlar îl determină să meargă
țara de către echipe complexe de spe
la școală fără plăcere. De aceea, tre
cialiști : medici, cadre didactice, psi
buie analizate cu răbdare șl înțele
hologi, pedagogi etc.
gere motivele, clarificate cauzele
Una din concluziile acestor studii
insucceselor pentru ca formarea co
bazate pe date statistice, măsupilului ca om
rători antropomeadaptat la muncă
trice. teste și ob
să se facă incă
servații este că în
din primii ani de
ultimele trei de
școală. Educarea
cenii dezvoltarea
atenției, dezvolta
fizică și psihică a
rea capacității de
copiilor din țara
noastră a înregis
efort trebuie să
intre organic în preocupările famitrat o creștere ascendentă, semnifica
liei și' școlii încă din .primele
____ clase
___
tivă de la un deceniu la altul, reflec
elementare ale copiilor și pină în ul
tare directă a condițiilor economice
timii ani de școală.
și sociale tot mai bune de care bene
ficiază populația In taxa noastră.
— Cum trebuie procedat, In mod
concret ?
— Este știut că procesul instructiveducativ solicită în prezent tot mai
— La copiii cu dificultăți școlare se
mult pe elevi, studenți, tineri tn ge
constată că atenția lor este mai puțin
neral. Ce elemente le considerați
stabilă, iar capacitatea de efort în
esențiale pentru asigurarea unui ran
procesul de învățămint este mai re
dament foarte bun la învățătură ?
dusă, numai din cauza unor deprin
— Randamentul scăzut sau starea
deri, a educației primite sau a unor
de oboseală, cu simptome de boală, se
condiții speciale. Una din cauzele
neatenției este oboseala : copilul care
instalează în condițiile în care este
vine la școală fără să se fi odihnit,
depășită capacitatea individuală de
efort intelectual, dar și fizic, al orga
din lipsă de supraveghere, este
nismului. Foarte multi cred că acti
neatent în clasă și participă insufi
cient la procesul de învățămint. Sa
vitatea de Învățătură solicită numai
sistemul nervos, creierul, prin atenția
constată că în familiile care au copii
cu dificultăți școlare. în 80 la sută
Încordată Si mobilizarea tuturor
organelor de simț, prin efortul de
din cazuri aceștia rm au un regim de
memorare și gîndlre. în realitate,
odihnă corespunzător vîrstei. Se re
efortul intelectual din școală anga
comandă ca pină in clasele III—IV,
jează mai activ și Inima, aparatul
copiii șă doarmă după-amiază, dar
vascular, respirator, metabolismul în
nu mai mult de o oră și jumătate.
ansamblul său, musculatura — prin
Orele de masă trebuie respectate,
prînzul să nu fie servit mai tîrziu
menținerea poziției fixe de lucru ore
întregi în bancă sau atelier. Chiar și
de orele 14. pentru ca Ia orele 16
organele digestive sînt antrenate înelevul să fie odihnit și gata pentru
tr-o măsură însemnată. Așa se ex
lecții. Somnul de seară al elevilor
plică apariția unor tulburări gasțromici să înceapă cel tîrziu la orele 21.
Elevul și chiar studentul trebuie să
duodenale, ulcer, colite etc. la copii
șj tineri atunci cînd solicitările pro
fie întrebat zilnic ce a făcut la școală,
cesului sau programului de lnvățăcum s-a achitat de obligațiile lui. să
mînt depășesc (prin încărcarea și
fie încurajat, lăudat dacă este-'S '
și ajutat cînd are nevoie. î" • țj.
acasă eu o serie de alte activități
stată că randamentul școlar ct .
complementare. în exces) capacitatea
de răspuns a organismului. In aceste
cit pregătirea — dar mai ales preocu
condiții, secrețiile digestive sînt inhi
parea părinților pentru felul in care
bate de stări nervoase, ca teama de
se achită copiii de sarcinile lor zil
nereușită, grija pentru țemele nefă
nice — este mai serioasă. Părinții,
cute, anxietatea din prăajma unor
profesorii și învățătorii, veghind cu
concursuri pentru care simt că nu sînt
grijă asupra programului, fără a-1
suficient de pregătiți. Este evident că
încărca peste capacitățile de efort
buna pregătire asigură concomitent și
individual, vor asigura un randa
sănătatea fizică și invers.
ment mai bun în procesul de învă— în mod firesc, familia caută să
țămînt.
creeze cppiilor condițiile necesare
pentru a putea face fată tuturor so
Convorbire consemnată de
licitărilor procesului de învățământ.
Ce recomandați in acest sens?
Elena MANTU

VIUL Șl VIAȚA

RAȚIONALA

Articole de sport-turism
Concediul, vacanta, orele de ră
gaz pot fi petrecute minunat în aer
liber, dacă în bagajul pentru dru
mețiile proiectate sînt luate și arti
colele de sport-turism adecvate.
Magazinele întreprinderilor co
merciale ale Direcției generale co-‘
merciale a municipiului București
oferă o gamă variată de astfel de
produse : corturi cu accesorii de
camping (mese, scaune, paturi, ruksacuri, genți de voiaj, truse și se
turi de tacimuri și vase etc.) ; arti-

zintă. Cică 1 se furase nu se știe cînd un
ceas. Dar respectiva „critică" formulată,
precum am spus, fusese înregistrată fără
urmări. (Va fi totuși consemnată citeva ore
mai tîrziu in raportul subofițerului moles
tat).
Așa că au ajuns cu bine Ia restaurant,
unde au mai băut niște vin. Pină cînd
ospătarii au refuzat să-i mai servească.
Erau prea beți ? Beți fuseseră de Ia început.
Ii bănuiau că nu mai au cu ce plăti 7 Tot
ce se poate. Dacă nu cumva le-o fi fost
teamă că tot insultîndu-i pe ceilalți consu
matori — că, vă imaginați, la un moment
dat a venit și rîndul lor — cei trei o să
Ie compromită planul de desfacere. Nu
băgăm mina în foc. Cert este că ospătarii
ș-au și ținut de cuvînt de astă dată și. mai
mult decît atît. i-au și dat afară din restau
rant. Dar nu de tot. Doar pină tn holul de
la intrare.
Holul, ca orice hol. loc de trecere. Unul
vine, altul pleacă. Cei trei însă, „stațio
nari". Nu numai pentru că le era aproape
practic imposibil să mai meargă de beți ce
erau. Dar printre cei ce tocmai intrau în
restaurant ș-au mai găsit și „binevoitori"
care să le mai aducă și lor de băut.
...Cine, cînd și cum — dintre cei trei a
început bătaia — a fost greu să se mai
reconstituie. Cînd a venit militia, prima
„repriză" luase sfîrsit : cei bătuti o rupseseră la fugă, altcineva se dusese să caute
un milițian, restul, „spectatori", așteptau
să vadă ce va urma A urmat „repriza" a
doua, cînd văzînd la propriu și la figurat
„albastru" în fața ochilor, ce! trei, client!
mai vechi ai organelor de ordine, au în
cercat să se facă nevăzut!, croindu-sî loc

cole pentru drumeție (îmbrăcămin
te, încălțăminte, biciclete etc.) ; ar
ticole cultural-sportive (aparate
foto, jocuri distractiv-educative
etc.) ; articole din mase plastice
(caschetă, minge, colac pentru inot
etc.). Iată adresele acestor maga
zine : Electrotehnochim, Plata Pantelimon ; Cabana, Bulevardul 1848
nr. 9 ; Alpin, Bulevardul N. Bălcescu nr. 24 ; Bucur Obor, Șos. Colentina nr. 2, Materna, Bulevardul
1 Mai bloc 44.

prin mulțime, rotind amenințător pe dea
supra capului cite un ciot de sticlă spartă.
Abia atunci, cițlva dintre curioși au făcut
ceea ce trebuia făcut de mult. Au sărit în
ajutorul echipajului de miliție venit în
grabă și au pus mina pe cei trei derbedei.
Trei derbedei care în fond n-au făcut
decît să profite de anonimatul marelui
oraș. La care s-au adăugat in mod nefericit
indiferența sau toleranța trecătorilor, ser„ viabilitatea rău înțeleasă a unor ospătari
ș.a.m.d.

Din caietul
grefierului
„Arăt că am mai introdus două acțiuni de
divorț, pe care le-am retras ca urmare a
angajamentelor piritului că își va modifica
conduita ți că va redeveni acel soț civilizat
și suportabil, care a fost, de bine de rău.
pină la împroprietărirea lui ou autoturis
mul".
(Din dosarul nr. 3 716/81, Judecătoria
sectorului 4 din Capitală)
....aflindu-ne la un revelion, tn orașul
Basna, pirita a refuzat să-mi coasă panta
lonii, fiind nevoit să-i cos singur, voind să
danseze, manifestindu-se ca ți cum nu ar fi
fost căsătorită".
(Din dosarul nr. 4 517/80, Judecătoria
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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LUCRĂRILE CELUI DE-AL XVI-LEA CONGRES

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

INTERNATIONAL DE ISTORIE A ȘTIINȚEI

în numele Guvernului Indoneziei șl al poporului indonezian, precum șl
al meu personal, doresc să adresez Excelenței Voastre, Guvernului Republicii
Socialiste România și poporului român sincere mulțumiri pentru amabilul
mesaj de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia celei de-a 36-a ani
versări a Zilei independenței Republicii Indonezia.
Vă rog să-mi permiteți să vă adresez, la rîndul meu, aceleași bune urări
pe care mi le-ați transmis cu prilejul Zilei naționale a Indoneziei.

Prestigiosul eveniment ce 6e desfă
șoară în aceste zile la București, cel
de-al XVI-lea Congres international
de istorie a științei, continuă să pună
in lumină, prin dezbaterile sale, im
portante realizări apartinînd savanților din cele mai diverse țări.
în cadrul secțiunilor, sîmbătă a
Început dezbaterea temelor „Științe
biologice" și „Științe agricole". Tot
odată, s-au încheiat lucrările secțiu
nii „Istoria științelor despre om". Re
feratele prezentate au pus în eviden
ță tradițiile investigațiilor în aceste
domenii, cele mai recente rezultate
ale cercetării. Primite cu deosebit in
teres, comunicările oamenilor de ști
ință români au sintetizat etape im
portante în cercetarea biologică și a
solului, activitatea unor savanți ce se
bucură de o binemeritată recunoaște
re și apreciere internațională.
Au continuat discuțiile într-o serie
de secțiuni ale căror lucrări au în
ceput în zilele trecute. Este vorba de

cele in care sint abordate aspecte di
verse din domeniile fizicii și astrono
miei, al chimiei, științelor medicale
și farmaceutice, tehnologiei și ingine
riei. Au continuat, de asemenea, dez
baterile în secțiunea care analizează
istoria științei și tehnologiei din anti
chitate și pînă în anul 1600, ce se ocupă de științele pămîntului, precum
și în secțiunile unde sint analizate
relația dintre știință și societate șl
problemele metodologice în istoria și
filozofia științei.
S-a încheiat simpozionul „Știința,
tehnologia și problemele dezvoltării
sociale — comparații și perspective
istorice". Timp de trei zile, participanțil reuniți în cadrul acestui sim
pozion au dezbătut aspecte legate de
politica științifică a diferitelor țări,
raportul dintre știință și aplicațiile
sale, viitorul științelor și perspective
le dezvoltării societății și altele. Ex
periența românească a fost relevată
prin referate și participări la discu

Impresii ale
participanților
la congres

ții, în care s-au prezentat priorități
și perspective ale științei și tehnicii
în România, dezvoltarea învățămintului in condițiile revoluției științifice
și tehnice actuale, activitatea de in
venții și inovații, dezvoltarea actuală
a unor importante ramuri industriale
și reflexul acestei dezvoltări asupra
progresului social al tării.
Tot sîmbătă s-au încheiat dezba
terile din cadrul ședinței tematice
„Raporturile dintre matematici și fi
zică
începind
din
secolul al
XVHI-lea".
Intr-o altă secțiune distinctă a con
gresului, cea consacrată comemorării
unor personalități de incontestabilă
valoare ale științei și tehnicii univer
sale, a fost evocată viața și activita
tea medicului și filozofului Ibn Șina
(Avicenna), cu prilejul împlinirii
unui mileniu de la naștere.
Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

ră mai largă, tuturor oamenilor prin
mesajul lor de umanism, progres și
pace".
Prof. GEORGE PALADE, laureat al
premiului Nobel: „Nu sint de fapt un
specialist în domeniul istoriei științei,
dar biologia celulară fiind o știință
tînără am trăit „istoria" ei, în sensul
că am fost implicat încă de la începu
turile ei în această activitate de cer
cetare. Științele biologice au făcut
progrese foarte mari în ultimii ani și
în același timp se așteaptă foarte mult
de la acest domeniu Dar cel mai im
portant lucru este, așa cum arăta în
cuvintarea sa doamna academician
Elena Ceaușescu, că oamenii de știin
ță au o foarte mare responsabilitate
față de omenire. în adevăr, oamenii
de știință pot face mult pentru pro
gresul economic și pentru pace, dar
în ultimă instanță totul depinde de
oamenii politici, de modul în care vor
aprecia și vor folosi cuceririle științei.
Congresul prilejuiește un moment de
reflecție asupra cuceririlor științifice
din trecut, dar mi se pare și mai im
portantă analiza rezultatelor prezente,
actuale, din diferite domenii pentru a
face ca rezultatele cercetării să nu
fie folosite în viitor ca mijloace de
distrugere a omenirii. Stă în puterea
oamenilor de știință, dar mai ales a
oamenilor politici să folosească cele
mai avansate cuceriri ale revoluției
tehnico-științifice și în special ale
biologiei pentru soluționarea unor
probleme vitale ale omenirii cum sint
hrana, sănătatea, mediul de viață".
Prof. dr. MUBABINGE BILOLO
(Zair): „Consider că participarea la
congres a unui însemnat număr de
oameni de știință din Africa, Asia,
America Latină oferă un
îm
bucurător indiciu al racordării lumii
a treia la soluționarea problemelor
complexe care confruntă omenirea.
Congresul insuși oferă un context fa
vorabil stabilirii unei colaborări mai
strînse între oamenii de știință de pe
diferitele continente. Numărul mare
de comunicări prevăzute pe tema
orientării științei și tehnologiei pe ca
lea progresului, spre binele omenirii,
justifică pe deplin generoasa titulatu
ră a acestei importante manifestări:
știință și tehnologie — umanism și
progres. Oamenii de știință au, într-adevăr, înalta datorie de a scoate
în evidență — așa cum sublinia în
cuvintarea rostită la deschiderea con
gresului doamna academician Elena
Ceaușescu — primejdiile pe care le
reprezintă pentru omenire folosirea
cuceririlor științei în vederea întări
rii arsenalelor cu puteri nimicitoare.
Și nu poate decit să-mi insufle opti
mism mie, om al lumii a treia, hotărîrea formulată cu fermitate de atî'tea
mari personalități prezente aici de a
milita unit pentru ca progresul știin
țific și tehnologic să slujească mersu
lui înainte al omenirii. Iar promova
rea scopurilor umaniste ale științei
înseamnă în primul rînd a da acces
la descoperirile științifice și tehnice
acelor vaste regiuni ale lumii în care
oamenii sint privați de binefacerile
civilizației moderne și se află într-o
dramatică stare de subdezvoltare".

rotunde". Premieră pe tari. Pro
ducție a studiourilor americana
22,20 Telejurnal • Sport
,

tv

PROGRAMUL t
PROGRAMUL 1

9,00 Tot Înainte I
9,35 Film serial pentru copii :
Micul
Prinț.
Producție a studiourilor
engleze. Ultimul episod
10,00 Viața satului
11.40 Premieră muzicală TV : „Oedlp"
— tragedie lirică de George Enescu. Producție a Radiotelevlzlunii
române
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16,00 Telesport
17.40 Ecranizări din literatura universa
lă. „Trei surori". Premieră TV.
Producție a studiourilor sovietice.
Partea I.
18.40 Micul ecran pentru cei mid
19,00 Telejurnal
19,25 Cintafea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran.
Emisiune realizată In colaborare eu
Consiliul
Culturii și Educației
Socialiste. Județul Buzău
20,45 Film artistic :
„Cavalerul mesei

• SONDE PE AIS
BERG? Norvegianul E. Gusebi propune utilizarea, la ex
ploatarea țițeiului din mările
nordice și la forajele de exploa
tare din Arctica, drept platfor
me de foraj aisberguri artifi
ciale. El a calculat că îngheța
rea unui aisberg cu o înălțime
de 60 de m și cu un diametru
de 200 de m. înconjurat cu un
strat termoizolator și cu unul de
beton, va reveni de 5 ori mai
ieftin decit construireă unei
platforme tradiționale de foraj.
Specialistul propune ca aceste
insule de gheață să fie fixate,
cu ajutorul frigului, pe fundul
mării. După părerea lui Gusebi,
ele vor fi tot atît de confortabile
și de sigure ca și platformele
de otel.

11,00 Teleșcoală. Atlas geografic : Călă
torie pește mări și țări (V)
11,30 Matineu de vacantă : Lassie. Pro
ducție a studiourilor canadiene
11.55 Memoria
documentelor.
Mlhal
Viteazul tn conștiința universală
12.25 Cu Johann Strauss pe... Dunărea
albastră.
Un concert de muzică
vieneză, dirijat de Kurt W6ss
13,15 Din cartea naturii.
Frunze de
toamnă
13,45 Medalion coregrafic : Ileana Iliescu
14,40 Desene animate : Intîmplări cu Plic
și Tik. Producție a studiourilor
cehoslovace
15,05 Cîntece de bucurie — program
muzical-folcloric
15,35 Teatru TV :
„Copacii mor în
picioare"
de Alejandro Casona.
Spectacol preluat de la Teatrul de
stat din Arad
17,00 Serata muzicală TV. Enescu — in
conștiința epocii
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV (continuare)
21,10 Muzeul Pergamon.
Producție a
studiourilor din R.D. Germană21,50 Muzică de jaz
22,20 Telejurnal • Sport

20.20

21,15
21.40

22,05

PROGRAMUL 2

15.50 ctntarea României
17,00 Anunțuri și muzică
17,10 Film artistic :
Cavalerul
rotunde (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiunl
20.50 Muzică de cameră
21.20 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal

Președintele Republicii Indonezia

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă
de mulțumire din partea lui Moha
mmad Djavad Bahonar pentru feli
citările transmise cu ocazia numirii

sale ca prim-minlstru al Guvernului
Republicii Islamice Iran.
în telegramă se exprimă speranța
că relațiile dintre cele două țări se
vor dezvolta în continuare, contri
buind astfel la promovarea păcii în
lume.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit
cu tovarășul Athos Fava, secretarul
general al Partidului Comunist din
Argentina, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită în țara
noastră.
în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de colaborare și
solidaritate militantă statornicite în
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Argentinian, intre

cele două țări și popoare. De ase
menea, s-a făcut o informare re
ciprocă asupra activității și preocu
părilor actuale și de perspectivă ale
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Argentina, cît și
asupra unor aspecte ale vieții poli
tice internaționale.
La primire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat tovarășul Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R.

Plecarea președintelui Partidului
Uniunea de Centru din Grecia
Sîmbătă dimineață a părăsit Capi
tala Gheorghios Mavros. președintele
Partidului Uniunea de Centru din
Grecia, care, la invitația Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân. a făcut o vizită în tara noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Virgil
Cazacu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. de activiști de partid.
A fost prezent Elie Clis. însărci
natul cu afaceri a.i. al Republicii
Elene la București.

Secretarul general al Uniunii Naționale a Forțelor

Populare din Maroc a părăsit Capitala
Abdallah Ibrahim, secretarul gene
ral al Uniunii Naționale a Forțelor
Populare din Maroc, care a efectuat
o vizită in țara noastră, la invitația
C.C. al P.C.R.. a părăsit simbătă
dimineața Capitala.

Oaspetele a fost salutat la plecare,
pe aeroportul Otopeni. de Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Dumitru Turcus, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R., de activiști
de partid.

mesei

La invitația Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, o delega

ție de specialiști din Republica Arabă Siriană, condusă de Yahia
Khayer, ministrul Barajului Eufrat,
a efectuat o vizită de lucru în țara
noastră.
Delegația siriană a fost primită de
tovarășul Angelo Miculescu. viceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. Au fost abordate probleme le
gate de amenajarea hidroameliorativă din zona Raqqa, din Siria, lu
crări la care își aduc contribuția spe
cialiști români. în același timp, au
fost analizate posibilitățile de lărgi
re a acțiunilor de cooperare între
România și Siria în domeniul lucră
rilor de îmbunătățiri funciare.
în timpul șederii în țara noastră
delegația siriană a vizitat sistemele
de irigații Ialomița-Călmățui și Carasu-Dobrogea, lucrările de irigații și
de desecare din Insula Mare a Brăi
lei, precum și alte unități agricole
de stat și cooperatiste din zonele
irigate.

Cronica

zilei

Delegația parlamentară zambiană,
condusă de Robinson Mwaakwe Nabulyato. președintele Adunării Națio
nale a Republicii Zambia, care se
află în tară noastră la invitația
Marii Adunări Naționale, a vizitat,
timp de trei zile, județul Bihor.
Delegația parlamentară zambiană a
avut întrevederi cu George Vaida.
prim-vicepreședinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular al ju
dețului Bihor, cu alți membri ai Con
siliului popular județean. Oaspeților
le-au fost prezentate realizările ob
ținute de oamenii muncii bihoreni în
anii construcției socialiste, perspecti
vele de dezvoltare economică și social-culturală a județului.

Tovarășul Gheorghe Blaj, pre
ședintele Comitetului executiv al
Consiliului popular al județului Bi
hor, a oferit un dineu în onoarea
oaspeților.
în județul Bihor, oaspeții au vizi
tat obiective economice, unități agro
industriale și cooperative agricole de
producție, cartiere de locuințe din
Oradea și Salonta. stațiunea Felix,
alte obiective social-culturale și de
interes turistic, s-au întilnit cu oa
meni ai muncii din industrie și agri
cultură.
Sîmbătă după-amiază. delegația
parlamentară zambiană s-a înapoiat
în Capitală.
(Agerpres)

★

• Convoiul : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GRIVIȚA - 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. GLORIA —
9 ; 11,15 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Drumul oaselor s CENTRAL — Bl
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Am o idee : DACIA - J ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20, LIRA — 15,30 ;
17,45 ; 20, la grădină - 20,30.
• „Tridentul
**
nu răspunde :
DRU
MUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20, VIITORUL
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Campionii : FERENTARI — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Duelul : PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Cariera mea strălucitoare : CAPI
TOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,
la grădină — 20,45. CULTURAL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Scene
din
viața
de
familie :
TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; 20, COSMOS — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• înainte de miezul nopții : VICTO
RIA - 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 : 20.
• Dumbrava minunată — 9 ; 10.45 ;
12.30 ; 14,15 ; Zîmbetul unui om chi
nuit — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Ostaticii de la Bella Vista : BUZESTI - 15,30 ; 19.
• Viața e frumoasă : COTROCENI —
15 ; 17,30 ; 20.

• PE UN CABLU DE
STICLĂ. Acest camion, care
cîntărește 4 tone, este suspendat
cu un cablu de sticlă. Cu un
diametru de 7,5 mm. cablul este
împletit din 65 000 fibre abținute
dintr-o sticlă deosebit de rezis
tentă. fabricată de firma vestgermană „Ba.ver". Neobișnuitul
cablu este destinat. în primul
rînd, armării betonului, dar
poate fi utilizat și în alte do
menii. Astfel de cabluri le vor
înlocui, de exemplu, pe cele din
oțel care susțin un pod pentru
pietoni din Diisseldorf. Avanta

două

curente

de

apă i

PACEA - 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : MIORI
ȚA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Vara speranțelor — 15,30 : Moscova
nu crede în lacrimi — 17 ; 19,30 :
POPULAR.
• Casă pentru Carolina
—
15.30 ;
19.30 ; Pierdut și regăsit — 17,30 :
FLACARA, la grădină — 20.30.
• A fost cîndva hoț șl Clanul sicilie
nilor ; PALATUL SPORTURILOR SI
CULTURII — 18.
• Trecătoarea : PATRIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MODERN —
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,
la
grădină — 20,45.
• Războiul stelelor s LUCEAFĂRUL
—. 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45.
la
grădină — 20.45, BUCUREȘTI — 8.30 ;
11 ; 13.45 ; 16,30 ; 19. FAVORIT — 8,45 ;
11.30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
• Sînt timid, dar mă tratez : ARTA
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la
grădină — 20,30.
A Polițist sau delincvent : FESTIVAL
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.15,
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15, GRĂDINA BUZEȘTI
— 20.45.
• Un șerif extraterestru : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 19,45, la grădină - 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.

• CIT CINTĂREȘTE
FLORA CARE CREȘTE
PE TERRA. Botaniștii sovietici
au ajuns la concluzia să greu
tatea florei care crește pe Terra
este de 2 625 miliarde tone. Pen
tru a ajunge la acest rezultat,
s-a apreciat cantitatea de plan
te de pe întreaga suprafață con
tinentală a planetei. Flora cea
mai abundentă se află în zona
ecuatorială a Pămîntului, unde
fiecare kilometru pătrat poartă
aproximativ 70 000 de tone de
arbori și ierburi. Flora cea mai
săracă crește pe stîncile Antarc
ticii. Masa florei din emisfera
nordică este de aproape trei ori
mai mare decit cea a emisferei
sudice.

Suveran al Malayeziei

jele Iul față de cel din oțel
constau în faptul că este mai
ușor și nu ruginește.

• IMAGINI ÎNREGIS
TRATE PE DISC MAG
NETIC. Specialiștii de la fir
ma japoneză „Sony", au realizat
un tip cu totul deosebit de ca
meră de luat vederi pentru tele
viziune, în care imaginile nu
mai sînt înregistrate pe pelicula
fotosensibilă, ci pe un disc mag
netic. Discul, de dimensiuni re
duse, poate înregistra 50 de ima
gini color, care sint retransmise

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Malayeziei, am deosebita plăcere
de a vă transmite calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malayezian
prieten.
Exprim convingerea că bunele relații existente între țările șl popoarele
noastre se vor dezvolta în continuare, în avantajul reciproc, al cauzei păcii
și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă primului ministru al Malayeziei,
Datur Seri Dr. Mahatir Bin Moha
mmad, in care-i adresează sincere
felicitări cu ocazia Zilei naționale a

Kuala Lumpur a
luat naștere pe locul
unde, in 1857. au fost
descoperite rezerve de
cositor. O sută de ani
mai tîrziu — la 31 au
gust 1957 — orașul avea să trăiască un eveniment de însemnă
tate crucială în isto
ria tării, devenind ca
pitala Malayeziei in
dependente.
Astăzi, Kuala Lum
pur prezintă tabloul
prefacerilor petrecute
în viata acestei țări
din sud-estul Asiei In
cei 24 de ani de via
tă liberă. Pe lîngă
nenumăratele edificii
în stil modern, me
tropola malayeziană etalează platformele in
dustriale de la Petaling Jaya și Bătu
Tiga. rezultat al efor
turilor depuse de în

acestei țări. însoțite de cele mai calde
urări de sănătate și fericire persona
lă. de deplin succes în activitate. Este
exprimată convingerea că dezvolta
rea raporturilor dintre guvernele
celor două țări va servi întăririi re
lațiilor prietenești româno-malayeziene.

tregul popor pentru
valorificarea, in fo
losul propriu, a bogă
țiilor naturale. Cunos
cută în trecut doar ca
„tară a hevei și a co
sitorului" — cauciucul
si cositorul continuînd
să aibă o pondere im
portantă în exporturi
le tării — Malayezia
se străduiește să-și
făurească o economie
diversificată, de sine
stătătoare. în cadrul
programului de in
dustrializare
s-au
dezvoltat o serie de
ramuri de vîrf. ca de
exemplu electronica si
electrotehnica. Au fost
alocate
importante
fonduri pentru mo
dernizarea agriculturii
— principala ramură a
economiei malayeziene
— și pentru extin
derea irigațiilor.

Relațiile de priete
nie și colaborare sta
tornicite între Româ
nia și Malayezia au
cunoscut o dezvoltate
continuă. Schimburile
de vizite și delegații
la nivel guvernamen
tal. convorbirile pur
tate și înțelegerile
realizate au dus la
amplificarea
conlu
crării bilaterale pe
multiple planuri, pre
cum și pe arena in
ternațională. întărirea
colaborării
românomalayeziene
cores
punde pe deplin inte
reselor ambelor țări și
popoare, cauzei in
staurării unui climat
de încredere si pace,
în conformitate cu
năzuințele de progres
Si prosperitate ale în
tregii omeniri.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL; în fruntea clasamentului,

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprlm-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a pri
mit simbătă pe Yahia Khayer. mi
nistrul Barajului Eufrat din Repu
blica Arabă Siriană, aflat într-o vi
zită in tara noastră.
A fost examinat modul în care se
desfășoară, în conformitate cu înțele
gerile convenite la cel mai înalt ni
vel. lucrările de amenajări pentru
irigații și desecări din zona Raqqa,
ce se execută de către specialiști ro
mâni. precum și posibilitățile de lăr
gire a acțiunilor de cooperare în
acest domeniu dintre România și
Siria.
La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Enache Sîrbu. adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare. precum și ambasadorul
R.A. Siriene la București. Hayssam
Barakat.

cinema

PROGRAMUL 1

Tragerea de amortizare ADAS
Emisiune tn limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Știință și tehnologie, umanism și
progres. Documentar-anchetă rea
lizat printre partlcipanțil la cel de
al XVI-lea Congres internațional
de istorie a științei
Roman foileton : Vîntul speranței.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Președintele Republicii Socialiste România

„Un forum util nu numai oamenilor de știință,
ci tuturor oamenilor, prin mesajul său
de umanism, progres și pace"
Specialiști, oameni de știință, participant la lucrările Congresului in
ternațional de istorie a științei, reuniune științifică de prestigiu, ce se
desfășoară în aceste zile la București, au exprimat redactorilor noștri
opinii în legătură cu • preocupările actuale în cele mai diferite domenii
ale științei și cu responsabilitatea oamenilor de știință în epoca actuală
• necesitatea colaborării și conlucrării între oameni de știință și cultură
din întreaga lume, a schimbului larg de experiență și de valori științifice,
ca o condiție a progresului tuturor popoarelor • aprecieri în legă
tură cu alegerea capitalei României ca oraș-gazdă a acestei importante
reuniuni internaționale.
Publicăm in coloanele de față o. parte din gîndurile exprimate de
parti ipanții la congres.
\X \
Prof. AT. GRIGORIAN (U.K.S.S.),
participarea țării gazdă; din cel 1200
președintele Uniunii internaționale de
participant!, jumătate sint din diferi
istorie și filosof ie a științei: „In pri
te țări și jumătate români. Aceasta
mul rînd, aș dori ca în numele Bi
indică un interes deosebit de mare al
roului Uniunii internaționale de is
oamenilor de știință români pentru
torie a științelor să aduc cele mai vii
problemele de istoria științei. Specia
mulțumiri și pe această cale pre
liștii veniți din Europa, din America
ședintelui României,
tovarășului
și din celelalte continente au deci pri
Nicolae Ceaușescu, pentru salutul alejul de a afla mai multe lucruri, dedresat participanților și pentru con
dițiile create de țara gazdă acestui
prestigios congres. Mă bucur foarte
mult că acest congres, al XVI-lea. se
desfășoară la București, capitala
României, și că beneficiază de parti
ciparea unui număr mare de oameni
de știință, cei mai buni specialiști în
istoria științelor și a tehnologiei. La
congres participă oameni de știință
de inalt prestigiu din toată lumea,
delegații foarte mari din țări cum
cît pînă acum, în legătură cu preo
sint Anglia, Franța. S.U.A. etc. și sint
cupările din acest domeniu al oame
înscrise lucrări deosebite care arată
nilor dv„de știință. Prin contactele di
căile de dezvoltare ale științelor în
recte sperăm să ne cunoaștem mai
prezent, dar și în trecut și viitor.
bine între noi, să ne facem cunoscute
Pînă de curînd se considera că acti
unii altora, într-o măsură mai mare,
vitatea istoricilor trebuie să se restradițiile de cultură, de știință și civi
trîngă numai la cercetarea trecutu
lizație".
lui. In ultimii ani, au apărut însă
mutații importante în domeniul isto
RENE TATON, (Franța), membru
riei științei, care au arătat că istoria
în Biroul Uniunii internaționale de
științei poate și va trebui să slujeas
istorie și filosofie a științei, unul din
că în măsură mai mare intereselor oreputații specialiști în domeniul is
mului, ale cauzei destinderii și păcii,
toriei științelor, a cărui operă —
așa cum se. arată elocvent în cuvîntaprin cele patru volume traduse —
rea tovarășei academician Elena
este cunoscută și la noi în țară și
Ceaușescu, rostită în deschiderea lu
se bucură de un larg interes.
crărilor congresului".
— După cite știm, ați fost primul
Prof. ERIC G. FORBES (Marea
care ați propus ca acest congres să
Britanie), secretarul Uniunii interna
aibă loc in țara noastră. Care au fost
ționale de istorie și filosofie a știin
motivele acestei propuneri și alegeri?
ței: „Consider că acest congres mon
„Am mai fost in România de cîteva
dial este foarte important în primul
ori și cunosc foarte mulți oameni de
rînd pentru că întrunește la un loc
știință, de mare valoare, din țara
un număr foarte mare de lucrări va
dumneavoastră cu care am avut le
loroase și de reputați oameni de știin
gături strînse de colaborare. în cali
ță : peste 1 200 participant din circa
tatea pe care am avut-o cu cîțiva ani
50 țări, practic din toate colțurile lu
în urmă, de președinte al Uniunii in
mii. O dată la 4 ani, congresele noas
ternaționale de istoria științei, am vă
tre pun în discuție probleme de inte
zut ce activitate bogată desfășoară
res comuj !n domeniul istoriei știin
specialiștii români și diferitele secții
ței, iarț
h științei constituie
un
ale academiei în direcția aceasta.
subiect iSț l larg, care acoperă toate
Mi-am dat deci seama că putem or
laturile activității științifice și pri
ganiza la București. în acest climat
vește dezvoltarea fiecărei științe din
favorabil, un congres mondial de is
punct de vedere istoric și critic.
toria științei. Acum găsesc că a fost
Uniunea internațională de istorie și
o alegere foarte bună. Congresul este
filosofie a științei — unul dintre or
foarte bine organizat și avem toate
ganizatorii actualului congres. îm
condițiile pentru a discuta în mod
preună cu Academia Republicii So
deschis diferitele tendințe ale științei
cialiste România — are 18 uniuni in
și tehnologiei Actualul congres se
impune prin numărul mare de partiternaționale care se ocupă de diferi
cipanți, dar și de lucrări, peste 800,
tele științe moderne (fizica, biologia,
multe din ele foarte valoroase. Am
chimia, științele pămîntului — geolo
convingerea că rezultatele acestui fo
gie, geografie etc.). Un caz cu totul
rum al științei vor fi utile nu numai
special și pozitiv, aș sublinia, îl pre
oamenilor de știință, dar și, la o sca
zintă actualul congres în ce privește
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trei echipe la egalitate de puncte
La prima ei evoluție în fața mare
lui public din întreaga țară — care a
urmărit, prin intermediul micilor
ecrane, partida de la Rimnicu Vîlcea
— echipa Universitatea Craiova i-a
cam dezamăgit pe, amatorii de fotbal.
Nu înfrîngerea cu 1—0 a provocat
această deziluzie, pentru că și cam
pionii pot fi învinși în întrecere
dreaptă, mai ales atunci cînd adver
sarul este viguros și tenace, așa cum
s-a dovedit formația vilceană. însă,
ieri, jucătorii craioveni au fast lipsiți
de acea prospețime fizică ce este ca
racteristică formei sportive, iar, drept
urmare, fotbalul pe care l-au practi
cat n-a mai avut obișnuita ingenio
zitate tehnico-tactică. Universitatea
Craiova, echipă foarte valoroasă, con
ducătorii, antrenorii și jucătorii ei
trebuie să nu-și mai irosească puteri
le in meciuri „amicale", ci să-și con
centreze întreaga energie în direcția
obiectivului principal, acela al repre
zentării cu cinste a fotbalului nostru.
La București, Dinamo a Învins cu
un scor sever, 3—0 (2—0), pe Sportul
studențesc, în timp ce Steaua n-a reu

CAMPIONATELE

șit decit un rezultat egal în fața
Progresului Vulcan, 2—2 (2—1).
Victorii de proporții s-au înregistrat
In derbiul hunedorean, Corvinul —
Jiul 5—0 (2—0), și la Pitești. F. C. Ar
geș — A.S.A. 4—1 (2—0).
In celelalte meciuri : Universitatea
Cluj-Napoca — Politehnica Timișoara
1—0 (0—0) ; S. C. Tirgoviște — F. C.
Constanta 2—1 (1—1) ; F. C. Olt —
S. C. Bacău 2—0 (1—0), iar. la Arad,
U.T.A. — F.C.M. Brașov 1—1 (1—0).
în clasamentul general, pe primele,
locuri, trei echipe la egalitate de
puncte, departajate numai prin gola
veraj : 1. Universitatea Craiova —
6 p ; 2. Steaua — 6 p ; 3. Universita
tea Cluj-Napoca — 6 p. Din cele 18
echipe ale campionatului nostru, pînă
acum au rămas neînvinse, două :
Steaua și „U“ Cluj-Napoca.
Săptămîna viitoare se vor desfășu
ra în zilele de miercuri. 2 septembrie,
și sîmbătă. 5 septembrie, alte două
etape ale campionatului diviziei A,
miercurea viitoare telespectatorilor
fiindu-le rezervat meciul F.C.M. Bra
șov — F. C. Argeș.

V. M.

MONDIALE

La Oslo se desfășoară In prezent
campionatele mondiale de lupte greco-romane. în primul tur. la cat.
68 kg, campionul olimpic Ștefan Rusu
l-a învins prin descalificare pe fran
cezul Lionel Lacaz.e. în turul doi, Rusu
a dispus la puncte de polonezul Kowalik. La cat.. 82 kg, Ion Draica a
cîștigat prin descalificare meciul cu
iranianul Fereydoun Behnampour.
Ion Păun (62 kg) a pierdut la puncte

• Teatrul
Național
(sala
mică) :
Romulus cel Mare — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(la
Muzeul de artă al Republicii Socialiste
România) :
Spectacol evocare „în
lumea muzicii șl tn muzica lumii cu
George Enescu și contemporanii săi"
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria
de sticlă — 19.
• Teatrul de comedie (la Muzeul Na
țional de Istorie al Republicii Socia
liste România) : Ctntec pentru țara
mea (spectacol de poezie șl muzică)
— 10.30
• Teatrul Glulești
(sala Majestic) :
Cum s-a tăcut de-a rămas Catinca
fată bătrină — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzica! „Constantin
Tănase" (grădina Boema) : Idolul
femeilor — 20 ;
(grădina Batistei) :
Veselie la Tănase — 20.

cu ajutorul unui dispozitiv spe
cial pe ecranele televizoarelor,
Prezentînd, într-o conferință de
presă, noul aparat, un purtător
de cuvînt al companiei a arătat
că imaginea ca și culorile nu
sint deloc deteriorate prin folo
sirea acestui procedeu. Discul
poate fi scos din aparat fără a
se dăuna imaginilor înregistrate
și. ceea ce este la fel de impor
tant, imaginile vechi pot fi șter
se și discul reutilizat.

• BBC DATA este una
din cele mai complete bănci de
informații din lume. Uriașa ar
hivă din Marea Britanie cu
prinde nu mai puțin de 14 mi
lioane de articole, 7 milioane de
imagini. 200 000 microbiografii
ale unor personalități, sute de
mii de nume de persoane și loca

LUPTE

întîlnirea cu francezul Jean Pierre
Mercadier.
Cii prilejul lucrărilor federației in
ternaționale de lupte de la Oslo s-a
stabilit ca viitoarele campionate mon
diale de lupte greco-romane din 1982
Să aibă loc la Katowice. Campiona
tele lumii la lupte libere se vor des
fășura în același an in orașul cana
dian Edmonton. Anul viitor, campio
natele Europei la greco-romane și li
bere se vor disputa în orașul bulgar
Varna.

• Corleone :
EFORIE — • ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Căpitanul răzbunării s
GIULEȘTI
— 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ; 17.45 ; 20,
TOMIS
—
9 : 11,15 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45 ; 19,45, la grădină — 20,30.

teatre

DE

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Expoziția republicană de artă
plastică „Cintarea României" (pictu
ră, sculptură, artă decorativă) ; sala
Arghezi :
Expoziție de pictură și
grafică din R.P. Bulgaria ț holul sălii
mici a Teatrului Național : Expoziție
de pictură și grafică din Republica
Cipru ; sala A.A.F. : Expoziție totodocumentară din R.S. Vietnam ; sălile
de la parter ale Muzeului de artă al
Republicii Socialiste România șl holul
sălii mici a Palatului : Expoziția laureațllor Festivalului național „Cinta
rea României".
• Galeriile
Orizont :
Alexandru
Țipoia, pictură ; (atelier 35) : Expo
ziție de tapiserie.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) :
Svetlana Utto, design : (etaj) : Vasile
Paulovics, pictură, grafică.
Galeria Simeza :
Răduș Jugăura,
grafică.
a Galeria Hanul cu Tei (sala Cena
clu) : Maria Mancaș, tapiserie.
a Galeria Galateea : Nicolae Lazăr,
pictură.
a Galeria Eforie :
Anca Săvulescu,
sculptură.

lități și, de asemenea, 30 000 de
glume și anecdote. Serviciul de
documentare al BBC, conceput
și organizat pînă în urmă cu 5
ani în mod tradițional, s-a trans
format treptat într-o modernă
bancă de date, cu informații
stocate pe microfilme sau în
memorii electronice, după un
sistem computerizat elaborat
special în acest scop.

• AMINAREA ZBO
RULUI NAVETEI „CO
LUMBIA". Cel de al doilea
zbor experimental al navetei
spațiale americane „Columbia",
prevăzut inițial la 30 septembrie
a.c„ a fost aminat, ca urmare a
unor „probleme tehnice", pentru
data de 9 octombrie a.c. „Co

lumbia" va părăsi luni hangarul
de la Cape Canaveral, unde se
găsește în prezent.

• DIABETUL SI CU
LOAREA PĂRULUI. Pe
baza statisticilor, oamenii de ști
ință au constatat o incidență
sporită a diabetului la persoane
cu părul roșcat. Astfel, 2 la 6ută
dintre copii au părul roșcat, dar
6,7 la sută dintre roșeați suferă
de diabet. Medici americani de
la Universitatea din South Cali
fornia au găsit următoarea ex
plicație pentru ciudata co
incidență : caracteristicile gene
tice ale părului roșu și ale diabe
tului s-ar afla situate una în
preajma celeilalte pe același cro
mozom. apropiere din care se
poate naște o interdependență.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O N U.

Condamnare fermă a agresiunii regimului
sud-african împotriva Angolei
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
s-a întrunit vineri seara, la cererea
guvernului angolez, pentru exami
narea situației create ca urmare a
agresiunii regimului rasist de la Pre
toria impotriva R. P. Angola.,.
Reprezentantul permanent al An
golei la O.N.U., Elisio de Figueiredo,
a condamnat cu fermitate noua acțiu
ne agresivă sud-africană, arătînd că
aceasta reprezintă pur și simplu un
război lansat contra tării sale de
Africa de Sud, care urmărește să
subjuge statele vecine așa cum a sub
jugat populația africană majoritară
din propria țară.
Reprezentantul angolez a cerut
retragerea neintirziată a forțelor sudafricane de pe teritoriul Angolei și
încetarea sprijinului politic, economic
și militar acordat R.S.A. de statele
occidentale.
Reprezentantul Republicii Zimbab
we, Elleck Mashingaidze, președinte-

♦

LUANDA 29 (Agerpres), — Consi
liul de Miniștri al Angolei, reunit în
sesiune extraordinară pentru a examina situația creată ca urmare a
agresiunii armate a regimului rasist
de la Pretoria, a hotărît să declare
„zone sinistrate" provinciile Cunene,
Huila și Cuando-Cubango, din su
dul țării, informează un comunicat
oficial difuzat simbătă de . agenția
Angop. Comunicatul relevă că >ăfir-

le tn exercițiu al grupului țărilor
africane la O.N.U.. a condamnat cu
fermitate atacul, arătînd că acesta
„nu poate fi calificat altfel decît ca o
încălcare grosolană a suveranității șl
integrității teritoriale a Angolei".
în discursul său, reprezentantul
U.R.S.S., Rihard Ovinnikov, a apre
ciat că „atacurile regimului de la
Pretoria sînt îndreptate In direcția
subminării cuceririlor revoluționare
ale poporului angolez, a schimbării
cursului istoriei în sudul continentu
lui african".
Acțiunea agresivă a rasiștilor sudafricani împotriva Angolei a fost
condamnată, de asemenea, cu vigoa
re de reprezentanții Cubei, R. S. Viet
nam. R. D. Germane, Mexicului, Bra
ziliei și ai altor state.
Ambasadorul
Ugandel,
Olara
Otunnu, a anunțat că grupul celor 51
de state africane Ia O.N.U. pregătește
un proiect de rezoluție de condam
nare a agresiunii R.S.A.
*
mafiile guvernului de la Pretoria, po
trivit cărora trupele sale s-au retras
din Angola, sînt false, forțele agre
soare aflîndu-se încă pe teritoriul
anghlez și continuîndu-șl acțiunile
distructive, ce provoacă victime în
rindul populației pașnice și impor
tante pagube materiale. în document
se precizează că „au fost distruse
școli, spitale, întreprinderi, poduri și
căi de comunicații".

Este necesară o convenție asupra dreptului mării
corespunzătoare intereselor tuturor statelor
- a arătat reprezentantul român la sesiunea de la Geneva
a Conferinței asupra dreptului mării
GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
dreptului internațional, este în con
neva s-a încheiat sesiunea a X-a a
formitate cu cerințele dezvoltării co
Conferinței O.N.U. asupra dreptului
laborării și încrederii intre popoare.
mării, la care au participat delegați
Totodată, șeful delegației române
din 163 de state, precum și repre
a subliniat că modul în care confe
zentanți a peste 40 de organizații in
rința a decis să efectueze oficializa
ternaționale. Sesiunea a conti
rea textului va permite, în baza pro
nuat negocierile privind proble
gramului adoptat, continuarea nego
mele participării mișcărilor de eli
cierilor efective asupra tuturor pro
berare națională și a organizații
blemelor rămase în suspensie, facilor internaționale la viitoarea con
litind, astfel, convenirea unor soluții
venție asupra dreptului mării,
acceptabile tuturor statelor.
delimitării spațiilor maritime între
Delegația română, a arătat în con
statele cu țărmuri limitrofe sau față
tinuare vorbitorul, consideră că vii
în față, politicii resurselor în zona
toarea sesiune va trebui să asigure
internațională a teritoriilor submari
soluționarea unor probleme de inte
ne și altele. Sesiunea a hotărît trans
res vital, insuficient negociate la se
formarea textului de negociere în
siunile anterioare, precum și la ac
proiect oficial de convenție, cu înțe
tuala sesiune.
legerea ca tratativele să continue în
înaintea adoptării convenției, aprima parte a sesiunii viitoare, în
tenția va trebui să se concentreze
scopul soluționării tuturor probleme
asupra îmbunătățirii textului actual,
lor rămase în suspensie.
pentru a se asigura accesul la zone
Principalele rezultate ale sesiunii
le de pescuit al țărilor dezavantaja
sînt considerate a fi înțelegerea sur
te geografic, situate în regiuni sau
venită între grupurile de state care
subregiuni sărace în resurse biologi
susțineau încă de la Începutul con
ce,
recunoașterea explicită a dreptu
ferinței (1973) formule diferite refe
lui statelor riverane de a cere auto
ritoare la delimitarea spațiilor mari
rizație sau notificare prealabilă pen
time și acordul asupra unei formule
tru trecerea navelor militare străine
noi, care stabilește prioritatea echi
prin marea lor teritorială, consacra
tății în negocierile bilaterale dintre
rea dreptului statelor de a face re
statele care Îți delimitează zonele
zerve la convenție.
maritime. După aprecierea celor mai
Convingerea delegației române —
multe delegații, ' această' nouă for
a declarat ambasadorul țării noastre
mulă este de natură să faciliteze pro
—
este că prin negocieri efective, cu
movarea și aplicarea principiilor șl
bună credință, vom fi în măsură să
criteriilor de echitate și justiție.
rezolvăm de o manieră corespunză
Luînd cuvintul în ședința de în
toare aceste probleme, pentru ca vi
chidere, șeful delegației române, am
itoarea convenție să armonizeze in
basadorul Mircea Malița, a apreciat
teresele legitime ale tuturor statelor
eforturile depuse în cursul acestei
domeniul economic șl de securi
în
sesiuni în vederea consolidării textu
tate, cu cerințele cooperării interna
lui convenției și pentru găsirea unor
ționale.
formule mal apropiate de consens
Sesiunea finală urmează să aibă
în domenii Îndelung negociate cum
loc la New York între 8 martie șl
este acela al delimitării spațiilor ma
30 aprilie 1982, avînd ca obiectiv
ritime. Soluțiorfarea problemelor de
adoptarea Convenției asupra dreptu
limitării pe baza principiilor echită
lui mării.
ții, prin acordul statelor, în lumina

Emigrantul — pe asprul
drum alpribegiei. 10 Perioada
de avint economic din anii ime
diat următori celui de-al doilea
război mondial, în țările capita
liste dezvoltate au fost atrași, gra
ție unei campanii propagandistice
bine puse la punct, milioane de
cetățeni din țările „lumii a treia",
care au devenit cu timpul ver
siunea modernă a sclavului de
altădată. La un moment dat. numă
rul acestora se ridica la 15 MILI
OANE ln Europa occidentală ; alte
cîteva milioane s-au Îndreptat spre
Statele Unite. Dar a venit recesiunea
economică din anii ’70 și unii din
emigranți au fost trimiși Înapoi de
unde plecaseră. Au luat drumul în
toarcerii cu aceeași lădiță sau boccea
cu care porniseră cu ani in urmă în
asprul drum al pribegiei, dar cu o
dureroasă experiență de viață, după
spulberarea iluziilor nutrite atunci
cînd plecaseră să caute inexistentul
El Dorado. Cei care mal rămîn —
figuri abătute, triste — se lovesc la
tot pasul de discriminări, munciți din
zori pînă noaptea tîrziu, refuzlnd cu
îndărătnicie să-și recunoască eșecul
„evadării" din propria tară, continuînd să slugărească pe meleaguri
străine. „CA NIȘTE SCLAVI" — cum
se intitulează foarte sugestiv o carte
apărută nu de mult la Paris, care
descrie viața tristă, exploatarea
singeroasă a muncitorilor- și specia
liștilor străini, aflați in țările occi
dentale.
Pornind tocmai de la aceste reali-,
tăți dramatice, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a pus din nou în evidență,
în cuvîntarea rostită la adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 50-a ani
versări a „Scînteii" și sărbătoririi Zilei
presei, faptul că multe din țările capi
taliste industrializate și-au asigurat șl
continuă să-și asigure stadiul înalt de
dezvoltare „pe baza exploatării marii
majorități a omenirii". Pentru aceste
țări, exploatarea cruntă a emigranților — îmbrăcată adesea In haina
„umanitarismului", a „apărării drep
turilor omului" — a constituit și con
stituie o uriașă sursă de profit. In
condițiile în care tot mai multe po
poare de pe glob, care și-au cucerit
independența politică și se străduiesc
să-și realizeze și independența eco
nomică. preiau sub control propriu
resursele solului și ale subsolului,
îngrădesc posibilitățile de sustragere
a bogățiilor și a muncii lor de către
companiile multinaționale, atragerea
emigranților și, in mod deosebit, a
specialiștilor din aceste țări, a de
venit pentru unele state capitaliste
dezvoltate una din principalele căi de
continuare a exploatării și de men
ținere In înapoiere a „lumii a treia".

„O marfă la fel de pre
țioasă ca petrolul și cerea
lele" tn perioada colonială, metro
polele sustrăgeau din țările subju
gate, fără nici un fel de plată,
materii prime și produsele muncii
acestor popoare. In zilele noas
tre se perpetuează, tot fără nici
un fel de plată, exploatarea țărilor
in curs de dezvoltare, sub o formă și
mai cruntă : prin atragerea munci
torilor calificați, a cadrelor de spe
cialiști, care au devenit, potrivit
aprecierii ziarului american „INTER
NATIONAL HERALD TRIBUNE",
„o marfă la fel de prețioasă ca pe
trolul și cerealele". Metoda prin care
se realizează această pompare de

MANIFESTĂRI CONSACRATE
MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE

A POPORULUI ROMĂN
ln cinstea marii sărbători naționale a poporului român, In diferite țări
ale lumii continuă să fie organizate manifestări variate, iar mijloacele de
informare in masă difuzează comentarii ample, evidențiind semnificațiile
istorice ale actului de la 23 August 1944, succesele obținute de poporul
român in edificarea noii societăți, politica externă principială, constructivă
și dinamică a țării noastre, stima și prețuirea față de România socialistă,
față de conducătorul partidului 'și statului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIO
NALE al R.S. Cehoslovace a organi
zat o vizită la o unitate militară și o
adunare festivă în sala cinemato
grafului „Kotva" din Praga. în cuvîntările rostite, col. J. Linduska, locți
itorul politic al comandantului
garnizoanei, și V. Țugurel. atașa
tul militar și aero român, au prezen
tat semnificația istorică a zilei de
23 August, succesele obținute de po
porul român în opera de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și au evidențiat cursul ascen
dent al relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri între partidele, țările și po
poarele noastre, în spiritul înțelegeri
lor convenite la nivelul cel mai înalt.
în holul cinematografului a avut
loc vernisajul expoziției „Armata Re
publicii Socialiste România".
în orașul cubanez VILLA CLARA
a avut loc o adunare festivă, la care
au luat cuvintul Jose Ganusa. mem
bru al Secretariatului executiv al Co
mitetului de apărare a revoluției al
provinciei Villa Clara, și Neculaiu
Moraru, ambasadorul român in Cuba.
Vorbitorii au evocat semnificația -ac
tului istoric de la 23 August, reali
zările de seamă ale poporului ro
mân în anii socialismului, relațiile de
prietenie șl colaborare multilaterală
româno-cubaneze.
însărcinatul cu afaceri a.l. al
României la KHARTUM, Nicolae
Neagoe, a predat, intr-un cadru fes
tiv, Asociației de prietenie SudanRomânia o colecție de cărți, publi
cații, materiale documentare. La loc
de frunte s-au aflat, între lucrările
donate, opere ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Au fost prezenți, între alții, dr.
Yousif Bushara, membru al C.C. al
Uniunii Socialiste Sudaneze, secretar
general al Consiliului național pentru
prietenie, solidaritate și pace. El
Fatih El Țigani, adjunctul ministru
lui culturii și informațiilor, președin
tele Asociației de prietenie SudanRomânia.
Camera deputaților din PERU a
adoptat o moțiune prin care adre
sează felicitări călduroase României
cu ocazia sărbătorii sale naționale,
evidențiindu-se activitatea deosebită
a țării noastre ln favoarea păcii în
lume. Luînd cuvintul în cadrul dez
baterilor, deputatul Jorge Alberto
Diaz Leon a elogiat realizările po
porului român ln anii socialismului,
activitatea desfășurată de România
pe plan internațional, contribuția
președintelui Nicolae Ceaușescu la
rezolvarea marilor
probleme ale
lumii contemporane.
La Casa de cultură a municipali
tății LINCE — LIMA a avut loc ce
remonia de deschidere a „Săptămtntl
culturale românești". Despre semni
ficația actului de la 23 August, rea
lizările obținute de poporul român,
politica de pace și colaborare a țării
noastre și legaturile de prietenie
dintre România și Peru au vorbit
Fernando Loyola, primarul districtu
lui Lince, dr. Julio Castro, președin
tele Asociației de prietenie și relații
culturale peruano-române, șl Însăr

studiul menționat, constituie, fără
îndoială, unul din factorii esențiali
care alimentează dezvoltarea inegală
a economiei mondiale". Lucru lesne
de înțeles, ținînd seama că în țările
dezvoltate se află concentrate 95 la
sută din capacitățile științifice și
tehnologice ale lumii.

Dublul caracter păgubitor
al „furtului creierelor". studii‘
le consacrate „furtului de inteligență"
subliniază caracterul deosebit de spo
liator al procedeului : pe de o
parte, este pierderea suferită de
statul care a făcut eforturi pentru a
instrui acești specialiști și a cheltuit
inutil fonduri uriașe care puteau
servi dezvoltării lor ; iar, pe de altă

cinatul cu afaceri a.i. român la Lima,
Gheorghe Liciu.
într-un supliment special, revista
indiană „FAIR IDEA" publică arti
colele „Apelul pentru pace al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", „Au
gust 1944 — punct de referință
în istoria poporului român" si „O
nouă calitate — obiectiv fundamen
tal".
Comentarii elogioase la adresa dez
voltării economice a României a pu
blicat. de asemenea, cotidianul indian
de mare tiraj „THE ECONOMIC
TIMES".
Presa din EGIPT a publicat tele
grama adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu. cu ocazia zilei de 23 Au
gust. de președintele Mohamed An
war El-Sadat. De asemenea, diver
se publicații egiptene, între care
„Progres Dimanche", „The Egyptian
Gazette", „Al Gumhouria" și „Al Ahlawia". au consacrat ample articole,
reportaje și comentarii realizărilor
remarcabile obținute de poporul ro
mân în anii construcției socialiste,
politicii de pace și de largă colabo
rare internațională promovată de
tara noastră, in lumina concepției
originale a președintelui Nicolae
Ceaușescu.
Sub titluri ca „Din România, cu
vinte de pace", („II Giorno"), „Româ
nia după 37 de ani" („II Popolo"),
„Sărbătoarea națională a României"
(„L’Unită), „Italia este unul din parte
nerii comerciali privilegiați ai Româ
niei" („II Fiorino"), PRINCIPALELE
ZIARE ITALIENE dedică ample arti
cole sărbătorii poporului român, punind in evidență marile realizări ob
ținute de țara noastră in domeniul
dezvoltării economice, politica de
pace și prietenie promovată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
„L’Unită" subliniază propunerile și
inițiativele României în favoarea de
zarmării, păcii și securității in Eu
ropa, in timp, ce „II Popolo" evi
dențiază „politica internațională de
pace și colaborare promovată de
președintele Nicolae Ceaușescu.
La Centrul cultural românesc din
STOCKHOLM a avut loc o adunare
festivă, sub auspiciile Asociației de
prietenie Suedia — România. De asemenea. a fost deschisă o expozi
ție de grafică românească contem
porană și a fost prezentat filmul
documentar
„România —Imagini
contemporane".
Institutului de științe politice din
GOTEBORG i-a fost donat un set
de volume din operele președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. publicate în ciclul „Româ
nia pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate".
La Biblioteca națională a DIETEI
JAPONIEI a fost organizată o ma
nifestare culturală la care au parti
cipat membrii Grupului parlamentar
de prietenie Japonia — România și
ai Asociației de prietenie Japonia —
România, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Tokio, un numeros
public. Au fost deschise o expoziție
de carte românească și o expoziție
de fotografii și au fost prezentate
filme documentare.
(Agerpres)

Potrivit datelor oficiale, din India
sînt racolați anual în Anglia. S.U.A.,
Franța, R.F.G., circa 1 000 medici, res
pectiv 10 la sută din totalul absol
venților institutelor de medicină din
această țară. Sub aspect financiar,
pierderile Se ridică la cîteva sute de
mii de rupli pe an. Sub raport uman
însă, arată „HINDUSTAN STAN
DARD" — „pentru India aceasta în
seamnă anual moartea (din lipsă de
asistență medicală — n.r.) a circa
100 000 de persoane, dintre care aproape două treimi sînt copii sub
cinci ani".

O pierdere fără acoperire
în aur
Studiu al U.N.C.T.A.D.
evidențiază că „ln ultimii 15 ani țările

„Exodul creierelor" - o nouă formă de spoliere
a țărilor in curs de dezvoltare 0
avuții poartă denumirea de „exod al
creierelor" și înseamnă de fapt „tă
ierea de către țările bogate a unei
principale căi de dezvoltare și pro
gres a țărilor sărace" — cum scrie
ziarul algerlan „EL MOUDJAHID".
într-un studiu intitulat „EXPOR
TUL DE INTELIGENȚA ADUCE
PROFITURI, DAR NU LUMII A
TREIA", ziarul american menționat
mai sus scrie că specialiștii racolați
din țările în curs de dezvoltare re
prezintă „o marfă cu care se ciștigă
bani". Numai din calificarea specia
liștilor pe care i-au „primit" pe gratis
din străinătate. Statele Unite econo
misesc anual peste un miliard de do
lari. Pe această cale, S.U.A. iși com
pletează nevoile de specialiști în pro
porție de 70—80 la sută. Este una din
explicațiile faptului că tn statele ca
pitaliste industrializate la 10 000 lo
cuitori există 112 oameni de știință
și ingineri, in timp ce in Africa, de
exemplu, sînt numai 5,8. Conform
estimărilor Națiunilor Unite. în
cursul anilor ’70, circa 60 la sută din
doctorii proaspăt calificați In Pakistan,
25 la sută din cei mai tineri ingineri
din India și 35 la sută din contabilii
din Sri Lanka au fost atrași in străi
nătate. „Cum ar putea fi lichidată
sărăcia și mizeria atit timp cit per
sistă racolarea specialiștilor de care
țările In curs de dezvoltare duc o
lipsă cronică?" — se întrebau au
torii unui studiu întocmit de
U.N.C.T.AJJ. „Furtul creierelor, arăta

parte, același stat este nevoit să su
porte și tot greul consecințelor di
recte ale lipsei de specialiști. Practic,
intr-o perioadă de 12 ani (1961—1972),
pierderile statelor în curs de dezvol
tare din care sînt racolați specialiști
— ingineri, doctori, profesori, mun
citori calificați — se ridică Ia circa
50 miliarde dolari.
Consecințele acestor procese pro
fund negative sînt acum cunoscute,
fiind evidențiate de organizații in
ternaționale, de presa occidentală și
din țările în curs de dezvoltare, de
reputate institute de studii, de eco
nomiști și sociologi occidentali, care
nu pot fi nici pe departe bănuiți de
părtinire.
în fapt, „aceste țări pierd mult
mai mult" — arată studiul intitulat
„Restructurarea ordinii internaționa
le", al cărui coordonator este Jan
Tinbergen. Ca urmare a lipsei de
specialiști, țările in curs de dezvol
tare cheltuiesc pentru achiziționarea
de tehnologie din statele industria
lizate cu 20 la sută mai mult in fie
care an. Ca să-și pună în valoare
bogățiile naționale, țările in curs de
dezvoltare sint nevoite, din' lipsa
cadrelor calificate, să apeleze la spe
cialiști străini, cărora trebuie să le
plătească salarii de 50 de ori mai
mari decit media salariilor locale.
Aceasta în condițiile în care, tn ulti
mii 15 ani, din țările lumii a treia
au fost racolați circa 500 000 de oa
meni cu calificare înaltă.

în curs de dezvoltare au pierdut o bună
parte din resursele lor umane în
favoarea țărilor dezvoltate, ceea ce
a dus la accentuarea decalajelor
existente între Nord și Sud". Ce în
seamnă aceasta? O spune revista
„JEUNE AFRIQUE", care afirmă :
„înainte, in perioada dominației co
loniale, metropolele au căutat pe
toate căile să amine tot mai mult
cucerirea independenței de către sta
tele subjugate. Acum, aceleași me
tropole caută să ne mențină in îna
poiere. Prin furtul de inteligență,
țările sărace au fost și mai mult
sărăcite, iar cele bogate au acumulat
tot mai multă bogăție. Este greu să
apreciezi cu exactitate, in dolari, in
aur sau in altă monedă cit au pierdut
țările lumii a treia prin răpirea de
către statele industrializate a cadre
lor de specialiști și muncitori califi
cați. Dar se poate spune că ele se
află acum intr-un stadiu de dezvol
tare economică și socială cu foarte,
foarte mulți ani tn urmă față de
unde s-ar fi găsit dacă le-ar fi rămas
toate cadrele formate de ele. Pierde
rea este pur și simplu ireparabilă. Și
chiar dacă acum, ar înceta cu totul
-exodul creierelor», anii de înapoiere
nu vor putea fi recuperați nici mă
car intr-un secol".
Datorită, pe de o parte, opozi
ției sindicatelor naționale, care își văd
tot mai mulți membri azvirliti pe
drumuri, iar pe de altă parte, dato
rită protestelor multor țări cărora li
se fură cadrele cele mai calificate.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

MOSCOVA

„ZILELE ȘTIINȚEI ȘI
TEHNICII ROMANEȘTI"
MOSCOVA — 29 — Trimisul
Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite: La Moscova s-au desfășu
rat „Zilele științei și tehnicii ro
mânești", manifestare care a in
clus numeroase conferințe, expu
neri. simpozioane, prezentări de
filme, întîlniri și convorbiri in
tre oameni de știință și specia
liști români și sovietici.
Expoziția deschisă în această
perioadă în capitala Uniunii So
vietice a dat posibilitatea unul
mare număr de vizitatori să cunoască nemijlocit și să aprecieze
un mare număr de produse ro
mânești.

A REPUBLICII TRINIDAD TOBAGO
Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago
PORT OF SPAIN
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului
român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, precum și de succese și bunăstare poporului
din Trinidad Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prlm-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România a adresat o telegra
mă primului ministru al Republicii
Trinidad Tobago, George Chambers,

Lucrările simpozionului
international de. la Phenian

Locuitorii Republi
cii insulare Trinidad
Tobago marchează 19
ani de la proclamarea
independenței de stat
— cel mai important
eveniment de la desco
perirea acestor insule
de către Cristofor Columb în anul 1498.
Ca și alte state din
zonă, care și-au dobîndit independenta în
ultimele două decenii,
Trinidad Tobago (su
prafața : 5128 kmp,
populația : ’ peste un
milion de locuitori)
și-a propus realizarea
unor prefaceri adinei
de ordin economic și
social, mutațiile pre
conizate vizind anga
jarea fermă în pro

în domeniul agriculturii
și alimentației
PHENIAN 29 (Agerpres). — La
Phenian, în cadrul simpozionului ță
rilor nealiniate și în curs de dezvol
tare privind creșterea producției agricole și alimentare a luat cuvin
tul șeful delegației române, Marin
Constantin, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.
Vorbitorul a împărtăși^ din experi
ența țării noastre privind dezvolta
rea unei agriculturi intensive, de
înalt randament, și s-a referit la obi
ectivele fundamentale ale noii revo
luții agrare în România, vizind creș
terea considerabilă a contribuției
sectorului agricol la progresul economico-social al țării.
România — a arătat șeful delega
ției țării noastre — consideră că pro
blema alimentației, ca și toate ma
rile probleme care confruntă lumea
de azi și generează instabilitate eco
nomică și politică, fenomene de cri
ză, stări de tensiune și încordare, nu
pot fi soluționate în mod viabil și
durabil decît prin acțiunea unită a
popoarelor pentru instaurarea unei
noi ordini economice și politice în
viața internațională.

Declarație
franco-mexicană
La Paris și Ciudad de Mexico a
fost dată publicității simultan o de
clarație comună privind convorbirile
purtate de miniștrii de externe
ai Franței și Mexicului, Claude
Cheysson și Jorge Castaneda, cu
prilejul vizitelor reciproce întreprinse
în cele două țări. Guvernele francez
și mexican — menționează documen
tul — consideră că mișcările de opo
ziție față de junta de guvernămînt
din Salvador „constituie o forță poli
tică reprezentativă" și, în consecință,
este legitim ca Frontul Farabundo
Marti de Eliberare Națională și Fron
tul Democratic Revoluționar „să par
ticipe la instituirea mecanismelor de
apropiere și negociere necesare pen
tru soluționarea politică a crizei" din
Salvador.
Documentul a fost remis președin
telui în exercițiu al Consiliului de
Securitate pentru a fi adus la cu
noștința membrilor acestui organism.

★

După cum informează agenția
France Presse, junta salvadoriană a
respins declarația comună francomexicană.
(Agerpres)

unele state occidentale prevăd, de
ochii lumii, în formularele pentru
acordarea vizei de intrare a străini
lor, menționarea angajamentului per
soanei respective că „nu va solicita
un loc de muncă plătit". Dar. ajuns
la destinație, cetățeanul este contac
tat, mai mult sau mai puțin discret,
de vătafii celor care racolează mină
de lucru străină. In general, se re
curge la astfel de metode atunci cînd
propaganda clasică de atragere a spe
cialiștilor nu mai prinde. Cînd și
aceste căi dau greș, se aruncă în
prima linie metodele „forte", pentru
a se insufla celor vizați „convinge
rea" de a-și părăsi țara.
De ce se urmărește să se men
țină mereu un surplus de emigranți? Pentru că patronii doresc un
surplus de mină de lucru gata să ia
locul celor „vechi", deveniți un ade
vărat „balast uman", vlăguiți de
forța fizică și intelectuală sau, cel
mai adesea, deveniți „supărători"
pentru că îndrăznesc să-și ridice
glasul. Cei „vechi", trecuți prin școa
la experienței atîtor ani de emigrație,
devin mai dîrzi, mai revendicativi.
Filmul „O SALTO" (Saltul) — docu
ment autentic, profund uman, reali
zat de Christian de Challonge, pre
zentat și la televiziunea noastră — a
înfățișat nu numai drama emigran
tului, dar și un tablou al condiției
umane, în care egoismul înghețat al
celor ce nu cunosc nevoia și mizeria
se ciocnește de solidaritatea caldă
dintre săraci. Chiar și in condițiile
decăderii lor sociale, acești oameni
dezrădăcinați rămin cel mai adesea
umani — invățați de experiența aspră
să fie solidari unii cu alții. De aceea,
patronii solicită mereu „noi" emi
granți. oameni fără identitate, fără
posibilitatea de a-și manifesta hotărirea de a lupta pentru condiții de
viață și muncă mai bune, simple
„animale de povară", dispuse să ac
cepte orice.

Valoarea pîinii cîștigate
mai „ușor". Desi§ur> în tările ca_
pitaliste industrializate, care și-au
asigurat actualul stadiu de dez
voltare prin jefuirea bogățiilor altor
popoare, prin exploatarea a sute
de milioane de oameni, prin „furtul
de inteligență" din majoritatea țări
lor lumii, există un standard de viață
mai ridicat. Este adevărat că in me
tropolele de odinioară se poate cîștiga
mai „ușor" o piine decit in fostele
colonii și țări jefuite, chiar dacă pen
tru aceeași muncă emigrantul, ajuns
în țările pccidentale, primește mai
puțin decît localnicii, este obligat să
presteze muncile cele mai grele.' să
efectueze ore suplimentare. Dar
despre valoarea și gustul pîinii cîști
gate mai „ușor" — într-un articol
viitor.

cu prilejul aniversării independenței
de stat a acestei țări, in care îi
transmite sincere felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală.

cesul de diversificare a
producției naționale,
prin valorificarea re
surselor naturale in in
teresul propriei dez
voltări. Descoperirea
de zăcăminte de petrol
a permis creșterea ca
pacităților de rafinare
a țițeiului, precum și
impulsionarea indus
triei petrochimice ; re
zervele de gaze natu
rale, estimate la 320
de miliarde de metri
cubi, urmează să fur
nizeze materia primă
pentru uzinele de li
chefiere de la Point
Lisas. Proclamarea re
publicii, la 1 august
1974, a dat un nou im
bold proiectelor de

dezvoltare. Au fost
astfel puse bazele unei
industrii siderurgice,
s-au luat masuri pen
tru extinderea și mo
dernizarea porturilor
ș.a.
tn spiritul politicii
sale consecvente de
simpatie și sprijin față
de eforturile tinerelor
state angajate pe ca
lea dezvoltării de sine
stătătoare.
România
întreține cu Republica
Trinidad Tobago rela
ții de prietenie și cola
borare, a căror extin
dere corespunde inte
reselor celor două țări
și popoare, cauzei pă
cii și înțelegerii în
lume.
-------------- ,—---------

Concluzia raportului grupului de experți guvernamentali:

Oprirea cursei înarmărilor —
condiție esențială pentru depășirea
subdezvoltării
GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările grupu
lui de experți guvernamentali care,
din însărcinarea secretarului general
al O.N.U., a pregătit raportul pri
vind relația dintre dezarmare și dez
voltare.
Raportul grupului de experți a
fost elaborat printr-o. analiză temei
nică a rezultatelor a numeroase cer
cetări desfășurate pe plan mondial.
El a beneficiat de concluziile unor
studii pregătite de o serie de orga
nizații internaționale, precum și de
colective de cercetare sau specialiști
reputați din peste 20 de țări, între
care și România.
Documentul demonstrează că opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea
unor măsuri concrete de dezarmare,

în primul rind de dezarmare nu
cleară. constituie o condiție esen
țială. hotăritoare. pentru depășirea
subdezvoltării, pentru instaurarea
unei noi ordini economice internațio
nale.
Raportul va fi înaintat sesiunii
O.N.U. din toamna acestui an.

★

OTTAWA 29 (Agerpres). — Primul
ministru al Canadei, Pierre Elliott
Trudeau, a făcut apel la intensificarea
eforturilor pentru a se pune capăt
cursei înarmărilor nucleare. După
cum informează agenția U.P.I., pre
mierul Canadei a adresat tuturor na
țiunilor chemarea să acționeze pentru
aplicarea „unei strategii a dezarmă
rii nucleare".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
DECES. Un comunicat al PartiI dului Comunist Italian anunță că, la
j 29 august, a încetat din viață, in
virstă de 58 de ani. Fernando Di
I Giulio, membru al Direcțiunii P.C.I.,
l președintele grupului parlamentar
■ al partidului in Camera Deputaților.
I
IN VEDEREA REGLEMENTARII
I PROBLEMEI NAMIBIENE. Mem
brii grupului de contact al Organi■ zației Unității Africane pentru Na
mibia au cerut secretarului general
I al O.N.U., Kurt Waldheim, să-și con
tinue eforturile pentru a se ajunge
I la o reglementare a problemei na| mibiene bazată pe rezoluțiile perti
nente ale Consiliului de Securitate.

SUB ACUZAȚIE. John Hinckley,
care a încercat să-l asasineze pe
președintele S.U.A.. Ronald Reagan, la 30 martie a.c., a fost decla
rat in deplină posesie a facultăților mintale, urmind, in consecință,
să compară in fața justiției. Impotriva sa au fost formulate 13 cape
te de acuzare.
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INUNDAȚII IN MEXIC. Ploile
torențiale care s-au abătut, Incepind de miercuri, asupra a trei state din sudul Mexicului, au. lăsat fără
adăpost peste 100 000Sr7 ' persoane.
Regiunile cele mai a, jte sînt
Oaxaca, Chiapas și ViertiCtuz.
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Pace-sub măslini și portocali!
Se spune că Sicilia este cea mai frumoasă insula a Mediteranei în pofida concurenței pe care i-o fac rivalele ei Rodos sau Cipru,
Corsica sau Balearele.
Este permanent însorită, apele din jur, datorită speciilor de alge,
par de un albastru adine și greu, de sineală, coastele îi sînt înfă
șurate în mantia de mătase verde a plantațiilor de portocali, lămîi,
bananieri — în contrast cu albul sclipitor al căsuțelor risipite prin văile
de porfir roșietic din interior.
Este, în orice căz, una din cele mai frumoase insule mediteraneene.
Șl, ca toate frumoasele lumii, a avut o viață plină de aventuri.
Deși ramura de măslin a fost dintotdeauna un simbol al păcii, n-a
fost multă pace sub măslinii și portocalii Siciliei. A fost călcată de
vandali și ostrogoți, de sarasini, greci, fenicieni, pînă și de normanzi ;
a cunoscut dominația spaniolă, franceză, austriacă ; în cel de-al doilea
război mondial, hitleriștii o transformaseră într-o „fortăreață plutitoare
nescufundabilă”, zăvor al Mediteranei vestice.
A avut parte de nenumărate calamități, cutremure — la începutul
secolului Messina a fost aproape total rasă de pe fața pămîntului —
epidemii, incendii și erupții devastatoare — Etna este cel mai mare
vulcan european,
Din cauza cascadelor de nenorociri, fostul grînar al imperiului ro
man a secătuit, văile roditoare au devenit povîrnișuri deșertice, iar sub
dogoarea aurie a soarelui s-aU întins, mereu, petele negre ale sărăciei.
Așa au început să crească, pe lingă portocali și măslini, ierburi
rele, otrăvite, ierburile crimei.
Pămîntul Siciliei, patria „Mafiei”, slab irigat cu apă, este, în tragic
schimb, udat mereu cu singe ; faimoasa „lupara”, pușca de vînătoare
cu țevile retezate, ciuruiește pe cei ce nu se supun dictatului „nașilor
de familii", cum se denumesc șefii bandelor mafiote.
Nu, nu-i pace sub măslini și portocali pentru că tocmai Sicilia a
fost desemnată ca bază a celor 112 rachete „Cruise" care urmează,
în principiu, să fie amplasate în Italia. Vulcanul Etna, capacitatea de
distrugere din măruntaiele sale, rămîn minuscule în comparație cu
apocalipsul nuclear închis în cămașa de oțel a rachetelor.
Sicilia, ca în general zona Sudului, a suferit mult din cauza
lipsei de investiții ; acum se anunță că la construirea bazei de rachete
de la Comiso, numai pentru instalațiile de infrastructuiă se prevăd
cheltuieli de 200 miliarde lire. Peste văile deșertice, în sfîrșit, plouă —
cu bani ; dar sînt bani ai vieții, ori bani ai morții ?
Așa pare a fi soarta Siciliei, să înregistreze progrese tehnice gigan
tice — de la „lupara" la armele nucleare autoghidate electronic, să
devină din exportatoare de gangsteri importatoare de rachetiști, să
cunoască nu numai vandalii vechi, ci și neovandalii atomici.
...Există o anumită „lege” a Mafiei : „omertă". Este legea tăcerii —
a nu vedea, a nu auzi și a nu vorbi despre vreo crimă mafiotă.
Numai că sicilienii, îndeosebi în ultimul timp, nu se mai tem de
„omertă’’.
Și dacă vor ști să-și facă bine auzit glasul, atunci, cu siguranță,
în frumoasa Insulă a Mediteranei va fi, în sfîrșit, pace sub măslini
șl portocali.

Nicolae PLOPEANU
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