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Fapte deosebite înscrise în raportul muncitoresc

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

r Cheia de aur
a împlinirilor

Perfecționarea sistemului
de contractări și achiziții

După recenta Hotărîre a Comite
tului Politic Executiv al. C.C. al 
P.C.R. cu privire la aplicarea unor 
măsuri de stimulare a producători
lor agricoli care livrează produse 
vegetale la fondul de stat, de furaje 
și semințe, ieri au fost date publi
cității decretele Consiliului de Stat 
privind contractările și achizițiile 
de produse agricole vegetale si con
tractările și achizițiile de animale, 
păsări și produse animale. Noile 
reglementări se înscriu in ansam
blul preocupărilor statornice ale 
partidului nostru, 
ale secretarului 
său generaț, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, de a 
asigura înfăptui
rea neabătută a 
programului de 
dezvoltare și mo
dernizare a agri
culturii în lumi
na hotăririlor 
Congresului al 
XJI-lea al parti
dului, a sarci
nilor 
tale care 
ție agrară 
ca obiectiv 
stanțială a 
livrărilor de produse 
animale la fondul de stat, pentru a 
se asigura îmbunătățirea permanen
tă a aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare și satisfa
cerea celorlalte necesități ale eco
nomiei naționale.

Ocupind un loc central în con
cepția de largă viziune a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. asupra proble
melor vitale ale dezvoltării agri
culturii. asupra perfecționării ca
drului juridic pentru înfăptuirea u- 
nei profunde revoluții agrare, pro
movarea fermă a măsurilor de co
interesare și stimulare materială, 
corespunzător principiilor noastre 
socialiste, este de natură să întă
rească rolul sistemului contractări
lor și achizițiilor de produse agri
cole si. strins legat de aceasta, al 
pîrghiilor de cointeresare în reali
zarea politicii agrare a partidului, 
să asigure mai buna așezare pe 
principii economice a schimbului de 
produse intre oraș și sat, astfel incit 
să stimuleze toate unitățile, pe toti 
producătorii agricoli în sporirea 
producției agricole vegetale si ani
male și a livrărilor la fondul de 
stat.

După cum se știe, sistemul de

contractări și achiziții constituie una 
din principalele surse de constituire 
a fondului de stat de produse agri
cole. El reprezintă o pîrghie im
portantă de participare a țărăni
mii la dezvoltarea economică a 
țării, la schimbul echitabil de pro
duse între sat si oraș, la buna apro
vizionare a populației cu produse 
agroalimentare. la creșterea 
stării tuturor oamenilor 
Statul nostru alocă an de 
portante fonduri bănești 
dezvoltarea

respunzător cantității de produse la 
hectar sau de fiecare animal livrate 
la fondul de stat. Prezintă, de ase
menea. o mare însemnătate faptul 

îmbunătățirile aduse sistemului 
contractări și achiziții de produ- 
agricole, veniturile suplimentare 
care agricultorii le vor realiza
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bună- 
muncii. 
an im- 
pentru 

Si modernizarea agri-

Stimulente puternice acordate produ
cătorilor agricoli pentru creșterea 
producției și livrarea la fondul de stat 
de cantități sporite de produse vege

tale și animale
a 

fundamen- 
definesc noua revolu- 

— program ce are 
major sporirea sub- 
producției agricole si a 

vegetale și

culturii; totodată, asigură populației 
din mediul rural mărfuri industria
le și o gamă largă de servicii. E 
echitabil și, mai presus de toate, 
este o datorie de conștiință a țără
nimii să răspundă la marile efor
turi pe care statul le face pentru 
dezvoltarea agriculturii și asigura
rea aprovizionării satelor cu pro
duse industriale prin sporirea pro
ducției agricole și livrarea de can
tități sporite de produse vegetale și 
animale la fondul de stat, necesare 
aprovizionării populației de la orașe 
și acoperirii altor nevoi ale econo
miei naționale.

Din acest unghi de vedere tre
buie privite, desigur, noile regle
mentări cuprinse in decretele Con
siliului de Stat. în esență, ele vi
zează stimularea și mai puternică 
a unităților agricole socialiste si a 
celorlalți producători agricoli in 
creșterea producției agricole la hec
tar și sporirea, pe această bază, a 
livrărilor la fondul de stat. Măsu
rile de sporire a cointeresării pro
ducătorilor agricoli de toate cate
goriile își găsesc concretizarea -atît 
prin mărirea preturilor de contrac
tare si de achiziții pentru animale, 
păsări și lapte, cit și prin acordarea 
— pe lingă preturile de bază — 
de prime de producție în bani, di
ferențiate în funcție de produs sau 
animal și, în mod progresiv, co-

că 
de 
se 
pe 
din livrarea produselor la fondul de
stat sînt în măsură să acopere în 
întregime cheltuielile de producție 
și să asigure rentabilizarea tuturor 
produselor agricole.

în ce constau, practic, noile regle
mentări privind 

______________ contractările și a-
chizițiile de pro
duse agricole? în 
domeniul produc
ției vegetale, așa 
cum se arată în 
decret, producă
torii agricoli
care livrează, prin 
sistemul de con
tractări și achizi
ții, cereale, legu
me, cartofi, fruc
te, plante tehnice 
și alte produse 

vegetale beneficiază, începind de la 
1 ianuarie 1982 — în afara prețurilor 
de bază și altor avantaje și stimulen
te — de acordarea de prime de pro
ducție peste prețurile de contractare 
și achiziții. Primele de producție se 
acordă diferențiat, în funcție de 
produs și în mod progresiv în ra
port cu cantitatea de produse pe 
hectar livrată statului. în acordarea 
acestor prime se pornește de la 
limita minimă pe hectar a cantită
ților de produse livrate la fondul de 
stat, de furaje și sămînță — limită 
socotită posibil de realizat în fiecare 
zonă agricolă a țârii, în fiecare uni
tate. Primele sînt diferențiate pe 
trepte, în funcție de cantitățile de 
produse pe unitatea de suprafață cu 
care fiecare producător participă la 
Constituirea fondului de stat. de să- 
mînță și furaje. Nivelurile primelor 
sînt astfel calculate incit să stimu
leze mai ales orientarea producăto
rilor spre o agricultură intensivă, 
de mare randament, care să le asi
gure posibilitatea livrării unor can
tități cit mai mari de produse de 
pe unitatea de suprafață. La grîu, 
porumb, orz, fasole, tutun, ricin, de 
exemplu, producătorii care liVrează 
la hectar cantități corespunzătoare 
limitei superioare stabilite Drin de
cret vor încasa pentru fiecare tonă

Pornisem in zori de la Oradea 
către poalele Munților Apuseni 
spre Sebiș, satul meu natal. De 
multi ani nu-l văzusem. Mer
geam cu mașina condusă de un 
prieten, originar de la Dunăre și 
fost ofițer pe front. Nu vor
beam, \ca să ne putem pierde in 
vălmășagul amintirilor. La stin
gă, drumul asfaltuit — lucru nou 
pentru mine — lăsa in urmă 
Munții Codruț la dreapta. Crișul 
Alb pe cursul apei în sus și 
Munții Zarandului.

Încercam să-mi închipui satul 
cum a fost in copilăria mea. 
Imaginile de pe vremuri mi se 
perindau in minte. Casele erau 
mici, multe acoperite cu paie, 
văruite alb și cu pomi pe margi
nea șanțului : nuci, meri, pruni, 
duzi ori cu salcimi. Casa noas
tră. o fostă olărie cîndva. 
acoperită . ' .'
vreo 300 de ani vechime, 
grajdul, șura și alte cotinețe 
erau acoperite cu paie.

Mai arătoase erau casele ce 
aparțineau grofului, care avea și 
un castelaș. Dealtfel lui îi

50 de unități 
din județul Timiș 

întreprinderea metalurgică din 
localitatea Nădrag este cea de-a 
58-a unitate economică din județul 
Timiș care raportează realizarea 
înainte de termen a olanului Ia 
producția marfă industrială ne anul 
lâ81. Harnicul colectiv muncitoresc 
de aici, care de 11 luni consecutiv 
ocupă, locul I în întrecerea socialis
tă în ramura metalurgiei feroase, 
va produce si livra suplimentar e- 
conomiei naționale oină la finele 
anului peste 9 000 tone laminate fi
nite pline din otel si aproape 1 400 
tone Piese turnate din fontă. Cele 
50 de unităti economice timișene 
fruntașe vor realiza Dește prevede- . 
rile planului De acest a.n o produc
ție marfă industrială în valoare de 
365 milioane lei. (Cezar Ioana).

mobilă. Încălțăminte, produse chi
mice. bunuri de consum. Se evi
dențiază prin succesele deosebite 
obținute oamenii muncii de la în
treprinderile orădene „Alumina", 
„Metalica". „Sinteza" si Exploata
rea minieră Suncuiuș. (Al. Feti).

Industria orașelor 
Titu și Fieni

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria orașelor dîmbovitene 
Titu si Fieni au indeplinit planul 
la producția marfă oe acest an. Se 
estimează ca oe baza acestui avans 
să șe producă peste prevederi. Pină 
la sfîrsitul lunii decembrie, anara- 
tai electric de ioasă tensiune, pro
duse ale indusțriei electronice, ci
ment. plăci si tuburi din azbociment 
în valoare de peste 75 milioane’ lei. 
(Gh. Manea).

JUDEȚUL ALBA 
A ÎNDEPLINIT PLANUL 

ANUAL LA EXPORT.
Oamenii muncii din economia 

județului Alba raportează îndepli
nirea cu sase zile mai devreme a 
sarcinilor 1a export oe întregul an. 
Acest succes onorează eforturile 
susținute depuse de, colectivele 
muncitorești centru înnoirea si mo
dernizarea producției si ridicarea 
calității acesteia, centru a asigura 
o competitivitate sporită produselor 
livrate partenerilor externi. Colec
tivele unităților economice din 
acest iudet s-au angaiat să livreze 
suplimentar la export, oină la sfir- 
situl anului, produse in valoare de 
peste 50 milioane lei. O contribu
ție deosebită la obținerea acestui 
succes au adus-o oamenii muncii de 
la întreprinderea mecanică din Cu- 
gir. Combinatul de produse sodice 
Ocna Mureș. întreprinderea de co
voare Alba lulia. (Stefan Dinică).

(Continuare în pag. a V-a)

*
Un exemplu, din multe altele, care convinge și stimulează

O unitate agricolă care livrează la fondul de stat 3100 
kg de grîu la hectar va realiza, față de 1981, un venit de:

Valoarea producției la prețul 
de contractare - lei
Sporul de venit pe baza acor
dării primei de producție - lei
Venitul total realizat la hectar
- lei

1981 1982

4650 4650

x 930

4650 5580

în cazul în care unitatea agricolă cultivă cu grîu 500 
hectare, pentru aceeași cantitate livrată la fondul de stat 
va realiza, față de 1981, un venit suplimentar de 465000 
LEI. Dacă unitatea va livra la hectar cu 1000 kg mai mult 
grîu, fată de 1981, ea va obține un venit suplimentar de 
717500 LEI.
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era
cu șindrilă si avea 

Dar

însemnări de
Mihai BENIUC

aparținea cea mai mare parte 
din averea satului. Eram foști 
iobagi și prea puțini țărani reu
șiseră să se căpătuiască. Unii 
erau meseriași, muncitori la 
carierele de piatră ori la pădure 
și la încărcat lemne, in gară, 
din pădurile grofului. Ulițele 
satului erau pe atunci prost în
treținute. La noi, pe drumul care 
ducea spre v'irful Pleșcuții. sca
ieții creșteau mai înalti decit 
gardul și deși ca un cring, în 
care de te rătăceai, vorba unui 
unchi al meu, „te mîncau lupii".

Totuși, în ferestre erau flori, 
iar în grădini pomi cu fructe, 
iar holdele lucrate cu hărnicie, 
in lunca grasă a Crișului. iar 
femeile vara si toamna melifau, 
apoi torceau și teșeau.

Așa cum era, iubeam satul și 
l-am părăsit cu multă amărăciu
ne, cînd am fost trimis să-nvăț 
la liceul. .,Moise Nicoară". căci 
eram prea multi pentru 3 hec
tare de păminț cit Avea tata, cu 
toate că muncise Sâni ca mun
citor necalificat la Detroit in 
S.U.A.. de unde s-a întors mai 
sărac decit se dusese.

In sat nu m-am mai întors 
decit rar. în vacanțe, preferind 
să plec prin Banat, unde „me
ditam" copiii corigenti. ca și în 
oraș, unde dam 
bogați, ce nu se 
tătură.

„.Acum, din 
profilau în ochi . 
lor Apuseni. Dealul Mare. Mă
gura, din vîrful căreia se zărea 
și Murășul, Biharia si Mama 
Codrului.

— Ne apropiem de sat. i-am 
spus prietenului, căruia pînă a- 
tunci aproape că nu-i vorbisem, 
furat de amintiri.

Dar mare mi-a fost mirarea 
cînd.', intrind pe drumul asfaltat, 
m-am pomenit intre două rin- 
duri de case noi.jmulte cu etaj, 
iar pe margine, șanțurile planta
te cu flori.

— Am greșit drumul ! — i-am 
strigat prietenului, convins că 
am nimerit in altă localitate. 
Nici fete de oameni cunoscuți, 
nici case cu care mă familiari
zasem cu vreo 35 de ani în 
urmă !

— Nu cred, mi-a spus priete
nul. La intrare am zărit din 
goana mașinii scris pe o tablă 
„Orașul Sebiș, județul Arad".

Nu-mi venea să cred, dar am 
continuat drumul în tăcere,

lecții copiilor 
sileau la invă-
mașină mi se 
poalele Munti-

(Continuare in pag. a IV-a)

27 de unități 
din județul Vaslui

Numărul unităților economice 
vasluiene care si-au onorat sarcinile 
de olan pe întregul an si care pre
gătesc în prezent temeinic produc
ția anului viitor a aiuns la 27. Pînă 
la finele anului, colectivele de oa
meni ai muncii din aceste unităti 
vor realiza suplimentar o producție 
marfă industrială în valoare de 
peste 200 milioane lei. (Petru 
Necula).

18 unități 
din județul Bihor

Pînă acum. 18 unităti economice 
din iudetul Bihor au raportat reali
zarea înainte de termen a planului 
anual la producția marfă. Avansul 
de timp cîștigat permite colective
lor acestor unităti să încheie anul 
în curs cu o producție suplimentară 
in valoare de peste 150 milioane 
lei. materializată în importante can- 

y^tităti de alumină, argilă refractară.

FLORI DALBE PENTRU TARĂ
Primește-mă, tu, Țară, 

să*ți  ziq. străbun colind 
și flori de stea in stemă 

cucernic să-ți aprind ; 
primiți-mă, prieteni, 

eu vin c-un plugușor 
colinde vechi și noi 

să zic pentru popor. 
Primiți-mă, voi, gazde, 

la ora de colinde, 
în bradul românesc 

poetul vă aprinde 
cea mai frumoasă stea 

din cite sint in lume 
să lumineze viața 

și gindurile bune.
Primiți-mă în casă, 

buni muncitori români.

voi sînteți demnitatea 
și proprii ei stăpîni 

și ziceți lerui Ier 
și dalbe flori de nea 

să cadă peste lume 
și peste Țara mea. 

Primiți-mă, țărani, 
in strămoșesc pridvor 

cu-aleasă bucurie 
vă cint un plugușor 

să fie spicul plin 
și holdele mănoase, 

nepoții să vă zburde 
prin suflete și case. 

Primiți-mă, voi, gazde, 
la geam să zic colind 

și steaua păcii-n lume 
in brad să vi-o aprind.

Să înălțăm colinda 
străbună, milenară 

prin care voievozii 
din moarte inviară 

să-i facă țării zid 
în veci de nemurire 

în pacea românească 
de muncă și iubire. 

Clădind lumină nouă 
in datini românești, 

primiți Colindul păcii 
la bradul din ferești 

și ziceți cu poetul 
in prag de nou an bun : 

Flori dalbe pentru Țară 
și Marele Tribun.

George CIUDAN

Aspect de muncă în una din secțiile de producție ale întreprinderii de 
covoare din Alba lulia Foto : Agerprcs^Z

Și acum, iarna, principalul loc de muncă
al țăranului rămîne timpul!

Calendaristic, ne aflăm în plină lamă. Dar și în 
acest sezon agricultorii au multe de făcut pentru a 
pune o temelie puternică viitoarei recolte. Iar recol
tele ce se vor realiza în 1982 trebuie să. fie cit mai 
mari, pentru a asigura sporurile prevăzute, pentru a 
răspunde cerințelor unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare. Prin aceasta, unită
țile agricole, toți producătorii vor putea beneficia din 
plin de avantajele mari care decurg din decretele Con
siliului de Stat publicate în ziarele de ieri privind 
contractările de produse agricole vegetale și animale. 
Elementul stimulativ al prevederilor cuprinse în aceste 
reglementări de mare îtsuemnătate economică are la 
bază tocmai creșterea producției și livrarea unor can
tități cit mai mari de produse la fiecare hectar. Ast
fel, pe lingă prețurile de bază, se acordă prime de 
producție în bani, diferențiate în funcție de produse 
și, în mod progresiv, în raport cu cantitatea de pro
duse pe hectar livrate la fondul de stat.

Pentru sporirea recoltelor la toate culturile agricole 
este necesar să se acționeze energic încă din aceste 
zile de iarnă, zile în care trebuie să se muncească 
din plin la cîmp, în grădinile de legume, în livezi, să 
continue repararea tractoarelor și a celorlalte utilaje 
agricole.

Transportul îngrășămintelor naturale 
constituie principala lucrare de sezon, căreia trebuie 
să i se acorde cea mai mare atenție, pentru a fi fer
tilizate suprafețe cit mai mari de teren. Potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, organele agricole județene au identificat 
5,4 milioane tone de îngrășăminte naturale. Dar, po
trivit specialiștilor din minister, aceste stocuri sint 
mult mai mari. Se are în vedere că pe lingă com
plexele zootehnice de creștere a păsărilor, porcilor 
și bovinelor și chiar în gospodăriile populației s-au 
adunat sute de mii de tone de gunoi de grajd. Toate 
acestea trebuie transportate și așezate în platforme 
la marginea tarlalelor, spre a putea fi administrate

OAMENI AI MUNCII DE

înaintea pregătirii terenului pentru insămințările de 
primăvară.

Lucrările de îmbunătățiri funciare “ 
desecări, combaterea eroziunii solului, defrișarea ar- 
boretelor in vederea creșterii suprafeței arabile, ame
najarea terenurilor pentru irigat — trebuie să se des
fășoare din plin și in sezonul rece. Pentru a nu se' 
repeta situațiile des întilnite în celelalte primăveri, 
cînd apa caltea pe mâți suprafețe, este necesar ca 
toți locuitorii satelor să participe la săparea șanțurilor 
de scurgere, la decolmatarea canalelor de desecări. De 
asemenea, activitatea pe șantierele det irigații trebuie 
să se desfășoare neîntrerupt, astfel incit terenurile 
respective să poată fi cultivate în condiții de irigare 
— sursă importantă de sporire a recoltelor.

Repararea tractoarelor și mașinilor a- 
grîcole ireOd*e Sd se facă cu cea mai mare respon
sabilitate, pentru a exista garanția bunei lor funcțio
nări., Ește o sarcină de mare răspundere a tuturor , .. .. g care jzvo[.ăște din necesita-

pe o bază cit mai solidă mecanizarea
lucrătorilor din 
tea de a nune 
agriculturii.

După cum se
mitetul Politic ... __  _ ______
noi măsuri de îmbunătățire a activității de mecanizare 
a agriculturii, care urmăresc asigurarea tuturor con
dițiilor pentru executarea lucrărilor in perioadele op
time, cu respectarea tuturor normelor tehnologice, 
folosirea mai bună a parcului de tractoare și mașini 
agricole, reducerea costurilor de producție. Pentru 
aceasta, toate utilajele trebuie să fie reparate cu cea 
mai mare răspundere, incit ele să funcționeze din plin, 
la întreaga capacitate, oe toată durata executării lu
crărilor agricole.

știe, în ședința din 15 decembrie, Co- 
Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat

In pagina a lll-a : Relatări ale reporte 
rilor și corespondenților „Scînteii"

PE OGOARE,

Pregătiți temeinic recolta anului 1982, valorificați cit mai 
bine baza materială existentă, acționați cu energie și spirit 
gospodăresc pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărei u- 
nități agricole în cel de-al doilea an al cincinalului!

„Ești cu adevărat om al satului
cînd oamenii satului te consideră «al lor»"

Sosesc. în continuare, la redacție știri si relatări de la reporterii și 
corespondenții .,Scînteii" care redau semnificative secvențe de viată si 
convorbiri reflectind profundul ecou ne care l-a avut in întreaga tară 
recenta lege privind obligația activiștilor de partid, cadrelor de condu
cere. specialiștilor din agricultură, profesorilor. învățătorilor, medicilor, 
economiștilor de a-si stabili domiciliul in localitățile unde isi desfășoară 
activitatea. Oameni legați trup si suflet de viața si propășirea satului

românesc contemporan, de activitatea rodnică a acestei vaste ..uzine a 
naturii" care e agricultura modernă. își împărtășesc edificatoare expe
riențe de viată, reflecții si simțăminte ce relevă justețea și temeinicia po
liticii partidului pe acest tărim, amplele perspective deschise de recentele 
măsuri în cadrul noii revoluții 
sub conducerea nemijlocită a

agrare ce se înfăptuiește din îndemnul și 
secretarului general al partidului nostru.

— Exemplul personal al activistului 
de partid — ne spunea Nicolae 
Chirciu, organizator de partid, pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial Topolog, județul Tulcea — 
este argumentul cel mai convingător 
in munca cu oamenii. Asta am învă- 
tat-o cu ani în urmă, cînd eram 
activist la organizația de tineret. 
Dacă eu puneam mina să fac o 
treabă, mă urmau toti tinerii. Cînd 
am venit în comuna Topolog în urmă 
cu 14 ani. ca primar al comunei, pri
mul lucru la care m-am gîndit a fost 
să-mi apropii oamenii. Și cum s-o 
fac mai convingător decit mutîndu- 
mă, din prima zi. cu familia în sat. 
de unde nu am mai plecat nici pînă 
azi ? ! Am doi copii care învață la 
școala din Topolog si au îndrăgit 
satul. Fac și ei legumicultură în 
timpul liber pe terenul din preajma 
casei.

— Se spune că sînteti un adversar 
al navetismului...

— Mai bine zis am fost. Acum nu 
mai am cu cine să mă lupt. In loca
litățile de pe raza consiliului agroin
dustrial Topolog nu mai există nici 
un navetist. Cele 110 cadre didactice, 
cei 32 de ingineri agronomi și zooteh- 

^niști, 7 medici umani și tot atîtia

veterinari locuiesc în sate. Cu ani în 
urmă am avut și noi din aceia care 
lucrau cu ochii la ceas în așteptarea 
autobuzului care urma, seara, să-i 
ducă in unul din orașele județului.

asigurăm condiții omenești de 
Acum avem mai multe cereri 
posturi.

— Care este satisfacția 
mai mare ca activist ?

Viată, 
decit

dv. cea

Dialoguri cu activiști și specialiști care 
consideră că satisfacțiile împlinirii lor sînt 
strîns legate de faptul că locul unde muncesc 

e și locul unde trăiesc
încet-incet i-am lămurit să se mute 
acolo unde muncesc. Nu i-am con
vins însă numai cu vorba. Pentru 
specialiștii din cele două comune 
care aparțin consiliului agroindustrial 
s-au construit 34 de apartamente. Nu 
așteptăm să vină tînărul inginer, 
medic sau profesor cu repartiția în 
buzunar la primărie să ne întrebe 
unde va locui sau. cum am auzit că 
se mai întîmplâ prin alte părți, să se 
plingă că nu are unde să doarmă și 
unde să mănînce. Noi știm cu mult 
înainte de a se prezenta la post că 
trebuie să vină si ne îngrijim să-i

— Aceea de a fi apreciat si înțeles 
de oamenii cu care muncesc. Căci, 
să știti de la mine, adevărata cinstire 
și mulțumirea lăuntrică se dobîndesc 
numai dacă oamenii te socotesc 
lor" cu trup și suflet. Si, dacă 
ca țăranul să te respecte, să 
ceea ce ii ceri, să te considere 
lui", apoi trebuie să fii alături de el 

și Ia 
poate 
unde

și la munca cimpului, dar 
căminul cultural. Or, asta se 
numai dacă locuiești in satul 
muncești.

...Iată-ne Intr-un alt colt de 
In Buciumii Sălajului.

„al 
vrei 
facă
„al

tară.

Teodor Goia, învățător emerit, 
pensionar acum, nu s-a născut aici, 
dar nu se desparte de acest sat nici 
la respectabila vîrstă a pensionării și 
vorbește despre el tot așa cum 
bește despre locurile unde 
născut.

— La noi e frumos tot timpul

vor-
s-a

. . anu
lui — ne spune el. Vara, pe dealu
rile acestea, holda miroase a trudă, 
dar piinea are gustul cintecului. pen
tru că la Buciumi cîntă toată lumea, 
chiar și în timpul lucrului, 
femeile tes pinzeturi și fac 
căutate și peste hotare, iar 
îngrijesc animalele, livada, 
pămîntul și pregătesc roada 
viitor, tot cîntînd. Cîntă și 
tualii, că și ei fac parte din cunos
cutul cor al satului ori din echipa de 
fluierași și cunosc cîntecele locului. 
Despre condiția intelectualului ? Ce 
să vă spun, satul oferă acum totul, 
chiar și celor cu pretenții de orășeni, 
numai ei să știe să se implice în 
viata lui. Atit timp cit in fiecare 
casă există un televizor, un aparat

Iarna, 
cusături 
bărbații 
îngrașă 
anului 

intelec-

N. AM1HULESEI,
I. MUREȘAN, S. BEJ1NAR1U

(Continuare in pag. a Il-a)
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Tezaur dacicI
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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In timp ce se lucra la o fun
dație in gospodăria lui Ghera- 
sim Ciolea, din satul Alun, ju
dețul Hunedoara, copiii acestuia 
au găsit un tezaur monetar dacic 
de argint. Tezaurul se com
pune din 277 de monede datină 
din secolele II—I înaintea erei 
noastre. Ele au'fost păstrate in
tr-o pungă de piele. Deși punga 
s-a deteriorat, monedele s-au 
conservat foarte bine.

Importanța acestei descoperiri 
capătă o semnificație deosebită, 
intrucît, locul respectiv se află 
la numai patru sute de metri de 
cetatea de la Piatra Rosie, forti
ficație care apăra drumul din 
Valea Streiului spre metropola 
statului dac Sarmizegetusa Re
gia. Specialiștii apreciază că te
zaurul face parte dintre ultimele 
emisiuni monetare dacice si 
poate fi legat de perioada care 
a urmat încetării din viață a lui 
Burebista.

Talentul

I
I

nu are vîrstă

I La sediul Consiliului județean 
Mures al organizației pionierilor 
au fost reunite, intr-o mare și 
atractivă expoziție, lucrări de 
pictură care impresionează prin 
echilibrul culorii si simțul pro
porției, al expresiei și mesaju
lui transmis. Ineditul expoziției 
este dat de faptul că lucrările 
(in acuarelă și creion) aparțin 
celor mai mici — dar și celor 
mai talentați — șoimi din citeva 
grădinițe din Tirgu Mureș. Sint 
prichtndei de 5 ani, membrii 
unuia din cele peste 1500 ■ de 
Cercuri aplicative- : de timplirie, 
pictură, pirogravură,„ oțărlt, ce
ramica și cusătull^tCavetnaț dă 
care să-și dovedească iscusința, 
fantezia. -

Bravo, copii !
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| Energia de pe...

I

I

împlinirea a două decenii de 
la înființarea Institutului de în
vățământ superior din Constanța 

Ia fost marcată șl printr-o in
scripție luminoasă, cu becuri 
multicolore, care... ardeau fără 

Isi facă nici o risipă de energie 
electrică. Pentru că energia era 
furnizată de o instalație eoliană 
aflată pe acoperișul clădirii (și 

I pe care o prezentăm in fotogra- 
I fia făcută de studentul Dan Mi- 

hăescu), ai cărei autori sint asis- 
Itentul universitar Dan Corneliu 

Hîncu și inginerul cercetător 
Dan Serachitbpol. Instalația 

I poate asigura energia electrică
pentru 3—4 gospodării. Ea este 
prevăzută cu două baterii pentru 
stocat electricitatea, care îl asi- 

Igură funcționarea timp de 10 ore 
iri lipsa viatului, dar care se potx 
încărca foarte repede, chiar la 

Iun vînt mai puțin puternic. 'In 
prezent, autorii acesteia lucrează 
la o variantă cu o capacitate 
mai mare, că de vînt nu duc 
lipsă. Succes !

I Capriciu
I al naturii

I
I
I
I
I
I
I
I

Să fie oare măști pe care I 
le intîlnim in timpul sărbători- I 
lor de iarnă ? Sint două din nu
meroasele „chipuri“ cu totul ori- I 
ginale, descoperite și „dichisite" | 
de profesoara Maria Pop de la

I jarului, județul Maramureș. [ 
Măști găsite în pădure și care I 
nu sint altceva decit... fragmen
te de copaci, crengi, coji, trun- | 
chiuri, iască. Zeci și zeci de [ 
astfel de plăsmuiri ale marelui ’ 
„cioplitor", care este natura. ■ 
închipuie tot atitea figuri sub | 
semnul hazului.

L
Rufricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

~l Cei mai buni dintre cei buni,
printr-o multilaterală pregătire,

aspiră la
„...Priviți blocurile din jurul nos

tru — ne îndeamnă Ion Dobrescu, 
secretarul biroului organizației de 
bază nr. 1 din cadrul Trustului de 
construcții de locuințe Dolj. Dacă sint 
de bună calitate și oamenii se bucură 
că locuiesc in ele. nu poți să nu fii 
mindru cind știi că și tu. prin mun
ca ta. ești părtaș la această bucurie, 
în organizația noastră de partid le 
explicăm mereu oamenilor că noi, 
constructorii de locuințe, lucrăm pe 
„schelele grijii față de om“. De aici 
și răspunderea pe care o acordăm 
educării oamenilor muncii, inclusiv 
a comuniștilor, in acest spirit".

Am început nu întîmplător rîndu- 
rile de față cu această opinie despre 
menirea și răspunderea constructo
rilor de locuințe, opinie exprimată 
de un „veteran" al șantierelor. In 
hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. din 
25 martie a.c„ cu privire la efecti
vul, compoziția și structura organi
zatorică a_ partidului la data de 31 
decembrie 1980, printre sectoarele 
economiei naționale stabilite a avea 
în continuare prioritate la primirea 
în partid se numără și unitățile .de 
construcții.

Reluăm dialogul cu tovarășul Ion 
Dobrescu : „Organizația noastră de 
partid — și, după cite cunosc, acest 
lucru l-au făcut toate organiza
țiile de partid din șantierele 
trustului — evaluează în fieca
re an, pe baza unor studii de 
perspectivă, care au ca punct de 
plecare o investigare a calităților și 
defectelor oamenilor, a modalităților 
ce trebuie folosite pentru a-i mo
dela pe parcurs, posibilitățile de 
primire de noi membri în partid, 
încă din această fază, noi discutăm 
cu oamenii și le explicăm că pri
mirea in partid este un act 
de conștiință, de adeziune liber 
consimțită, care înseamnă nu drep
turi în plus, ci îndatoriri în plus. 
Punem accentul de la începutul în
ceputului pe pregătirea din timp a 
acelor tovarăși care solicită a fi pri
miți în partid". în anul 1980, organi
zația de bază nr. 1 și-a întărit rinduri- 
le cu 9 noi membri, iar în acest an cu 
tot atîția. O activitate pe care, 
așa cum arată faptele, nîci biroul 
organizației de bază, nici comuniș
tii angajați in îndeplinirea ei n-o 
consideră un singur moment ca 
pe o simplă muncă de rutină. 
Ea este privită permanent ca 
un „examen dublu" : și pentru 
cel care solicită primirea în partid, 
și pentru cel căruia i s-a încredințat 
răspunderea pregătirii lui. Argumen
te ? Asemenea purtători ai carne
tului roșu de partid, temeinic 
pregătiți politic și profesional 
au devenit în acest an Mioara

BAIA MARE:

Unități comerciale moderne, 
bine aprovizionate

Actionind oe baza unui program 
complex de măsuri aplicat siste
matic de-a lungul anului. între
prinderea comercială de stat pen
tru mărfuri industriale din Baia 
Mare incheie acest an cu o depă
șire a planului de desfacere de 8 
milioane Iei. sumă ce reprezintă, 
fată de 1980. un plus de 60 mili
oane lei. Cele mai substanțiale de
pășiri s-au înregistrat la desfacerea 
tricotajelor. încălțămintei, țesături
lor. articolelor electrotehnice, de uz 
casnic, auto-moto. Se remarcă și 
faotul că. printre alte măsuri vi- 
zînd buna aprovizionare a maga
zinelor cu mărfuri de sezon, s-a 
practicat sistemul aprovizionării
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rtZS’Xi Legumelor - o pondere mai importantă in alimentația publică! 
------  -—i'l

Rețetele culinare apreciate de consumatori nu trebuie să constituie, doar obiect de expoziții, 
ci să intre in practica de zi cu zi a restaurantelor

în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Plenară comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, ca si în Programul privind 
autoconducerea și autoaorovizionarea 
teritorială in perioada 1982—1985, a 
fost subliniată. în mod deosebit, ne
cesitatea generalizării unei alimenta
ții științifice, raționale. Tocmai, por- 
nindu-se de la aceste exigente, a fost 
constituită o comisie de partid si de 
stat care, pe baza studierii nevoilor 
de nutriție, a specificului si tradițiilor 
de consum ale poporului nostru, a 
tendințelor moderne din alimentația 
populației pe plan internațional, ur
mează să asigure recomandări pri
vind nivelul și structura optimă a 
consumului alimentar.

Dar, încă înainte de fundamentarea 
acestor prevederi, se cuvine subliniat 
că recomandările repetate ale specia
liștilor în nutriție pledează pentru 
un consum mai rațional și mai echi
librat de alimente. în- care să pre
domine legumele șl fructele, carnea 
de pasăre, laptele, peștele, pastele 
făinoase. Aceste recomandări au gă
sit un anumit ecou si în sistemul uni
tăților de alimentație publică. Astfel, 
în aproape toate localitățile au fost 
revizuite rețetele de preparate culi
nare care intră curent in consumul 
public, în oferta restaurantelor, a uni
tăților „Gospodina", pensiunilor si lo
calurilor familiale.'

Desigur, pe lingă recomandările 
personalului acestor unităti. un rol 
foarte important în formarea gustu
lui public îl au și expozițiile de pre
parate culinare. Direcția de specia
litate din Ministerul Comerțului In
terior apreciază că. anual. în între
prinderile de alimentație pubUcă din 
tară sînt organizate peste 500 de ase
menea expoziții ; unele se repetă 
săptăminal. altele au chiar un carac
ter permanent.

întrebarea care se ridică deci pe 
bună dreptate este : ce eficiență au 
aceste expoziții. In ce măsură reu

titlul de
Radu — zugrav, Cornel Man da — 
tinichigiu, Elena Pencea — zugrav, 
Gh. Bratu — zidar, Neață Oprea — 
dulgher, Pompiliu Costea — maistru. 
Pozitiv este și faptul că atunci cind 
unii au privit cu ușurință momentul 
primirii în partid, fără a face efortu
rile necesare de pregătire politică și 
profesională, fără a dovedi prin proba 
practică a muncii și vieții pe șantier 
că pot purta cu cinste titlul de co
munist, cererile acestora — cum a 
fost cazul lui Florea Gruiasu și Ma
rin Ciugulin — au fost respinse. Dar

in unități de construcții 
din municipiul Craiova

nu numai atît. Pentru ca asemenea 
tendințe de superficialitate privind 
intrarea în rindurile partidului să nu 
se mai repete, comuniștii care au 
răspuns de pregătirea celor doi soli- 
citanți au fost puși și ei în discuția 
adunării generale și criticați pentru 
modul în care s-au ocupat de aceștia, 
pentru Înțelegerea simplistă a sardi- 
nii primite.

Și alte organizații de bază, din cele 
18 cîte iși desfășoară activitatea în 
cadrul șantierelor Trustului de con
strucții Dolj, au acordat atenția cu
venită întăririi rîndurilor lor cu cei 
mai buni dintre cei mai buni con
structori. Este vorba de organizațiile 
de bază nr. 2, 5 și 8, care au primit 
fiecare și în acest an un număr co
respunzător de membri de partid 
și a căror activitate în acest domeniu 
se constituie, de asemenea. într-o 
bună experiență.

Cum evoluează însă, pe an
samblu, pe organizații, activitatea 
de primire in partid ? Nici secre
tarul comitetului de partid, ing. 
Mircea Niculescu. nici secretarul 
adjunct, Ion Ruică. n-au putut răs
punde la această întrebare — la 
data documentării — oină cind 
nu s-a trecut Ia întocmirea situației 
care ar trebui permanent cunoscută. 
Iar rezultatele ei au fost exafcț pe 
măsura acestui mod de... cunoaștere. 
Dacă într-o perioadă de opt luni din 
acest an, cinci organizații de bază 
au primit în partid între 3—6 mem
bri. alte șapte organizații au primit 
între 1—2 membri, iar sase — nici 
unul. Desigur, așa cum se sublinia

direct de la furnizor, la unele pro
duse pe bază de comandă, va
loarea acestora depășind 40 mili
oane lei în 1981. De asemenea, 
peste 60 la sută din suprafața to
tală a unităților de desfacere este 
organizată pentru vînzarea cu au
toservire.

Aceste măsuri au creat condiții 
favorabile pentru debutul activită
ții de desfacere a mărfurilor în 
1982. cînd întreprinderea urmează 
să deschidă alte patru unităti spe
cializate (mobilă, tricotaje, menai. 
textile-încăltăminte). cu o suprafa
ță totală de aproape 4 000 mo. si
tuate in noile cartiere ale muni
cipiului Baia Mare. (Gh. Susa),

șesc să introducă în gustul consuma
torilor și in consumul public sorti
mentele alimentare recomandate 
științific, rațional ?

Expoziții de artă culinară bazate 
pe produse din legume, pregătite cu 
grijă în zeci de feluri, au avut loc și 
în municipiul Tecuci. Am văzut si noi 
una dintre ele. Au fost expuse acolo 
nenumărate preparate din cartofi, 
ciuperci, numeroase alte sortimente 
de legume.

A doua zi după expoziție — ale că
rei produse publicul le-a cumpărat 
cit ai bate din palme — am intrat 
într-un local — „Moldova" — cu gin- 
dul la respectivele preparate, atit de 
apreciate de consumatori. Cind colo, 
n-am regăsit practic nimic din ce se 
prezentase la reușita expoziție din 
oraș. în schimb ni s-au oferit tot 
mincărurile arhicunoscute din carne. 
La „Pensiunea-piață" — de fapt un 
local cu autoservire — la fel. Si nu 
numai atît ; însăși perimetrul pieței 
era învăluit în nori groși de fum : se 
puneau în funcțiune grătarele „pen
siunii" pentru 2 000 de mititei.

Intrăm și în marele local „Nico- 
rești". Discutînd cu bucătăreasa-sefă 
despre necesitatea creșterii proporției 
legumelor în pregătirea mîncării. pu
nem o întrebare elementară : cîte fe
luri de mîncare știe să facă din le
gume simple și din legume cu carne. 
„Sute" — zice ea. „Atunci de ce nu 
faceți decît trei?". „Știți, nu prea sînt 
cerute"... Am cerut să gustăm din 
mincărurile preparate în ziua aceea 
și am descifrat enigma — de ce la 
expoziție sint cerute, iar apoi nu : 
pentru că nu mai aveau nici pe de
parte gustul preparatelor similare din 
ziua festivă... Zile în șir. cei 18 lu
crători ai acestui local încasează, pen
tru mincărurile pregătite, doar cite 
500—600 lei. in timp ce pentru băuturi 
suma se ridică la cîte 7 000—8 000 lei. 
Ocolit de cetățeni, marele restaurant 
este nerentabil !

Această stare de lucruri poate fi 
intîlnită nu numai la Tecuci, ci si in

comunist
la Plenara C.C. al P.C.R. din 25 
martie a.c„ promovarea noii calități 
în toate domeniile trebuie să se re
flecte și în ce privește primirea în 
partid. Aceasta amplifică in mod ab
solut necesar munca permanentă, 
stăruitoare ce trebuie desfășurată 
pentru cunoașterea si educarea celor 
care solicită să fie primiți în partid.

Să ne oprim, de pildă, la numai 
două din organizațiile de bază afla
te in situația înfățișată mai sus.

„Care este situația primirii tn 
partid pe acest an în cadrul organi
zației nr. 9 ?“ — îl întrebăm pe se
cretarul biroului acesteia. Răspunsul 
tovarășului Nicolae Brăican : „N-am 
primit in partid anul acesta decit 
Un tovarăș. Avem posibilități mal 
mari, dar într-o perioadă ni s-a ce
rut să acordăm prioritate femeilor. 
Iar noi nu prea avem femei". Argu
mentul poate părea plauzibil. Dar 
iată că în analiza de perspectivă a 
acestei organizații am întilnit numele 
a două femei-constructor. Este vorba 
de Ștefania Măroiu, de meserie in
stalator, absolventă a liceului indus
trial. și de Adela Petru Mic, de pro
fesie subinginer. O cu totul altă ex
plicație primim din partea secreta
rului organizației de partid nr. 7, 
Constantin Berindei: „Noi n-am pri
mit in partid decît pe tovarășul Gh. 
Roșea. Altui tovarăș, care solicitase 
6ă fie primit, a trebuit să-l 
respingem cererea. Nu puteam 
să-1 primim fiindcă era certat cu 
disciplina muncii". Foarte bine a 
procedat biroul, comuniștii organiza
ției atunci cind au dovedit fermitate 
și exigentă față de calitățile celui 
care solicita primirea in partid, cînd 
au manifestat intransigență față de 
abaterile lui de la disciplina de pro
ducție. Pentru că este limpede că 
acei oameni care nu-și însușesc în 
mod organic disciplina muncii, nu-si 
Însușesc nici disciplina de partid 
Surprinde însă faptul că de pregăti
rea celui în cauză a răspuns, ca 
membru de partid. însuși șeful șan
tierului, ing. Gabriel Niculescu.

Este evident faptul că în unitățile 
Trustului de construcții de locuințe 
Dolj există certe posibilități pentru 
îmbunătățirea activității de primire în 
partid. Dar pentru aceasta se cere ca 
atit comitetul de partid al Trustului 
de construcții Dolj, cit și Comitetul 
municipal de partid Craiova să în
drume organizațiile de bază din con
strucții. birourile acestora astfel ca 
ele să aeorde o maximă atenție pre
gătirii temeinice, a celor care solicită 
primirea în partid. Spirit în care, așa 
cum aveam să constatăm, se Si ac
ționează în ultimul timp.

Constantin PR1ESCU

Magazinul universal „Maramureș" din Baia Mare

alte localități ale tării, unde se în
cropesc in restaurante, fără nici o 
grijă, meniuri submediocre de legu
me. incercîndu-se apoi să se de
monstreze că „legumele nu ar mer
ge" — deși cazurile cînd meniurile 
respective sint preparate cu grijă 
dezmint categoric asemenea aserțiuni. 
Aceste practici îngreunează modifi
carea unor deprinderi alimentare, 
compromit însăși ideea de diversifi
care a mîncărurilor în alimentația 
publică și aduc acestui sector ali
mentar serioase daune materiale.

Unde sînt zecile de preparate din 
legume, din legume si carne expuse 
pentru public cu citeva zile înainte ?

însemnări 
din municipiul Tecuci

De ce sînt organizate expozițiile, dacă 
în urma lor sînt oferite mereu, obse
siv, aceleași sortimente culinare ? To
varășul Ion Cracea. directorul Între
prinderii alimentare și de alimentație 
publică din municipiu, pare... gata 
pregătit pentru întrebări.

— Două sînt cauzele, ne răspunde: 
1. Mincărurile pentru expoziții. în 
special cele din legume, se prepară 
greu, pe cind carnea — simplu — se 
ia din pachet și se pune în oală. 
Luptăm (Caragiale ar fi spus — si 
dă-i, și luptă I) însă cu personalul lo
calurilor ca să-i abatem definitiv de 
la această practică ; 2. Carnea e mai 
6cumpă decît legumele, deci cu le
gume. chiar dacă dispunem de ele 
în mari cantități, faci planul mai 
greu.

La prima observație a directorului, 
care „luptă", după cum se vede, atît 
de greu cu lucrătorii, avem si noi o 
observație, remarcind modul in care 
conducerea întreprinderii asigură 
restaurantelor „o nouă orientare" în

CĂRBUNE C0CS1FICABIL ÎN CANTITĂȚI 
SPORITE, DE CĂUTATE SUPERIOARĂ 

printr-o organizare exemplară a ironicii, prin extinderea 
mecanizării si întărirea disciplinei muncitorești!

Zile de decembrie la mina din 
Uricani. Cu toată iarna ce s-a așter
nut aici, in munți, activitatea decur
ge normal. Cărbunele cocsificabil, 
abiazieșit din mină, ia drumul prC- 
paratiei din Lupeni. de unde este tri
mis spre uzinele de cocsificare de la 
Hunedoara și Galați. Datorită bunei 
organizări a muncii în subteran, fo
losirii cu randamente înalte a mijloa
celor mecanizate și abnegației cu care 
se muncește la pregătirea noilor fron
turi de lucru și la extragerea cărbu
nelui, cu excepția lunii iunie, colec
tivul întreprinderii miniere Uricani a 
realizat ritmic planul. Din toamnă 
s-au înregistrat si depășiri : in sep
tembrie — plus 
506 tone, în oc
tombrie — 900
tone, iar în no
iembrie — 1 too 
tone. Pentru luna 
aceasta, colecti
vul de aici și-a 
propus să depă
șească planul cu 
2 000 de tone cărbune cocsificabil.

Cum s-a ajuns, după o perioadă 
relativ scurtă, ca mina nu numai să 
realizeze in fiecare lună planul, dar să 
și obțină producții suplimentare? Este 
o întrebare ce am adresat-o conduce
rii întreprinderii, unor șefi de sectoa
re și brigăzi, unor mineri. Succint, 
răspunsurile s-au referit la extinderea 
mecanizării in susținerea abatajului și 
tăierea cărbunelui și folosirea dotării 
tehnice la capacitate, asigurarea din 
timp a noilor fronturi de producție, 
buna organizare a muncii și întărirea 
ordinii si discinlinei in nroductie.

— Acest an a constituit pentru mi
nerii din Uricani anul de virf al' 
mecanizării, al valorificării mai bune 
a avantajelor utilizării mijloa
celor mecanizate — ne-a spus ing. 
Carol Schereter, directorul minei. In 
urmă cu doi api am introdus prime
le combine si complexe, dar nu se 
depășea productivitatea de 6—8 tone 
pe post. Anul acesta, în luna iulie, 
a intrat în’ funcțiune la sectorul II 
un mare complex cu o înălțime de 4 
metri și o înclinare de pină la 28 
grade. Deservit de o brigadă com
plexă, condusă de comunistul Ilie 
Amorăriței — care se preocupă cu 
stăruință și pricepere de întreține
rea acestei adevărate uzine subtera
ne — s-a ajuns la productii-record. de 

pregătirea meniurilor zilnice. Astfel, 
în principiu, s-a stabilit, după reco
mandările medicilor, ca in consumu
rile pubUce. cel puțin pentru început, 
raportul între legume și carne (de 
vită și de porc) să fie de patru kg la 
unu în favoarea legumelor. Care este 
la Tecuci raportul respectiv ? Vara de 
trei la unu. iar iarna de doi la unu.

Din păcate, nici în iarna 1981—1982 
lucrurile nu par a se schimba. Si iată 
de ce : deși direcția de specialitate 
din Ministerul Comerțului Interior a 
emis dispoziții clare ca toate Între
prinderile de alimentație publică să-și 
pregătească, din timpul verii și al 
toamnei, silozuri cu legume semicon- 
servate de ele insele, comerciantii din 
Tecuci sint și în acest an in postura... 
greierului care cere ajutor furnicii : 
cumpără legume de la I.L.F. „Furni
ca" are însă și ea obligațiile ei pen
tru consumul populației. Astfel incit 
alimentația publică locală a reușit 
să-și procure, pentru iarna aceasta, 
cartofi — 28 tone, ceapă — 10 tone, 
fasole — 2 tone, castraveți — 9 tone, 
varză — 7 tone, alte legume — 10 
tone. Total — 66 tone. Adică extrem 
de puțin in raport cu cantitățile de 
carne (numai de porc și de vită) care 
intră intr-o singură lună, nu pe tot 
timpul iernii. în restaurantele tecu- 
cene : 25 tone. Așadar. în timp ce nu
mai în trei luni de iarnă ar urma să 
se consume 75 tone carne. în toată 
perioada pînă la apariția trufandale
lor — 4—5 luni! — ar urma să se 
consume 66 tone de legume ! Ce pă
rere au despre această disproporție, 
in totală contradicție cu indicațiile 
date de ani și ani. cu cerințele nutri
ției pe criterii raționale, organele lo
cale, consiliul popular, factorii care 
concentrează in competența lor atit 
asigurarea autoaprovizionării. cit si 
orientarea comerțului ? După cum se 
știe, consiliile populare, conform le
gii, au atit „obligația să organizeze 
și să controleze activitatea comercia
lă", cit și răspunderea unitară de „or
gane ale autoconducerii, autoadminis- 

33—34 tone pe post, care nu s-au mai 
obținut nicăieri In țară. In mod nor
mal. productivitatea medie este de 
18—20 tone cărbune pe post.

— Intrarea în producție a acestui 
complex tehnic a produs adevărate 
mutații în bine in spiritul de răspun
dere și de disciplină al oamenilor, 
in organizarea muncii in cadrul 
sectorului nostru — ne-a spus 
maistrul Ilie Amorăriței. Dînd re
zultate foarte bune, complexul a 
dovedit tuturor minerilor avanta
jele mecanizării. Concret, comple
xul ..mare", cum îi spunem noi. a 
permis redistribuirea a peste 60 oa
meni la alte abataje, realizarea unei

Un angajament respectat cu fermitate 
de minerii din Uricani

Înalte productivități a muncii în con
dițiile reduperii consumurilor de ma
teriale. La lemn de mină, de exem
plu, consumul a scăzut, la 1 000 tone 
de cărbune, de la 16—17 mc la nu
mai 4—5 mc.

Odată cu mecanizarea s-au produs 
modificări și în structura personalu
lui muncitor, crescînd mult numărul 
celor care și-au însușit o nouă me
serie. Numai în acest an, 160 de mi- 
peri s-au calificat ca electromecanici, 
iar 640 de mineri electromecanici, 
maiștri, tehnicieni și ingineri au 
urmat cursurile de perfecționare. 
Contrar' părerilor unora că, odată cu 
mecanizarea, scad posibilitățile de 
îmbunătățire a calității cărbunelui 
extras, producția din acest an se în
cadrează in normele de calitate sta
bilite, evitîndu-se, in acest fel, în
semnate cheltuieli la preparație.

— Pe lingă măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate la nivelul fiecărui 
sector de producție, acționăm prin di
ferite forme ale muncii politice de 
masă în vederea formării unei opi
nii colective în favoarea ridicării 
continue a calității producției — ne 
preciza loan Geană, secretar adjunct 
al comitetului de partid al minei. Și 
cel mai convingător argument in fa
voarea îmbunătățirii calității ii con
stituie, întotdeauna, calculele făcute 

Cu adevărat om al satului
(Urmare din pag. I)
de radio, cit comunicarea cu diferite 
biblioteci sau cu institute de învătă- 
mint superior, ori de cercetate este 
atit de lesnicioasă, ce mai trebuie ? 
Poate, totuși, încă ceva : țăranul este 
un om deosebit de sincer si. cind te 
întreabă ceva sau te cheamă in casa 
lui, o face fără fățărnicie»în vorbă, 
însă dacă i-ai înșeJat încrederea, te 
judecă aspru. Deci să fii sincer ca 
el și să pui suflet în tot ce faci.

în comuna Buciumi din județul 
Sălaj lucrează 121 intelectuali de di
ferite profesii, din care 45 sint cadre 
didactice. Dănilă Pop, bunăoară, s-a 
născut la Cluj-Napoca. Este de mai 
mulți ani profesor aici, s-a căsătorit 
aici și tot aici și-a construit casă 
trainică și confortabilă. Ne-a mărtu
risit că nu s-ar . simți bine dacă ar 
afla că cineva nu-1 consideră fiu al 
acestui sat. 95 la sută din intelectua
lii Buciumului sînt însă chiar fii ai 
satului, reîntorși acasă după termi
narea studiilor.

Maria Borza, inginer agronom, se 

trăril și autoaprovizionării terito
riale". Vor accepta oare Si de acum 
încolo consiliile populare ale județu
lui Galați și municipiului Tecuci 
ca respectarea proporției stabilite în
tre carne si legume în unitățile de 
alimentație publică tecucene să ee 
reaUzeze numai cu prilejul expozi
țiilor de preparate culinare ?

în ce privește a doua observație a 
directorului, în legătură cu greutățile 
întimpinate de personalul restauran
telor la prepararea legumelor (care, 
într-adevăr. trebuie curățate, spălate, 
tocate ș.a.m.d.). am sugera factorilor 
de răspundere din întreprindere. în 
special celor din compartimentul de 
alimentație, să facă. îndeosebi dimi
neața. deplasări mai dese in localuri. 
Vor vedea ce am văzut și noi: pină 
tîrziu. la ora 13, restaurantele stau 
goale, iar personalul de serviciu — 
peste o sută de oameni — isi pierde 
timpul de pomană. De ce nu ar pu
tea fi pus la treabă pentru a înlesni 
pregătirea legumelor ?

E drept, cei cu cere am stat de vor
bă au recunoscut cea mai mare parte 
din aceste carențe. Dar cu o simplă 
recunoaștere, chiar și autocritică, nu 
se realizează diversificarea, nu se 
asigură preponderenta legumelor în 
pregătirea mîncărurilor. Pentru a răs
punde efectiv acestei sarcini — ne
mijlocit legată de evoluția spre o 
structură optimă a consumului ali
mentar. de sporirea atractivitătii pre
paratelor, deci și de rentabilizarea 
unităților, este nevoie de măsuri fer
me. energice, urmărite practic in 
unităti și nu de „scuze" si justificări' 
birocratice. Este nevoie de un pro
gram strict de producție culinară, oe 
care șefii de unităti. compartimentul 
de specialitate al consiliului popular 
municipal să-l aplice si să-l contro
leze in mod sistematic. Si este, de 
asemenea, firesc ca grija reahzării 
preparatelor pentru expoziții să se re
găsească in producția zilnică a loca
lurilor.

Gh. GRAURE 

in fața oamenilor. In brigăzi și sec
toare, discutăm zi de zi cu minerii. 
Am făcut o socoteală pe care am 
prezentat-o fiecărui om ce lucrează 
în cărbune, adică și celor din aba- 
tai. si celor din transport sau între
ținere. Ce Înseamnă un singur pro
cent de depășire a conținutului de 
cenușă și umiditate a cărbunelui li
vrat de mina Uricani într-o lună ? 
Concret, reducerea producției cu 
2 200 tone cărbune cocsificabil. iar a 
producției-marfă pe întreprindere cu 
849 200 lei. Ce Implicații ar avea a- 
ceasta asupra cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă ? S-ar depăși cu 35 
lei, ceea ce, pe ansamblul întreprin

derii, la nivelul 
unui an ar însem
na în total chel
tuieli în nlus de 
anroane un mili
on lei. Mai mult 
decit atît. consu
murile ar fi mai 
mari cu 37 mc la 
lemn de mină, cu 

5 mc la cherestea si cu 118 000 kWh 
la energie electrică : iar consumuri 
suplimentare ar fi si la carburanți, si 
lubrifianti etc. Și. drent urmare. în 
această situație brigăzile de mineri 
ar pierde un fond de retribuire in 
valoare de 88 000 lei.

Asemenea calcule făcute în fața 
minerilor nu au rămas fără ecou. 
Colectivul minei Uricani a început 
să trimită preparației ritmic cărbune 
de calitate, eliminind în acest fel e- 
forturile suplimentare ale preparato
rilor și. desigur, cheltuielile in plus. 

Minerii din Uricani vor incheia 
în bune condiții anul 1981. adică cu 
depășiri de plan și însemnate econo
mii la cheltuielile materiale, avind 
încă de pe acum un important avans 
la pregătirea noului front de lucru 
— de 1 360 metri liniari ; in acest fel 
se creează condiții bune pentru rea
lizarea, din primele zile ale noului 
an, a planului de producție. Ei sint 
hotăriți ca, alățuri de celelalte colec
tive minerești din Valea Jiului, să 
răspundă muncitorește Înflăcărate! 
chemări a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a da patriei cantități 
sporite de cărbune cocsificabil.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

arată foarte mirată că o întrebăm de 
unde și cum se aprovizionează spe
cialiștii cu cele trebuincioase traiului.

— Avem fiecare casa noastră, gră
dina noastră. Cămările ne sînt pline. 
Am crescut aici, între săteni, și știm 
ține sapa în mină.

O părere asemănătoare găsim și 
la Nicolae Ciupe. unul din Medicii 
veterinari de aici:

— Cind trăiești intre oamenii satu
lui — explică acesta — și-i vezi cu 
cită încredere te privesc, cu cită sîr- 
guință muncesc ei pămintul. este im
posibil să nu faci ca ei, să nu ai și 
tu gospodăria ta. să nu te prinzi in 
acea permanentă întrecere a lor. Cum 
ar putea un specialist din agricultură 
să dea indicații privind pregătirea 
terenului, întreținerea eulturilor ori 
a animalelor cind grădina și go: oo- 
dăria lui sint mal prejos decit A 
ale sătenilor?!

— Cum vi se pare faptul că 
băiatul dumneavoastră, după termina
rea facultății, cînd avea multiple po
sibilități să lucreze la oraș, s-a în
tors acasă ? — l-am întrebat pe loan 
Țap, tatăl directorului scolii din 
centrul de comună.

— Era normal să vină, doar de 
aceea l-am trimis la școală, ca să 
se întoarcă, să învețe și el la rîndul 
lui pe alții. Cui ii este rușine de sat. 
să știți de la mine, nici orașului 
nu-i este de folos!

...Facem un scurt popas și In U- 
deștii Bucovinei. Stăm de vorbă cu 
medicul Florin Dorin, chiar în dis
pensarul unde iși are sediul circum
scripția sanitară:

— Locuiesc aici de la 1 noiembrie 
1972, cînd am fost repartizat la U- 
dești după absolvirea Facultății de 
medicină din Iași. Soția mea. Rodica, 
care este, de asemenea, medic si e 
născută si crescută la București, e 
mindră de faptul că oamenii satului 
o consideră tot udeșteancă. De la 
început am înțeles că. pentru a ne 
face datoria de medici, trebuie să 
fim tot timpul între oameni. Se 
spune, și pe drept cuvînt. că medici
na o practică cine iubește oamenii, 
dar, după părerea noastră, această 
dragoste trebuie să fie totală. Meseria 
noastră nu admite jumătăți de mă
sură. Cine gindește altfel nu crede, de 
fapt. în menirea medicului de a alina 
suferințele oamenilor. Locuind aici 
am fost în permanentă in miilocul 
oamenilor și am putut să intervenim 
în cazuri grave la orice oră din zi 
sau din noapte. Amintesc doar două. 
Acum trei ani. un cetățean din satul 
Reuseni a fost electrocutat. Era seara 
tirziu. Intervenind urgent, l-am re
adus la viață. Pe o țărancă din U- 
dești am salvat-o tot noaptea de la 
moarte. Au fost. In acești ani. peste 
zece asemenea cazuri grave. Dacă 
eram navetiști, acești oameni nu ar 
mai fi trăit. Satisfacțiile nu se opresc 
însă aici. Din ’79 încoace mortalita
tea infantilă a ajuns la zero si a 
scăzut substanțial morbiditatea prin 
boli transmisibile. Aceasta nu ar fi 
fost posibil fără cunoașterea stării de 
sănătate a populației, fără intensifica
rea activității profilactice, acțiuni care 
presupun continuitate in muncă. După 
nouă ani am ajuns să-i cunoaștem 
pe toți. Și. gîndiți-vă. sint aproxima
tiv 9 000 de oameni ce trăiesc în cele 
11 sate ale comunei. Bucuria noastră 
este mare știind că oamenii au încre
dere în noi și ne consideră ai satului. 
Ce altceva poate să însemne alege
rea noastră ca vicepreședinți ai co
mitetului comunal al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste ?

...Oameni, fapte, IntimplărI. 
Și o singură concluzie : trăind 
acolo unde muncește, ducind 
viața de toate zilele a colectivi
tății unde îșl desfășoară activi
tatea profesională, cadrul de 
conducere, specialistul imbină 
fericit satisfacțiile rodniciei 
muncii cu cele ale unei depline 
împliniri personale.
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șFacum, iarna, principalul loc de muncă
AL ȚĂRANULUI RĂM1NE CIMPUL!

La termenele stabilite, prin mobilizarea

• Fertilizarea terenurilor
• Repararea utilajelor agricole
• Eliminarea excesului de apă

de pe semănături

FERTIUZAREA TOMUL

* '

REPARAREA UTILAJELOR AGRICOLE
De te și, mei ales, cum se pierd zile prețioase

i

ELIMINAREA EXCESULUI UE APA
UE PE SEMĂNĂTURI

să nu diminueze recolta din vară

Lucian CIUBOTARII

repanarea. 
întregului

pentru pregă- 
conditii a pro- 
Dintre aceste 
prin ponderea

de
158
de 

am

de 
Ca 
te- 
se- 

se

a invătat nl- 
vecinilor din 
recolte mari 
rezervelor de

așteptat. Acum 
trebuie să se 

toate forțele la 
menite să ducă

in campania 
..acasă" abia 
cum s-a pu- 
de reparații 
bază tehnică.

unitățile
puternică
forte de muncă. Există 
ca ritmul de lucru să

de eliminare a 
sint in grafic, cele

ce îi trebuie putem obține Te
rnari — ne răspunde președin- 
cooperativei, Ilie Anculescu. 
în acest an am realizat 9 200

Acțiuni gospodărești pentru cu ploile din decembrie

in „campania de reparații

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

tuturor forțelor satului:A

Deși vecinii lor au obținut recolte 
muri, ei nu vor să învețe de Iu vecini

Lucrătorii ogoarelor au de efec- . 
tuat. iif această perioadă, un impor
tant volum de lucrări 
tirea în cele mai bune 
ducției anului viitor, 
lucrări se detașează, 
mare pe care o reprezintă, fertiliza
rea cu Îngrășăminte naturale a unor 
suprafețe de teren cit mai intinse. 
Ieri, 26 decembrie, am adresat tova
rășului Gheorghe Nițu, directorul 
Direcției agricole Giurgiu. întreba
rea : cum se acționează în unitățile 
agricole din acest județ pentru trans
portul și împrăștierea pe cimp a în
grășămintelor organice ?

— Programul întocmit prevede ca 
în perioada decembrie 1981 — martie 
1982 să fie fertilizate 14 000 hectare, 
cu peste 348 000 tone de îngrășămin
te naturale. Pînă la 25 decembrie aii 
fost împrăștiate 180 000 tone de în
grășăminte organice pe aproape 7 700 
hectare. începînd din ianuarie, rit
mul fertilizării ogoarelor va crește, 
întrucit încheierea arăturilor de 
toamnă in toate unitățile agricole a

— Cooperativa dispune de încă 
2 400 tone de îngrășăminte naturale 
— continuă președintele cooperativei. 
După ce le imprăștiem pe acestea, 
vom utiliza cele i 500 tone de îngră
șăminte de la ’ locuitorii comunei, 
care au fost depozitate la marginea 
satului, in trei locuri anume ame- ■ 
najate. .Apoi vom organiza o acțiune 
pe întregul sat de strîngere a tuturor 
cantităților de îngrășăminte naturale 
ce se mai află în curțile cetățenilor. 
Abia după aceasta, adică după ce 
epuizăm toate rezervele, trecem la 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice.

Care este situația la C.A.P. Remuș, 
unitate vecină cu C.A.P. Braniștea ? 
Anul acesta, cooperativa agricolă din 
Remuș, deși are aceleași condiții 
pedoclimatice, la porumb, grîu. orz 
și alte culturi de cîmp- a obținut 
producții pe jumătate și chiar mal 
mici față de cele'realizate la C.A.P. 
Braniștea. Cauzele pot fi aflate 
ușor chiar la fața locului. Dincolo 
de alte neajunsuri, conducerea aces- 

.... .. ... tei unități agricole manifestă o. slabăj
permis eliberarea urnii mare număr . preocupgrg. pentru utilizarea îngrașă-1 
de tractoare. Vreau șă adaug că, în 
județ, șe desfășoară o largă acțiune 
de identificare a rezervelor de în
grășăminte organice ce rezultă la 
complexele de creștere a porcilor, 
care pînă acum nu erau utilizate 
decît în mică măsură. începînd de 
la 15 ianuarie vom organiza formații 
speciale, dotate cu utilaje, astfel ca 
și această importantă rezervă să fie 
folosită pentru fertilizarea terenuri-, 
lor agricole.

Dar să urmărim în unităti agricol 
le din consiliul agroindustrial Fră
țești cum se acționează pentru fer
tilizarea terenurilor. La C.A.P. Bra
niștea, două formații. de administrat 
.îngrășăminte organice se află în pli
nă activitate. Din cele 230 hectare 
prevăzute, au fost fertilizate 100 
hectare. Ce vă determină sâ acordați 
multă atenție fertilizării cu îngră
șăminte organice ? „Ne-am convins 
că numai dacă-i dăm la timp pămîn- 
tului 
col te 
tele 
Dacă 
kg de porumb boabe la hectar, 4 527 
kg de grîu și 6 750 kg de orz este și 
urmarea faptului că noi revenim cu 
îngrășăminte organice pe aceeași su
prafață o dată la cinci ani". De re
marcat este și faptul că. în această 
unitate, sînt utilizate toate rezervele 
de îngrășăminte organice. Ce se în
țelege prin aceasta ?

mintelor organice. De multi »ni-s-au« 
acumulat mări cantități de asemenea 
îngrășăminte — peste 2 000 de tone ! 
— care, dintr-o importantă rezervă 
de sporire a producției s-au trans
format într-o sursă de infecție. Ieri, 
deși la vecini se lucra de zor. la- 
C.A.P. Remuș tractoarele și remorci
le zăceau in curtea secției de meca
nizare. Peste tot domnea o acalmie 
ca și cum cooperatorii și conducerea 
cooperativei ar fi intrat in vacantă 
de iarnă. Această situație dovedește 
că nici acum conducerea cooperativei 
agricole din Remuș nu 
mic din experiența 
Branișțea. care obțin 
prin utilizarea tuturor 
îngrășăminte naturale.

Starea de lucruri criticabilă de la 
C.A.P. Remuș nu constituie un caz 
izolat. Și în alte cooperative agri
cole, cum sint cele din Schitu și' 
Cometu. au fost fertilizate suprafețe 
mici. Aceasta arată că media bună 
pe ansamblul județului acoperă ne- 
realizările unor unități. De aceea se 
impune ca organele agricole județe
ne să intervină energic pentru ca 
programul de fertilizare, cu îngrășă
minte naturale să fie realist inte
gral în fiecare unitate agricolă.

E BINE DE ȘTIUT CĂ.
J

• In condiții de neiriga- 
re și pe soluri cu fertilitate 
medie, un vagon de îngră
șăminte naturale sporeș
te recolta de cereale cu 
750 kg.

© La sfecla de zahăr, fo
losind 30—40 tone de în
grășăminte naturale la hec
tar, se obține un spor al 
recoltei de 11 tone de ră
dăcini.

• Recolte mari la cultu
rile prășitoare — porumb, 
sfeclă de zahăr, cartofi — 
precum și la legume nu sint 
posibile fără îngrășăminte 
naturale.

• Acțiunea de amenda- 
mentare a terenurilor pen
tru micșorarea acidității so
lului dă rezultate numai in 
măsura în care au fost a- 
plicate și cantități cores
punzătoare de îngrășămin
te naturale.

• Primele acordate pes
te prețurile de contractare 
pentru cantitățile de pro
duse livrate la fondul de 
stat stimulează unitățile a- 
gricole, pe toți producăto
rii să sporească randa
mentul la hectar la toate 
culturile. Aceasta se poate 
realiza însă, în primul rînd, 
prin fertilizarea cu îngră
șăminte naturale a unor su
prafețe cît mai mari.

Aurel PAfADIUC 
Petre CRISTEA

cursul lunii decembrie. în 
județul Satu Mare a căzut o cantitate 
foarte ridicată de precipitații : 100 li
tri de apă pe metru pătrat, cu apro
ximativ 12 litri mai mult fată 
aceeași perioadă a anului trecut, 
urmare, apa băltește pe multe 
renuri agricole, fiind periclitate 
mănăturile de toamnă. Pentru a
preveni orice pierderi, la indicația 
comitetului județean de" partid a fost 
întocmit un program de măsuri pen
tru perioada cuprinsă pînă la 31 mar
tie privind eliminarea excesului de 

de pe semănături. Pe baza aces- 
program, in unitățile agricole de 
și cooperatiste se urmărește zil- 
nivelul apelor, iar organizațiile 

de partid și consiliile populare din 
multe localități au mobilizat pe ce
tățeni la deschiderea de rigole și 
șanțuri de scurgere. De asemenea, 
sint puse in funcțiune toate stațiile 
de pompare. După cum ne-a relatat 
tovarășa ing. Violeta Muresan. direc
tor adjunct al direcției agricole Satu

La cooperativa agricolă Braniștea, județul Giurgiu, se lucrează zi de zi la 
transportarea în cimp a îngrășămintelor naturale

Foto : A. Papadiuc

SEMNALE
DE LA FATA

LOCULUI
Pămîntul nu se

Secvență obișnuită de muncă la Centrul de reparații pentru motoare de tractoare de la Budești, județul Că
lărași. Ieri, întregul personal al unității se afla la datorie. Au fost reparate 6 motoare, iar alte 25 se află pe banda 
de montaj. Lucrătile poț fi încheiate mai repede, dar întreprinderile furnizoare trebuie să grăbească livrarea 
arborilor motor, pistoanelor și garniturilor pentru 175 motoare de tractoare, iar stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii să trimită la reparat motoarele prevăzute. S.M.A. Ulmeni a trimis doar 8 tractoare din 26, Fun- 

deni - 10 din 28, Fundulea — 12 din 18 Foto : Sandu Cristian

S-a calculat că pentru 
pînă la 15 februarie, a 
parc de tractoare si mașini agricole 
din județul Prahova sint necesare 1.4 
milioane ore de muncă. Aceleași cal
cule arată că unitățile S.M.A. dis
pun de forte suplimentare (400 000 
ore de muncă !n plus) care pot asi
gura executarea chiar mai devreme 
a întregului volum de reparații. Ci
frele puse la dispoziție de tovarășul 
inginer Aurelian Cărnaru. directorul 
Trustului S.M.A. Prahova, arată însă 
că, în unele unități, reparațiile nu 
merg așa cum era de așteptat : ca 
..pe roate". Pînă la 26 decembrie, cu 
excepția semănătorilor de prăsitoare, 
reparate în grafic, din programul pe
rioadei au fost recepționate 647 trac
toare față de 709 planificate; 553 
grape disc, față de 577 ; 145 cultiva
toare, față de 169 ; 132 mașini
împrăștiat îngrășăminte, fată de 
etc. „Am analizat cu directorii 
S.M.A. cauzele intirzierilor si 
stabilit măsurile necesare, intre care 
organizarea schimbului II in cît mai 
multe unităti pentru intrarea în ritm" 
— ne-a spus )directorul trustului. 
Constatările din teren arată însă că 
măsurile stabilite la județ sînt a- 
plicațe doar parțial în unităti.

Am început documentarea într-una 
din unitățile de bază : secția de me
canizare Bucov. Din efectivul de 20

de mecanizatori erau prezent! doar 
11. E bine cunoscut că nu poate n 
concepută activitatea intr-o secție de 
mecanizare fără' sudor. Deci, unde e 
sudorul 7 Aceasta a fost prima în
trebare pusă de tovarășul inginer Ni- 
colae Voiriea. directorul S.M.A. Băr- 
cănești. „A fost învoit" — ne-a răs
puns mecanicul de secție, Haralam- 
bie Florescu, în lipsa șefului secției, 
„chemat" la o ședință la centru. A- 
favâ se lucra la spălarea unei ma
șini de aplicat amendamente si de
montarea unui disc; înăuntru, patru 
tineri își făceau de lucru lingă sobă. 
Firește, cu un asemenea ritm nu se 
putea repara mai mult decit s-a fă
cut. Cînd curtea secției e plină de 
semănători, care-și așteaptă rîndul 
la reparat, e limpede că, cu un efec
tiv incomplet și cu un asemenea ritm 
de lucru încadrarea în termen de
vine puțin probabilă. Singura semă
nătoare declarată „reparată" avea 
colții lipsă, piese care puteau ti con
fecționate la strung. în secție.

Aceeași situație și la grupa de ma
șini agricole Pleasa. apartinînd ace
leiași secții. Din 18 mecanizatori erau 
prezenti 11. ceilalți 7 fiind în conce
diu sau absenți. Programul de repa
rații este și aici încărcat : 38 de gra
pe disc (din care numai 5 ' erau 
gata). 28 de mașini fitosanitare. 25 
de remorci etc.

Mare, lucrările 
excesului de apă __ _____ __
mai bune rezultate fiind obținute in 
consiliile agroindustriale Odoreu si 
Ardud. La Odoreu. de exemplu, se 
acționează cu echipe formate din 
cooperatori și lucrători din întreprin
derea agricolă de stat din localitate. 
Ca urmare, a fost evacuată apa de 
pe mari suprafețe.

La cooperativa agricolă Livada, 
una din localitățile de șes. aflată pe 
sol podzolic, s-au executat o serie de 
lucrări de eliminare a excesului de 
apă pe suprafețe de 30—40 hec
tare fiecare. Mai continuă insă să 
existe multe ochiuri de apă. Prima
rul comunei, tovarășul Ignațiu Co- 
rondan, ne-a relatat că in fiecare 
fermă din cadrul cooperativei agri
cole au fost mobilizați zilnic 10—15 
oameni la lucrările de săpare de 
șanțuri și canale pentru scurgerea 
apelor. Dacă situația va impune, 
și din păcate ploile care cad acum 
pot aduce prejudicii viitoarei recolte.

spunea primarul, vor fi mobilizați un 
număr mai mare de oameni la aceste 
lucrări. Nu trebuie 
este momentul cînd 
acționeze energic, cu 
executarea lucrărilor 
la scurgerea apelor.

Dealtfel, directorul stațiunii de 
cercetări agricole Livada, dr. ing. 
loan Vlăduțiu. ne-a spus că precipi
tațiile abundentă care cad în această 
perioadă creează pericolul ca apa să 
băltească pe mari suprafețe. Este un 
argument în plus că atît la Livada, 
în consiliile agroindustriale Satu 
Mare, Moftin, cit și în alte unități 
agricole din județ să fie mobilizate 
forte masive la săparea șanțurilor de 
scurgere în vederea elimipăril grab
nice a excesului de apă de pe se
mănăturile de toamnă.

Această secție aparține C.A.P. Bu
cov. unitate fruntașă din județul 
Prahova.

—. SintetI Interesat! în mod direct 
de calitatea reparațiilor, ca benefi
ciari ai mașinilor.

— Nu ne e indiferent cum vor fi 
reparate — ne-a spus tov. Costică 
Mișcă, președintele cooperativei. în 
timpul campaniilor noi ajutăm sec
ția cu strungari și sudori, ori de cite 
ori este nevoie.

— Dar acum e șl mai mare nevoie 
de ajutor. în curte erau 38 de discuri 
și numai doi oameni lucrau la ele.

— Avem și noi mașini si utilaje de 
tot felul...

Integrarea secțiilor de meoanizare 
în cooperativa agricolă trebuie înțe
leasă exact în lumina noilor măsuri 
stabilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în perioada re
parațiilor. cooperativele agricole sint 
datoare să acorde tot sprijinul sec
țiilor de mecanizare, cu oameni si tot 
ce e nevoie, să urmărească stadiul 
reparațiilor, calitatea acestora, pe în
treg parcursul lucrărilor. întocmai 
ca un diriginte de șantierj

Un alt popas : Centrul mecanic de 
la Buda. apartinînd de S.M.A. Băr- 
cănesti. Aici se repară motoare de 
tractor. Pînă la „masa de lansare", 
unde se pregătesc piesele pentru 
montaj, totul decurge în cele mai 
bune condiții. La acest punct de lu
cru. pe bună dreptate. considerat 
„creierul" atelierului, întrucit aici sînt 
verificate încă o dată toate piesele 
care merg la montaj, se constată însă 
unele deficiente. în urma unor probe 
executate cu aparatură adecvată, in
ginerul Eugen Radovicescu ne->a spus 
că nici unul din cele 10 pistoane de 
motor venite de la Uzinele din Coli- 
bași nu corespunde dimensiunilor. 
Or, un lucru e dar. Orice piesă ne
corespunzătoare. ajunsă la montai, 
va avea repercusiuni grave asupra 
calității reparațiilor.

Am făcut această precizare întru- 
cît la o probă similară, executată in 
prezenta a numeroși specialiști, la 
S.M.A. Tg. Frumos, județul Iași, cu 
prilejul unui schimb de experiență, 
a rezultat că unul din 10 asemenea 
pistoane nu are dimensiunile prevă
zute. Este aceasta încă o explicație 
a întîrzierilor constatate în desfășu
rarea uneia din cele mai importante 
lucrări in vederea declanșării in bune 
condiții a campaniei agricole de pri
măvară — repararea mașinilor agri
cole !

O altă explicație a stadiului întîr- 
ziat al reparațiilor o constituie și 
faptul că tractoarele trimise în aju
tor județului Ialomița, 
de toamnă, s-au întors 
de cîteva zile. Dar. așa 
tut constata, 
dispun de o 
de suficiente 
deci condiții 
fie intensificat, iar reparațiile — în
cheiate la termenul stabilit. Trebuie 
însă folosită cu maximum de randa
ment fiecare oră din cele 1.8 milioa
ne ore de care dispun stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din ju
dețul Prahova, asigurată pretutindeni 
buna organizare. întronată disciplina 
muncii, de la lucrătorii din ateliere 
pînă la șefii de secții si conducerile 
S.M.A. și ale unităților agricole.

îngrașă cu... 
situații statistice"

La Direcția agricolă jude
țeană Mureș aflăm că re
zervele de 
organice din 
complexele zootehnice "însu
mează circa 438 000 tone, cu 
care ar putea fi fertilizate 
peste 11 000 hectare. O primă 
constatare : cu toate capri
ciile vremii, in multe uni
tăți agricole de stat și coope
ratiste din județul Mureș se 
lucrează cu toate forțele la 
transportul și fertilizarea 
unor mari suprafețe cu în
grășăminte naturale. La 
C.A.P. Nazna, întreaga can
titate de 7 000 tone gunoi de 
grajd a fost transportată și 
administrată pe o suprafață 
de 115 hectare. La data do
cumentării noastre, 17 ate
laje cărau la cimp gunoiul 
de grajd din gospodăriile co
operatorilor.

Pe ansamblul unităților 
agricole din județ, lucrările 
de fertilizare cu îngrășăminte 
naturale se desfășoară insă 
necorespunzător. Din cele 
circa 438 000 tone îngrășă
minte naturale depozitate in 
fermele zootehnice au fost 
transportate abia 220 000 tone.

Facem un sondaj in unită
țile agricole din consiliul 
agroindustrial Fărăgău. Eco
nomista consiliului, tovarășa 
Florentina 
„Situația 
in biroul 
plecat la Albești 
bleme de zootehnie". Nu ve
dem stbeurile din scripte, dar 
le constatăm in realitate. 
Unele grajduri abia se văd 
de „munții de gunoi". De la 
loan Teban, inginerul șef al 
S.M.A., aflăm că in unitățile 
din consiliu au fost fertili
zate numai 260 hectare 
cele 860 planificate, 
„operativa" direcției 
cole rezultă că la aceSt ca
pitol sint mult rămase in 
urmă și unitățile din consi
liile Luduș și Band. Cum 
s-ar spune, in hirtii există o 
evidență a... neîndeplinirii 
sarcinilor. Dar dintr-o ase
menea „evidență" nu se în
grașă pămintul. Cel mult — 
nepăsarea și indisciplina. 
Iar cu așa ceva n-au sporit 
niciddată recoltele ! (Gheor
ghe Giurgiu).

îngrășăminte
fermele și

Duca, ne spune: 
•la zi» e inchisă 

inginerului șef, 
in pro-

din 
Din 

agri-

Risipa de lingă
rampa

După ce au încheiat ară
turile pe toate suprafețele ce 
vor fi cultivate in primăva
ră, agricultorii din județul 
Tulcea au declanșat alte 
campanii pentru obținerea de 
recolte mai mari in anul 
1982 : repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole, ferti
lizarea terenurilor etc. In 
majoritatea unităților se lu
crează intens. Dacă la coope
rativele agricole din Iazu
rile și Cataloi, la I.A.S. Sa- 
rinasuf s-au fertilizat supra
fețe mari cu îngrășăminte 
chimice și organice, in altele 
lucrarea abia a început sau 
nici atit. Deși la nivelul ju
dețului și in fiecare uni
tate agricolă există un pro
gram de fertilizare chimică 
și organică a tuturor supra
fețelor, in multe locuri acest 
program a fost dat uitării. 
Nu e de mirare, fiindcă in- 
grășămintele chimice sosite in 
gările din județ încă in lu
nile septembrie și octom
brie nu au fost transportate 
nici pină astăzi. Simbătă, 26 
decembrie, in stația C.F.R. 
Cataloi se aflau „depozita
te" intre linii, pe rampa de 
descărcare, peste 400 tone de 
îngrășăminte chimice. Cine 
sint proprietarii 7 Răsfoind 
dosarul documentelor de so
sire a îngrășămintelor, șeful 
stației, D. Popescu, ne spune: 
„C.A.P. Cirjelari are pe ram
pă, din 29 septembrie, peste 
100 tone. C.A.P. Ostrov — 118 
tone din 3 octombrie. C.A.P. 
Peceneaga — 100 tone din 10 
octombrie, iar întreprinderea 
județeană pentru 
rea și 
— 100 
brie".

De-a 
tona 
munți de ingrășăminte. Si așa 
se cheltuiesc milioane de 
lei pentru a ingrășa... li
niile C.F.R. E timpul să se 
puni capăt fără intîrziere 
acestei nepermise risipe. Iar 
cei vinovați să răspundă nu 
doar prin autocritici formale 
in ședințe, ci prin acoperirea 
daunelor produse l (Neculai 
Amihulesei).

intreține- 
exploatarea pajiștilor 
tone din 20 decem-

lungul liniilor din 
stafiei s-au adunat
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OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE,

Pregătiți temeinic recolta anului 1982, valorificați cît mai bine baza materială
- - •___ < »

existentă, acționați cu energie și spirit gospodăresc pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce revin fiecărei unități agricole în cel de-al doilea an al cincinalului I
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PATRIA Șl CEI CE O FĂURESC 
în oglinda artelor plastice contemporane

„Redați prin graiul minunat al artei freamătul creator al poporului, care, 
transformînd prin munca sa eroică înfățișarea țării, se transformă pe sine însuși. 
Nu uitați niciodată că menirea artei noastre este de a înnobila omul, de a-1 inspira 
spre noi fapte mărețe, spre realizarea idealurilor socialismului și comunismului66.

NICOLAE CEAUȘESCU

Numeroase sînt realizările artei noastre care dovedesc o 
pătrundere in adincul existenței poporului, înțelegerea nă
zuințelor, a eforturilor ți luptei sale eroice. Ele năzuiesc să 
înfățișeze in culorile vii ale adevărului grandioasa frescă a 
României in spiritul nobilei meniri a artei socialiste, atit de 
pregnant definite de secretarul general al partidului.

Cu prilejul recentei vizite la expoziția de artă plastică a 
laureaților Festivalului național „Cintarea României", secre
tarul general al partidului a recomandat creatorilor de fru
mos o lărgire considerabilă a tematicii lucrărilor menite să 
îmbogățească tezaurul artistic național cu opere cit mai acce
sibile celor pentru care au fost create. Drumul pe care arta 
plastică se poate afirma pe măsura marelui ei potențial crea
tor este, desigur, drumul veșnicei descoperiri a izvoarelor 
nesecate ale realităților patriei noastre socialiste. Spre a vorbi 
convingător minții și inimii oamenilor, opera artistică are 
nevoie de o mare autenticitate, ce nu poate fi conferită decit

de strălucirea unor „coloranți naturali", ai realității, de lu
mina puternică a adevărului vieții ți muncii constructorilor 
socialismului, tn esență, pe aici, prin aceste minunate plaiuri 
ale prezentului nostru tumultuos trece drumul artei dura
bile, artă care, adresată celor de azi ți înțeleasă de ei, t>« 
putea să fie prețuită și de oamenii viitorului. Întotdeauna s-a 
intimplat așa. Adevărurile generale care frământă spiritul 
omenesc ne privesc din marile creații in forme tulburător de 
concrete, de accesibile. Ele nu rămin „enigme de nedescifrat", 
ci, din contră, sint pline de sens, de înțeles uman. Drumul 
artei nu este drumul Sfinxului neînțeles, ci al lui Oedip, al 
veșnicei confruntări cu Sfinxul: al luptei personalității crea
toare pentru a smulge vieții și naturii taine ce par de nepă
truns, frumuseți menite să sporească „corola de minuni" a 
lumii, adevăruri In care oamenii să-și afle explicate mintea 
ți sufletul, nobilele lor aspirații.

In chipul și viața oamenilor de azi ți înfățișarea patriei pe 
care o făuresc stau, ca in strălucitorul bloc de marmură pură, 
subiectele viitoarelor opere demne de complexitatea prezen
tului, de înțelegerea contemporanilor, de frumusețea vieții 
lor, de măreția drumului spre culmile socialismului. A înfă
țișa cu măiestrie, cu personalitate artistică chipul omului 
care, făurind o nouă lume, mai bună și mai dreaptă, se per
fecționează pe el insuși este misiunea pe care partidul, in 
numele poporului, a incredințat-o creatorilor de artă din pa
tria noastră, chemați să adauge patrimoniului artei româ
nești noi și durabile opere, pătrunse de spiritul nou al epo
cii noastre socialiste, purtătoare ale unui mesaj de înaltă 
valoare umană, ale unui mesaj revoluționar.

Despre sursele de inspirație și modalitățile creatoare me
nite să pună mai cuprinzător și mai puternic in valoare fru
musețile țării ne vorbesc pictorii înșiși, potrivit propriei lor 
personalități, înclinațiilor și opțiunilor lor artistice.

Peisajul țării- în universul
picturii de azi

Convorbire cu pictorul
Viorel MĂRGINEAN

Pictura Iui Viorel Mărginean ee 
Impune inteligentei șl sensibilității 
privitorilor .ca o realitate spirituală 
ce-și trage seva, puterea de fasci
nație din mirabila frumusețe a sa
tului și peisajului transilvan. Pei
sajul locurilor sale de obîrșie — sa
tul Cenade, județul Alba — a con
stituit și rămîne in continuare sursa 
picturii sale. I-am solicitat să-și 
definească legătura cu locurile de 
Obîrșie.

v— Sînt născut Intr-o zonă de 
dealuri din centrul Transilvaniei. 
Peisajul acestei regiuni este foarte 
variat. Dealuri inaîte. împădurite 
alternează cu văi adinei, oferind 
privirii largi deschideri panoramice 
pe care mi-a plăcut întotdeauna să 
le privesc de sus. de la nivelul zbo
rului de pasăre, de Pe culmea unui 
deal. Cunosc un loc in apropierea 
satului meu din care. rotindu-ți 
privirea de jur-împrejur, ti se ofe
ră o imagine asemănătoare foto
grafiilor luate din satelit, un loc 
din care privind peisajul înconju
rător ai impresia foarte puternică, 
foarte concretă, că globul Dâniin- 
tesc este rotund. Sînt imagini, im
presii care mi s-au imprimat adine 
în memorie, de care sufletește mă 
simt puternic legat, către care mă 
întorc adeseori cu aceeași deplină 
bucurie de a le regăsi neschimba
te. fixate intr-o eternitate a frumu
seții lor. intr-o putere a lor de 
a-ml transmite senzația unei decli
ne libertăți. Nu numai aici, dar pre
tutindeni. pe întreg cuprinsul tării 
avem peisaje minunate care, in 
buna tradiție a colorismului ro
mânesc. au făcut și pot face în con
tinuare obiectul unor lucrări de 
reală calitate artistică, așa cum pe 
bună dreptate afirma de curind se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la intîl- 
nirea cu creatorii în expoziția tau- 
reațllor Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Se cuvine să a- 
daug că, în al doilea rind, mai mult 
decit orele teoretice și practice, 
marile exemple ale artei românești 
și universale mi-au deschis largi 
orizonturi de gîndire.

— Care este rolul acestei inesti
mabile moșteniri culturale in con
dițiile contemporaneității ?

— Opera fiecărui creator contem
poran are, cred, o contribuție prin 
raportarea la această tradiție. Ca
litatea operei, atunci cind există, se 
integrează în această tradiție. Nu 
există însă un model anume care 
trebuie respectat riguros. Lucrările 
înaintașilor noștri prezentate in 
muzee sint oferite studiului si ad
mirației tuturor. Pentru un artist 
este însă doar baza de la care tre
buie să pornească. Dacă nu adaugi 
nimic nou la ceea ce există în
seamnă că de fapt nu ești un crea
tor. Sufletul poporului este inepui
zabil. ca și frumusețea locurilor în 
care el trăiește: iată sursele din 
care, insușindu-nl-le. putem spori 
tezaurul artei noastre.

Am o mare admirație pentru Pe- 
trașcu, Tonlt.za, Luchian, Andreescu, 
Paciurea, Brâncuși, Anghel. Fiecare 
din ei a adus contribuții de seamă 
la dezvoltarea picturii românești. 
Pallady trăia în vremea studenției 

■ mele. îmi plăcea exigența lui în a- 
ranjarea naturilor statice. îmi plă
cea această reflexivitate față de 
tema propusă, față de tratarea ei. 
Picta în două-trei variante pentru ca 
apoi să rupă tot ce i se părea mai 
puțin reușit și să rămină eu o sin
gură lucrare doar. Am văzut multe 
muzee străine, iar atunci cind m-am 
întors acasă am simțit impulsul de 
a vizita de fiecare dată muzeele

noastre, de a face comparații. Pot 
spune cu toată convingerea că avem, 
personalități artistice de primă mă-

rime, din păcate insuficient cunos
cute sau insuficient popularizate.

— Dată fiind această binecunos
cută tradiție a colorismului româ
nesc, ce rol atribuiți desenului care 
se află atit de aproape de impulsul 
creator 7

— Desenul este arhitectura pictu
rii. Mi-a plăcut întotdeauna să de
senez. N-aș putea spune insă că-mi 
place mai puțin culoarea. Cînd ai 
pensula în mină, desenezi colorînd 
și colorezi desenînd. în pictură o 
formă nu poate exista fără desen 
și culoare.

— In opere foarte variate ca mo
dalitate de exprimare poate fi des
cifrată înfățișarea complexă a vie
ții poporului nostru, a universului 
său sufletesc, a felului său de a fi, 
de a reacționa in fața existenței, de 
a judeca valorile spirituale și ma
teriale. In ce măsură credeți că 
existenta acestui specific este pre
zentă in creația actuală 7

— Toate manifestările artei popu
lare. dar și activitatea creatoare de 
pe tot cuprinsul țării, obiectele de 
artă produse, atitudinea fată de ele. 
manifestările referitoare la costum, 
obiectele din casă, dans, muzică — 
toate acestea păstrează un anumit 
sens specific propriu de manifestare. 
Prin perpetuarea tradiției, prezen
ta ei. adaosul adus de fiecare ge
nerație se conturează însăși notiu- 
ifea de specific național. El a fost 
prezent în pictura interbelică, dar 
exisță în continuare in creația con
temporană în măsura in care fle
cari» artist este prezent acolo unde 
trăiește, nu doar ca persoană fizică, 
ci cu toată ființa, cu gindul. si su
fletul. cu munca si dorința de a 
contribui fa progresul general.

fundamentală a creației noastre ar
tistice. , k

Satul, tn pictura ce o fac. e pen
tru mine mai mult decît o temă, 
este un fel propriu de a vorbi des
pre lume. Voi cînta în pictura mea 
mereu satul — chiar cu riscul de a 
mă repeta, de a fi monoton dar 
lecția tradiției ne amintește, clar, 
că multe vieți de creatori n-au pu
tut epuiza ceea ce aveau de spus 
despre sat. De aceea, cred că o 
singură viată încă e prea puțin pen
tru a putea vorbi despre el.

încerc prin pictura mea — oma
giu adus satului — să aduc bucu
rie înainte de toate celor care nu 
au uitat cine sînt și de unde vin, 
celor ce poartă în-suflet icoana sa

tului copilăriei lor și participă cu 
emoție la propășirea lui socialistă 
în prezent și în viitor.

Liviu Rebreanu, într-o anume 
Împrejurare, amintea că „sintem și 
vom fi totdeauna neam de țărani. 
Prin urmare destinul nostru ca 
neam, ca stat si ca putere cultura
lă, atîrnă de cantitatea de aur ce 
se află în sufletul țăranului. Dar 
mai atîrnă, în această măsură, si de 
felul cum va fi utilizat sl trans
format acest aur în valori eterne".

Merită să trudim cu toții în a găsi 
acest aur ascuns In eternitatea spi
rituală a satului românesc si a În
cerca pe cit ni-i cu putință fiecă
ruia a-1 transforma în valori eterne.

O caracteristică a li
teraturii germane din 
țara noastră este an
corarea ei în tematica 
izvorită din realitățile 
societății noastre so
cialiste. Ca parte inte
grantă a culturii socia
liste unitare din Româ
nia, ea are firește. în 
arta cuvîntului. o ori
ginalitate de necon
testat.

O pleiadă de perso
nalități distincte, ca
pabile să minuiască 
cu ingeniozitate diferi
te forme literare și să 
exprime o gamă boga
tă de idei și sentimen
te reprezintă la ora 
actuală tînăra genera
ție a literaturii ger
mane din România. 
Este un adevăr de ne
contestat că scriitorii 
tineri beneficiază în 
evoluția lor de clima
tul deosebit de recep
tiv și stimulator creat, 
îndeosebi în ultimii 
ani, de partidul nostru 
pentru promovarea lu
crărilor de certă va
loare literară. Astfel 
Johann Lippet. in vo-. 
lumul recent tipărit 
„Biografie. Un model", 
prezintă momente pli
ne de semnificație din 
viata unei familii șvă- 
bești din Banat, folo
sind multe elemente 
autobiografice: prin
luciditatea atentă si 
lirismul sobru, reți
nut. această carte as
piră să evidențieze va
lorile umaniste ale li-, 
teraturii. Versuri de o 
remarcabilă tinută in
telectuală și ideologi
că. poezii lucide, de un 
activism angajat, străi
ne patosului de apa
rentă și declarativis- 
mului de suprafață au 
dat cițiva poeți, cum 
ar fi Rolf Bossert, 
Horst Fassel. Franz 
Hodjak. Horst Sam
son, Werner Sdllner.

, William Totok. Ri- 
\__________________

chard Wagner, ei fiind 
prezenti. de ani de 
zile, cu versuri avînd 
o tematică politico-pa- 
triotică sau poezii de 
un lirism autentic, in 
prestigioasa revistă 
„Neue Literatur", cit 
și in alte publicații. 
Ceea ce' ii unește, in
tr-un fel, pe acești re
prezentanți ai tinerei 
generații sînt reflec
țiile — uneori concise 
— asupra prezentului 
și viitorului patriei și 
ale lumii contemnorane' 
(de exemplu Wemer 
Sdllner in volumul „O

însemnări de 
Claus STEPHANI

dezvățare", Franz 
Hodjak în „Măsura 
capetelor" si în cule
gerea de versuri „Dis
cuții cu Polly Knall"), 
situațiile dominate 
de o ironie spiri
tuală (Rolf Bossert. 
Horst Fassel). iar în 
poezie, versul alb. ca- 
re-și păstrează însă 
ritmul „interior", une
ori sever. Posibilitățile 
variate de expresie ale 
tinerilor le sugerează 
și debuturile din ulti
mul timp ale lui 
Adrian Low și Matt
hias M. Schmitz. De
sigur, toți acești poeți 
și prozatori se află in 
plin proces de Conso
lidare a succeselor do- 
bindite. Cititorii aș
teaptă de la ei noi 
creații care să reliefe
ze convingător munca 
Si viata, nouă condiție 
umană a constructori
lor socialismului.

Se remarcă si pre
zența tot mai activă a 
unei noi generații de 
critici cu o solidă pre

gătire ideologică și 
profesională. în Încer
cări de sinteză și ana
liză. deocamdată izola
te, Peter Molzan. Em
merich Reichrath. 
Gerhardt Cseika. Edu
ard Schneider. Stefan 
Sienerth au, evaluat 
realizările noii gene
rații de poeți si proza
tori germani din 
România și au intuit 
direcțiile evoluției ei 
viitoare.

Colaborind cu scrii
torii români la înche
garea unei imagini u- 
nitare a zilelor noas
tre. la cunoașterea va
lorilor eterne ale li
teraturii române, tînă
ra generație do poeți 
de limbă germană s-a 
consacrat și unor tra
duceri din literatura 
română, apreciate mult 
și dincolo de hotarele 
tării. Recent. Horst 
Fassel a tradus din 
poezia lui Corneliu 
Sturzu („Iarba de la 
răscruce"), Werner 
Sollner a tălmăcit ver
surile lui Mircea Di- 
nescu („Sub soarele 
ieftin închiriat". 1980) 
iar poeta Anemone 
La.tzina a întocmit. îm
preună cu scriitorul 
Heinz Kahlau (R.D.G.) 
un volum prețios de 
poezie de avangardă 
românească în versiu
nea germană avînd ti
tlul „Trîmbita de 
nouri". La aceste e- 
xemple am putea a- 
dăuga multe altele, in
clusiv grupajele de 
proză și poezie româ
nească prezentate cu 
regularitate în „Neue 
Literatur".

Creșterea volumului 
de creație angajată si. 
totodată, a pretenții
lor ei estetice sînt 
semne ale viabilității 
și maturității litera
turii de limbă germa
nă din tara noastră.

Satul, matca unor valori 
eteme

Convorbire cu pictorul 
Ion GRIGORE

— Sinteți cunoscut ca un pictor 
statornic al peisajului, real si sufle
tesc, ce scaldă in aura lui eternă 
satul românesc. Așadar, ce repre
zintă satul pentru pictura dumnea
voastră 7

— Cu cîț tnaintez în vreme, cu atit 
iubirea fată de locurile de unde am 
plecat este mai prezentă, mai 
aprinsă.

Iubesc satul meu pentru că acolo 
am văzut lumina zilei : iubesc satul 
ca sat pentru că îl socot leagăn al 
Civilizației noastre, al spiritualității 
românești. Multi, foarte multi l-au 
venerat și i-au adus elogii de-a 
lungul anilor. Și e firesc să fie 
așa ! Că pentru multi, fie filozofi, 
scriitori, poeți, muzicieni sau pic
tori, el. satul, a fost șl este încă 
izvor de împliniri spirituale,

Voi povesti in pictura mea tot ce 
știu si pot cuprinde cu mintea mea 
despre sat și oamenii de acolo — 
țăranii noștri, cu tradițiile si obi
ceiurile. cu munca și nevoile, cu 
bucuriile lor; voi povesti trecutul 
și prezentul lor.

SATUL îl voi cînta așa cum mă 
pricep eu. așa cum >1 înțeleg eu — 
ca om ce cred că nu am plecat încă 
de acolo, spiritual vorbind — cum 
se oglindește el in sufletul meu, și 
poate mai presus cum îl visez eu 
că este. Este posibil să pictez une
ori amintiri despre sat și nu reali
tatea imediată a unui sat anume. 
Dar amintirile sînt niște realități 
decantate, sint niște esență ce cu
prind adevăruri perene. Și eu vreau 
să pictez permanentele satului.

Pictez satul pentru că în felul 
acesta mă întorc mereu spre lumea 
copilăriei, spre lumea din care am 
pornit șl în care m-am format ca 
om și ca pictor. N-aș vrea să se în
țeleagă însă că evoc satul numai 
din impulsuri sentimentale. Descriu 
si reconstitui totodată locul unde 
au prins viață străvechi valori spi
rituale si morale, o anumită atitu-

dine si viziune asupra lumii. Pictez 
deci un sat real, satul natal, dar 
și un sat imaginar, un univers 
călăuzit de destinul său lăuntric, de 
legi înțelepte șl neșovăitoare. Satul 
real este o imagine a omului supus 
sentimentului, satul construit un 
echivalent ca idee, al omului împă
cat cu sine, prieten al naturii, aspi- 
rînd la topirea armonioasă în sinul 
unei familii mari a unei colectivi
tăți. Mai simplu ; pentru mine idea
lului unei arte unitare îi cores
punde o realitate unitară.

— Desigur, „satul etern" este o 
frumodsă metaforă; in realitate, sa
tul n-a rămas încremenit in vechi
le tipare, a evoluat, s-a transformat. 
Ce reține penelul dv. din satul nou, 
de astăzi ?

— Nu fac din pictură o teză. Ideile 
preconcepute distrug in artă emo
ția, autenticitatea, adevărul. Poves
tesc în culoare despre satul memo
riei mele, dar vorbesc și despre 
satul de astăzi, pe care continui 
să-l cercetez cu dragoste si interes. 
Transformările satului contempo
ran privesc o nouă calitate a vie
ții. un nou fel de a înțelege rela
țiile între oameni si raporturile cu 
societatea. Firea țăranului e aceeași 
însă, tezaurul simțirii sale nealte
rat, vigoarea, robustețea, umorul, 
puternicul sentiment al naturii — 
intacte..

Subiectele Inspirate de satul nou 
vădesc, ered. același echilibru si 
luminoasă stare de spirit, carac
teristice satului dintotdeauna. 
Vorbesc în pînzele mele despre ceea 
ce se schimbă, dar si despre ceea 
ce rămîne, despre ceea ce face in- 
confundabilă. prin mai largi com
parații, fizionomia poporului nostru, 
pe care pe drept cuvînt tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în recenta vizi
tă la expoziția laureaților Festiva
lului național „Cintarea României", 
o recomanda ca subiect și temă

A studia și reda frumusețea 
omului muncii

Convorbire cu pictorul 
Mihai RUSU

— Compoziția reprezintă o con
stantă a activității dumneavoastră. 
In ce măsură acest gen reușește co
relarea valorilor sensibilității cu 
acelea ale idelor de larg interes 
social 7

— Mă simt implicat In tot ceea ce 
se întîmplă în lume, nimic nu-mi 
este indiferent. Vibrația la eveni
mentele lumii contemporane este 
dealtfel o caracteristică a noastră, 
a artiștilor. Nu sînt, în general, 
preocupat de o pictură intimistă, de 
o pictură agreabilă care să vizeze 
doar pura desfătare a ochiului. 
Omul si, in genere, realitatea sint 
pentru artiști surse inepuizabile de 
inspirație ; pe acest drum al inter
pretării lor nu te ooti rătăci nici
odată. Personal am fost de la 
început fascinat de amplele compo
ziții ale Renașterii, pasionat de 
realizarea unor compoziții moderne 
în care să fixez nu o imagine natu
ralistă a omului, ci efigia lui dura
bilă, complex evocatoare. Am reali
zat compoziții istorice și compoziții 
inspirate din diferite domenii ale 
actualității, compoziții în care evo
carea se făcea prin elemente sim
bolice, ca Intr-o lucrare ne care am 
realizat-o cu multi ani în urmă și 
care reprezenta un lan de griu 
deasupra căruia strălucea sabia lui 
Stefan cel Mare ca simbol al fru
museții luptei pentru independentă 
purtate eroic de poporul nostru.

Compoziția tematică, cu implica
ții sociale, este o lucrare mult mal 
complexă decît un colt de natură. 
Evident, forța Si profunzimea unui 
artist se pot exprima in orice lu
crare, dar compoziția figurativă te 
obligă fa o concentrare mai amplă 
și o cunoaștere mai profundă a 
naturii umane.

Reprezentarea personajelor în 
relațiile lor din compoziție nu se 
poate face direct după modelele din 
realitate, ci rețlnînd un sumum de 
date tipologice — pentru crearea 
unui anumit tip reprezentativ al 
epocii.

Fiecare epocă a dat in artă anu
mite tipuri reprezentative. Poate că 
și în epoca noastră s-ar putea con
tura mai bine tipul omului contem
poran. dacă ar exista mai mult in
teres pentru om. Arta postbelică, 
cu experiențele și diversitatea ei, a 
adus multe înnoiri in limbai și o 
libertate totală de expresie — care 
dacă a definit mai pregnant per
sonalitatea artistului. în ceea ce 
privește reprezentarea omului con
temporan a rămas datoare. Multe 
experiențe au fost pozitive la vre
mea lor si au îmbogățit arta, dar 
timpul le-a depășit, cine mai folo
sește astăzi mijloacele de expresie 
ale cubismului 7 Posibilitățile uni
versului imaginativ nu sînt epuizate 
și nici mijloacele de expresie. Con
sider că sint resurse mari pentru a 
se aduce lucruri noi. proaspete și 
surprinzătoare.

Poate că pictura contemporană 
nu este îndeajuns de angajată în

reprezentarea omului In marea Iul 
complexitate.

Mi-a plăcut să reprezint în com
pozițiile la care mă refeream mai 
înainte un anumit tio de om con
temporan, un tip mai general, care 
să pună în evidență frumusețea fi
zică și morală, seninătatea. Nu m-a 
preocupat niciodată reliefarea latu
rii urîte, angoasante a personalită
ții umane, explorarea ei expresio
nistă. Atit in construcția persona
jelor. prin tipurile reprezentate, cit 
și prin colorit, pe care l-am dorit 
armonios, am accentuat aspectele 
frumoase ale personalității umane. 
Această atitudine a mea s-ar pu
tea să fi fost determinată si de fap
tul că în arta contemporană repre
zentarea umană a fost exploatată 
pe laturile ei mai puțin agreabile, 
în căutarea expresiei, a expresivi
tății, frumusețea, fizică si psihică, 
g omului a, fost adeseori ignorată. 
Artiștii contemporani sînt datori, 
cred, să fie preocupați într-o mai 
mare măsură de. a scoate în evi
dență noblețea personalității umane, 
frumusețea ei, implicîndu-se mai 
mult — cum sublinia secretarul ge
neral al partidului în cadrul vizitei 
la expoziția laureaților — în viața 
societății, pentru a reflecta cu mă
iestrie viata clasei muncitoare, a în
tregii noastre națiuni.

— Ați realizat numeroase lucrări 
inspirate din momente ale istoriei 
noastre. Ce v-a determinat săt vă 
opriți la această categorie ' de 
subiecte 7

— Am fost și sînt deosebit de im
presionat de importanta care se 
acordă la noi istoriei poporului ro
mân, tradițiilor lui glorioase, Am și 
realizat, dealtfel, o serie de lucrări 
care evocau unele personalități ale 
istoriei, cum a fost Ștefan cel Mare 
sau Burebista, ori momente impor
tante pentru evoluția noastră, ca 
1848, războiul de independență.

— Puteți defini, pe un plan mai 
larg, sensurile responsabilității so
ciale a creatorului ?

— Artiștii generației mele, artiștii 
întregii țări încearcă să răspundă 
exigentelor artistice 6i culturale 
contemporane, exigentelor unui pu
blic din ce în ce mai evoluat, mai 
priceput în evaluarea fenomenului 
artistic. Cred că unul din aspectele 
responsabilității sociale este impli
cat și in dialogul pe care o lucrare 
de artă îl poate stabili cu privito
rii. în fata unei lucrări de calitate 
omul are 0 stare de încintare. Cu 
atit mai mult in cazul ungi picturi 
de idei, de implicații sociale, mai 
largi, impactul cu publicul este mai 
mare, deci efectul educativ mai pu
ternic. Firește, nu în sensul unui 
didacticism mărunt. Cred că o idee 
serioasă, generoasă, tratată cu mij
loace artistice adecvate poate avea 
spontan si deosebit de convingă
tor un asemenea efect.

Convorbiri realizate de
Marina PREUTU

^Critica valorilor*;
Interesul pentru poe

zie se motivează la 
Aurel Martin printr-o 
stare intimă; simțul 
său critic modelat în 
preajma unor lecturi 
intense l-a făcut deo
sebit de sensibil la 
„vocile" liricii pină în- 
tr-atît incit nu o dată 
al senzația unei vie
țuiri în interiorul ,‘o- 
biectului cercetat în- 
tr-o suprapunere de 
planuri ee eomunicâ 
reciproc pînă la stin
gerea limitelor proprii. 
Deși lucrează cu mij
loace Îndelung exersa
te intr-o practică cri
tică de multe decenii, 
starea de receptare 
poetică nu provine 
dintr-o cerebrală cul
tivare, dintr-o specia
lizare univocă, cîț din
tr-o afinitate electivă, 
o chemare din interior 
afirmată cu putere 
încă de la „Poeți con
temporani" (1967) și 
continuată in cele mai 
importante pagini de 
critică și istorie litera
ră pe care le-a dat 
pină in prezent. Acest 
interes esențial pentru 
poezie străbate si re
centul volum „Paran
teze" apărut la Editu
ra „Eminescu". deși 
rezervă o parte din su
mar prozei sau criticii. 
Prin cantitate, dar mai 
cu seamă prin accente 
și desfășurări de sin
teză. volumul reprezin
tă o lucrare de exege
ză poetică întinsă pe 
lungi perioade.

Preocupat, ca întot
deauna. de cuprinde
rea fenomenului poe
tic In devenirea sa. 
Aurel Martin îmbină 
permanent posibilită
țile criticii cu cele ale 
istoriei literare, de 
unde rezultă un tip de 
exegeză deopotrivă â» 
nalitic si, sintetic. 
Scurtele sale crochiuri 
de istorie literară, ca 
acea „Schiță diacroni
că" inserată la începu
tul volumului, servesc 
la fixarea unor repe
re evolutive pe traseul 
complex, extrem de 
bogat al poeziei noas
tre, de la expresia fol
clorică pînă Ia deplina 
maturizare și afirma
re prin poeți de stră
lucită originalitate. 
Schițe de acest fel sur
prind rapid conserva
rea și prelungirea unei

bogate tradiții, cit si 
apariția elementelor 
novatoare, care devin, 
cu timpul, fa rîndul 
lor, tradiție fecundă. 
Gîndită în acest sens 
de către critic, orice 
exegeză a liricii noas
tre are în centrul său 
prototipul eminescian 
reprezentînd „valențe
le nrimordialuiitV1.' 
„modul în care Isi re
găsesc părintele si neo
romanticii. si neocla
sicii, și simboliștii,' si 
avangardiștii", insuși 
simbolul poeziei, „virf 
și crez". De Ia această 
altitudine se măsoară 
devenirea poeziei 
noastre și trebuie să 
recunoaștem că depar
te de a se constitui în- 
tr-o exprimare epigo- 
nică, poezia româneas

•) Aurel Martin : 
„Paranteze", Edi
tura „Eminescu".

că de după Eminescu e 
marcată de personali
tăți cu o profundă in
dividualitate : Maee- 
donski, Arghezi. Ba- 
covia, Blaga. I. Barbu. 
Pillat, o pleiadă care 
face cinste oricărei 
culturi,, justifică și în
treține interesul viu al 
criticii.

Pe toti aceștia criti
cul îi situează exact în 
fluxul neîntrerupt al 
liricii prin succinte de
finiri. îndeobște accep
tate de istoria literară. 
Criticul operează in 
interiorul unei ierarhii 
deja stabilite, rolul său 
doar in aparentă mo
dest fiind acela de a 
stărui asupra valorilor 
de primă importantă. 
Excepție de la această 
regulă, fiindcă există 
și o excepție, il con
stituie studiul „Desti
nul unui poeț : Ion 
Pillat". Calitățile de 
analist ale criticului se 
etalează deplin in a- 
cest studiu, unul din 
cele mai importante 
dedicate poetului care 
ne-a dat „Pe Argeș in 
sus", evidențiind un 
poet stimulat în tot 
ceea ce a creat „de 
peisajul autohton si de 
sentimentul tradiției". 
Această situare. înde
obște acceptată, capă
tă noi dimensiuni prin 
sublinierea implicații
lor „modernist-sincro- 
nice". prin noi cistieuri 
de „ordin tehnic. În

sușite nrin frecventa
rea formulelor parna
siene si simboliste" care 
au creat un stil pro
priu liricii pillatiene. 
tulburătoare, proaspă
tă îmbinare specifică 
intre lirica satului și 
sensibilitatea intelec
tuală cultivată la cele 
mai evoluate școli 
pdeticei'' "

O parte a volumului 
adună sub genericul 
„Portrete in peniță" o 
serie de mlcrosinteze 
critice despre scriitori 
contemporani. Printre 
prozatori distingem 
„portretele" Ștefanei 
Velisar — Teodoreanu. 
lui Laurentiu Fulga 
sau Ion Brad. Dintre 
critici ne retine aten
ția succinta creionare 
a' personalității lui G. 
Călinescu sau a unor 
critici in plină activi
tate. „Portrete în pe
niță" rămin insă rje- 
marcabile tot prin 
strădania de a cerceta 
poezia. De data aceas
ta criticul se oprește 
la poezia actuală din 
care retine si cercetea
ză opera unor poiti 
bine cunoscuti. ca Eu
gen Jebeleănu. Geo 
Bogza. Stefan Aug. 
Doinaș. Ion Brad. Vg- 
sile Nicolescu. Ion 
Gheorghe. Gheorghe 
Tomozei, Nicolae Dra- 
goș sau loan Alexan
dru. Fie că pornește 
de la un volum anume 
sau de 1a mai mulțe. 
exegeza realizează o 
privire cuprinzătoare 
asupra operei De care 
o plasează in ansam
blul literar al timpului. 
Abordarea operelor se 
realizează cu mijloace 
specifice, incit în preaj
ma fiecărui portret 
descoperi o altă per
spectivă critică, adec- • 
vată creației respec
tive.

în ansamblu. Aurel 
Martin face din marea 
sa disponibilitate Den- 
tru poezie o cutezătoa
re acțiune de afirmare 
a valorilor autentice, 
un perpetuu proces de 
selecție și decantare a 
tot ceea ce poate con
tribui la sporirea fru
museților liricii noas
tre din toate timpuri
le. Cu simțul exact al 
evoluției genului, criti
cul se oferă ca o că
lăuză avizată pentru 
toți acei ce doresc să 
realizeze contactul cu 
opere durabile ale li
teraturii noastre.

Emil VASIEESCU

I

1

Cheia de aur a împlinirilor
(Urmare din pag. I)
pină ce am ajuns la răscrucea 
dintre drumul care continua 
spre Buteni, iar la stingă o lua 
către Moneasa. trecind nrin cen
tru. Am început să mă dumi
resc. Ajunsesem in piață, unde 
era un monument, care nu 
fusese pe timpuri. Era monu
mentul eroilor căzuti in bătălia 
împotriva fasciștilor din regiu
nea Sebișului și Buteniului.

Mi-am vizitat sora, fratele șl 
celelalte rude, cărora a trebuit 
si le consacru cite o zi.

Castelul grofului era acum 
bibliotecă și muzeu. Fosta sa 
șură și pivniță, imense, unde-și 
ținea cerealele și vinul, se pre- 
făcuseră printr-o nouă construc

ție in liceu. In apropiere erau un 
spital, o librărie si un cinemato
graf, toate in clădiri noi. ca și 
casa de cultură din fata lor.

Dar n-am de gind să scriu 
monografia noului oraș, unde 
grajdurile domniei deveniseră 
adăpost pentru vitele cooperati
vei. Ar fi prea multe de spus. 
M-am dus la cimitir, unde sînt 
înmormântați părinții si străbu
nii sl la întoarcere iar m-am 
oprit la casa părintească, pe care 
însă fratele meu. cu timpul, a 
demolat-o. să-și facă altă, cu 
mai mult lărgământ.

Eu insă rămin mulțumit că‘am 
dat de cheia de aur. E socialis
mul cu meșterii săi țărani și 
muncitori devotați partidului 
comunist.
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A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
•> •»

DEZARMAREA—deziderat vital al popoarelor,
obiectiv primordial al contemporaneității

In actualele împrejurări, cind s-a ajuns la o agra
vare extremă o situației internaționale, cind are loc o 
intensificare fără precedat a cursei înarmărilor, iar 
viața întregii planete este amenințată, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a ridicat cu putere glasul in 
favoarea înfăptuirii marelui deziderat al umanității - 
dezarmarea, chemind popoarele lumii să-și unească 
forțele și să acționeze impreună - acum, pină nu este 
prea tirziu - pentru iniăturarea primejdiei unei catas
trofe nucleare, pentru făurirea unei lumi fără arme și 
fără războaie, a păcii, încrederii și colaborării.

In lumina istoricei inițiative a conducătorului parti
dului și statului, care se bucură de un amplu ecou 
internațional, de o unanimă apreciere pe toate meri
dianele lumii, specialiști și cercetători români, din 
diverse domenii de activitate, demonstrează cu forța 
de necontestat a argumentelor științifice necesitatea 
stopării cursei înarmărilor, realizării de măsuri con
crete și eficiente de dezarmare, in primul rind nu
cleară, obiectiv primordial al lumii contemporane, in 
deplin consens cu cerințele și aspirațiile supreme ale 
tuturor popoarelor lumii.

Plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare

Aniversarea centenarului Combinatului 
de celuloza și hîrtie „Letea" din Bacău

DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC: Deschide perspectiva folosirii in scopuri

constructive a uriașelor resurse irosite pentru înarmări
Progresul economic contemporan 

cunoaște puternice limite și este 
supus unor profunde dereglări da
torită aberației pe care o reprezin
tă folosirea in proporții crescinde a 
resurselor materiale și umane pen
tru producția de război. Astfel, in 
timp ce ritmul de creștere a pro
dusului mondial in ultimul deceniu 
a cunoscut o tendință de scădere, 
ajungind la 2,2 la sută in 1980 fată 
de 3.8 la sută in 1979. cheltuielile 
militare au crescut în fiecare an cu 
peste 10 la sută. în unele țări, for
țele armate consumă peste trei 
pătrimi din ansamblul producției 
respective.

S-a produs, totodată, o deturna
re a resurselor tehnologice si de 
cercetare. Se estimează că 40 la sută 
din rezultatele cercetării științifice 
obținute in perioada postbelică sint 
folosite in scopuri militare. Comer
țul internațional, in afara limitelor 
pe care le cunoaște datorită sis
temului de tarife, restricții si con- 
tingentări, este supus unor presiuni 
puternice din partea exportului de 
armament. în ultimii 10 ani. expor
tul de arme in Orientul Mijlociu, 
de pildă, a crescut cu peste 500 la 
sută. Dezvoltarea continuă a pro
ducției de război a provocat Si un 
puternic proces inflaționist, care, în 
condițiile crizei energetice si de ma
terii prime, a dus la creșterea defi-

DIN PUNCT DE VEDERE MILITAR: înlătură primejdia

Cursa înarmărilor, prin dimensiu
nile ei cantitative si calitative, re
prezintă o gravă primejdie pentru 
speța umană. Impulsionate de alo
cații bănești tot mai mari, arsena
lele nucleare, despre care se esti
mează că sporesc cu circa 3 bombe 
pe zi, însumează 50 000—60 000 de 
lovituri nucleare cu o putere de 
aproximativ 10—15 tone exploziv 
convențional (TNT) de fiecare locui
tor al lumii. Cum un singur kilo
gram de TNT este mai mult decit 
suficient pentru a omori un om, 
înseamnă că ’ actualele stocuri nu
cleare pot ucide de 10 000—15 000 de 
ori întreaga populație a globului.

în Europa, de unde au izbucnit 
cele două conflagrații ale secolului 
XX, primejdia nucleară este și mai 
mare. Continentului nostru îi este 
destinată o forță de distrugere ega
lă cu 3 milioane bombe nucleare de 
tipul Hiroshima-Nagasaki. Trans
puse în exploziv clasic (TNT), a- 
ceasta înseamnă că fiecărui locui
tor al Europei îi revine circa 70 
tone exploziv sau 150 bombe de 
avion, iar întregul teritoriu euro
pean ar putea fi devastat de apro
ximativ 20 de ori in exploziile nu
cleare. Acestea sint tot atitea argu
mente de necontestat care demon
strează justețea și caracterul pro
fund umanist al inițiativei președin
telui Nicolae Ceaușescu privind* * 
oprirea amplasării de noi rachete 
nucleare în Europa și renunțarea la

• Marla-Mirabela s SCALA — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; 19,30, 
FLAMURA — 9 î 11 î 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, GLORIA — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Saltimbancii : PATRIA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MELODIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. FA

DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC: Elimină principalele surse de insecuritate, 

asigură înfăptuirea principiilor de egalitate suverană
Prin dimensiunile și implicațiile 

sale multiple, cursa infirmărilor se 
înfățișează ca un fenomen profund 
negativ, ca o permanentă sursă de 
insecuritate, neîncredere, animozi
tăți, ce afectează profund incidența 
marilor principii ale dreptului in
ternațional. statornicite și recunos
cute in comunitatea statelor. Ea re
prezintă o contestare directă a în
săși legalității internaționale, deoa
rece încearcă să acrediteze ideea 
că relațiile dintre țări și popoare ar 
putea fi soluționate astăzi, exclusiv 
în termenii relațiilor de putere — 
și în primul rind ai forței militare.

Cursa inarmărilor afectează ega
litatea suverană a statelor si alte 
principii fundamentale ale dreptului 
internațional, cum ar fi principiul 
suveranității. Prerogativele ce de
curg din exercițiul suveranității — 
egal prin definiție pentru toate sta
tele — sint astfel tot mai mult con
diționate de poziția pe care un stat 
sau altul o ocupă în ierarhia pose
sorilor de arme. Pe de altă parte, 
înfăptuirea suveranității în dome
niul economic, realizarea programe
lor de dezvoltare este profund afec
tată de deturnarea uriașelor fonduri 
și potențialuri umane care servesc 
direct fenomenul inarmărilor.

Generind o anumită mentalitate,

Prof. univ. dr. loan V. TOTU 
director general al Institutului 

central de cercetări economice 

citului balanței de plăți și. mai ales, 
la sporirea in ritm rapid a datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare importatoare de țiței, volumul 
acesteia fiind de circa 500 miliarde 
dolari, aproximativ egal cu cel al 
cheltuielilor militare din anul 1980.

Influențele negative ale cursei 
Înarmărilor asupra progresului eco
nomic sint puternic reflectate de 
agravarea continuă a problemei 
alimentației pe glob. în prezent, 
cantitatea de putere explozivă pe 
locuitor al planetei este mai mare 
decit cea de hrană. O jumătate de 
miliard de oameni suferă de subnu
triție gravă, jar circa 800 de mili
oane supraviețuiesc cu o cantitate 
de hrană sub nivelul minimului de 
trai.

Escalada cheltuielilor militare șl 
a inarmărilor constituie unul din 
principalii factori de adincire a de
calajelor economice. Orice ban iro
sit în scopuri militare înseamnă un 
ban în minus pentru satisfacerea 
unor nevcfl economico-sociale pre
sante, diminuează posibilitățile de' 
asistență pentru țările sărace. Dim
potrivă, reducerea cheltuielilor mi

fără învinși și învingători
Colonel dr. Trâian GROZEA

cele care au fost deja instalate, a 
realizării unui echilibru militar la 
niveluri din ce în ce mai scăzute.

Situația deosebit de gravă la care 
s-a ajuns în prezent face ca nimeni 
în lume să nu poată fi liniștit cind 
știe că trăiește pe un butoi cu ex
ploziv nuclear, care poate fi în ori
ce moment detonat fie și din eroa
re sau accident. în Ultimele decenii 
s-au produs circa 150 de accidente 
cu armamentul nuclear. Opinia pu
blică mondială a fost de-a dreptul 
zguduită cind a aflat că dintr-o de
fecțiune a unui sistem de averti
zare au despărțit-o doar 10 minute 
de declanșarea unui război nu
clear...

...Ce ar însemna un astfel de răz
boi ? Numeroase studii întreprinse 
și sub egida O.N.U. relevă aspectele 
apocaliptice ale exploziilor nucle
are. Destul de recent, revista ..News
week" remarca că în cazul unor 
lovituri nucleare care ar viza numai 
rachetele balistice intercontinentale 
ale adversarului, pe o rază de șapte 
mile (10,5 km) de la epicentrul ex
ploziei, presiunea va arunca un 
adult de perete cu o forță de două- 
trei ori m^i mare decit forța gravi
tațională, iar dărîmăturile vor fi 
proiectate cu o viteză de pină la 
100 mile pe oră. Pe o rază de

Conf. univ. dr. Victor
DUCULESCU

director adjunct al Institutului de 
științe politice și de studiere a 

problemei naționale 

legată direct de politica de forță, 
cursa înarmărilor favorizează imix
tiunile in treburile interne ale sta
telor, presiunile, ingerințele, actele 
de amenințare cu forța, care devin 
fenomene frecvente în condițiile în 
care dreptul este obligat să cedeze 
în fata armelor, iar rezoluțiile Or
ganizației Națiunilor Unite sint 
considerate de către unele cercuri 
politice ca simple „declarații de 
intenții".

Toate acestea pun o dată mai mult 
In lumină uriașa însemnătate a ini
țiativelor și demersurilor președin
telui Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării, spre 
făurirea unei lumi fără arme si 
războaie, în care principiile si nor
mele dreptului internațional să de
vină cu adevărat reguli de condui
tă centru absolut toate statele. 
Intr-o lume eliberată . de spec
trul conflagrațiilor, principiile drep
tului international îsi vor găsi 
”o firească si deolînă recunoaș

litare ar crea posibilități sporite 
pentru dezvoltarea tuturor țărilor, 
si in primul rind a celor rămase In 
urmă din punct de vedere economic.

Deosebit de grav este făptui că 
dezvoltarea producției de război si 
folosirea cuceririlor științifice in 
scopuri militare riscă să provoace 
uriașe pierderi de vieți omenești. 
Chiar si fără a se fi folosit armele 
atomice. în cursul ultimilor 15 ani 
au murit, in urma conflictelor loca
le, zece milioane de oameni.

Toate acestea demonstrează pe 
deplin realismul și caracterul 
oportun ale noilor inițiative de 
pace si dezarmare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale propunerilor 
formulate in repetate rînduri de 
tara noastră privind reducerea chel
tuielilor militare șl folosirea resur
selor eliberate în scopul dezvoltării 
economice și ridicării nivelului de 
trai al tuturor popoarelor. Ele evi
dențiază. totodată, marea actuali
tate a apelului adresat de șeful 
statului român oamenilor de știin
ță din lume — cu prilejul simpo
zionului internațional „Oamenii de 
știință și pacea", care a avut loc la 
București — pentru orientarea în
tregii lor activități în scopuri paș
nice. pentru realizarea bunăstării 
tuturor popoarelor și dezvoltarea 
personalității umane.

imw război pustiitor,

nouă mile (13.5 km), oamenii aflați 
sub cerul liber vor suferi arsuri de 
gradul doi, se vor declanșa incen
dii pustiitoare, care vor face ca fe
restrele să explodeze precum „flo
ricelele de porumb".

Forței distructive a arsenalelor 
nucleare i se asociază o creștere 
considerabilă și a înarmării cu mij
loace convenționale. In Europa sint 
concentrați peste 8 milioane de mi
litari, cu 38% mai mult ca în 1913 
și cu 23% mai mult ca în 1937, anii 
care au precedat cele două confla
grații mondiale ; pe continentul 
nostru densitatea trupelor la mia 
de kilometri pătrațl este meii mare 
de cinci ori față de Asia, de 20 ori 
față de America Latină, de 30 ori 
față de Africa.

Concluziile a numeroși analiști 
relevă cu insistentă că evoluțiile 
cantitative și calitative ale arma
mentului’nuclear și conventional 
măresc considerabil primejdia unui 
război pustiitor, fără învingători, 
fără învinși și fără supraviețuitori. 

' Ele pun în evidentă necesitatea im
perioasă a transpunerii în viată a 
propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — simbol al păcii si în
țelegerii, cum îl caracterizează o 
cunoscută personalitate indiană — 
în favoarea opririi cursei înarmă
rii și trecerii neintîrziate la reali
zarea de măsuri concrete și efi
ciente de dezarmare, atit de dorite 
de întreaga omenire.

tere. Eliminîndu-se sursele de 
insecuritate si de conflict se vor 
deschide, cum este și normal, noi 
posibilități de colaborare între sta
te si aceasta, desigur, numai pe baza 
principiilor de drept, iar nu pe baza 
forței, care va trebui să fie. în mod 
necesar, abolită.

Se cuvine, de asemenea, relevat 
faptul că în viziunea dinamică, 
profund novatoare, a conducătorului 
României socialiste tocmai instru
mentele juridice sînt chemate să 
aibă un rol dintre cele mai impor
tante în trecerea la măsurile de 
dezarmare. în parcurgerea diferite
lor etape pe drumul unei lumi fără 
arme. Așa se explică de ce tara 
noastră militează cu fermitate pen
tru încheierea unui tratat de inter
zicere a forței, pentru reafirmarea 
obligativității principiului soluțio
nării pașnice a diferendelor inter
naționale. pentru crearea de zone 
denuclearizate, pentru asumarea 
angajamentului statelor nucleare de 
a nu folosi aceste arme împotriva 
statelor care nu le dețin. Aceste 
măsuri și altele de aceeași natură 
reprezintă pași importanți pe calea 
realizării dezideratului dezarmării, 
spre care aspiră întreaga uma
nitate.

în zilele de 26 și 26 decembrie a 
avut loc plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

La lucrări au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., rer 
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, vice
președinți ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Ludovic Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru -Problemele 
Consiliilor Populare.

Participanții la plenară au analizat 
cu exigentă. în spirit critic si auto
critic, modul în care s-a acționat în 
anul 1981 pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, ale Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare priyind aplicarea hotărîrilor de 
partid și legilor statului. întărirea 
ordinii, disciplinei și controlului în
deplinirii sarcinilor : răspunderile ce 
revin consiliilor populare pentru 
aplicarea în practică a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind creșterea producției agricole, 
contribuția gospodăriilor populației 
la sporirea producției agricole, de 
came și lapte, asigurarea contractă
rilor și achizițiilor, realizarea pro
gramului de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială pentru asi
gurarea populației cu produse agri
cole. animale și vegetale, în perioa
da 1982—1985 ; îndeplinirea planului 
de investiții-construcții, reducerea 
consumului de materii prime, mate
riale, combustibili și energie.

Plenara a stabilit măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea, în conti
nuare. a muncii consiliilor populare. 
a comitetelor și birourilor executive 
ale acestora, în toate domeniile de 
activitate, la creșterea contribuției 
lor in înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere ce le revin din documen
tele Congresului al XH-lea al parti
dului și ale Congresului al II-lea al

tv
PROGRAMUL X

1.00 Tedeșcoală
8,40 Tot înainte ! 
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil l ..Alice 

in tara minunilor"
10,00 Viața satului • Măsuri menite să 

stimuleze producția agricolă, dez
voltarea agriculturii românești. Co
mentariu pe marginea recentei 
hotărlrl adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a decretelor Consiliului de Stat 
privind stimularea unităților agri
cole, a producătorilor agricoli 
pentru livrarea la fondul de stat 
de produse vegetale și animale 
• Autoconducerea și autoaprovlzio- 
narea teritorială. Flecare curte o 
grădină, flecare gospodar un pro
ducător stabil pentru fondul de 
stat, pentru propriile nevoi. Repor
taj filmat a De dragoste de oamehl. 
de dragoste de țară. Versuri pen
tru aniversarea Republicii scrise și 
rostite la microfonul emisiunii de 
poeți din lumea satelor o Cîntece 
și dansuri populare de pe Întreg 
cuprinsul patriei.

11,45 Bucuriile muzicii—---- -  — -
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex

' 13,05 Album duminical
16,35 Retrospectivă sportivă
17,05 Film artistic : „Pintea". Producție 

a casei de filme 5
18,10 Călătorii spre viitor. Emlsiune- 

concurs pentru pionieri și școlari 
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19,25 Datini vechi, datini noi. Colindele 

muncii, omeniei și păcii. Realiza
tor Adrian Păunescu

20.30 Film artistic : „întorsătura ferici
tă". Producție a studiourilor 
engleze

22,05 Telejurnal. Sport

Ș TIRI SPORTIVE
• întrecerile Balcaniadei de bas

chet feminin, care se desfășoară in 
Sala sporturilor „Rapid? din Capita
lă, au continuat simbătă seara, cind 
a fost programat derbiul competiției, 
între formațiile Rbmâniei și Bulga
riei. Victoria a revenit jucătoarelor 
românce cu scorul de 59—58 (38—28).' 
în deschidere, selecționata Iugosla
viei a dispus cu 80—43 (46—27) de 
formația de tineret a României.

Campetiția se încheie astăzi. De la 
ora 16,30 va avea loc partida Bulga
ria — România tineret, in continuare 
disputîndu-se meciul România — 
Iugoslavia.
• Campionatul național feminin 

de șah s-a incbeiat simbătâ diminea
ța la Băile Herculane cu victoria 
jucătoarei Gertrude Baumstark, care 
ciștigă pentru a treia oară titlul. 
Baumstark, componentă a clubului 
Medicina Timișoara, a totalizat 10 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Elisabeta Polihroniade — 9,5 
puncte și Eugenia Ghindă — 9 
puncte. In ultima rundă, Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat la Mariana 
Nechifor, Viorica Ionescu a invins-o 
pe Ligia Jlcman, Eugenia Ghindă a 
terminat învingătoare in partida cu 
Eleonora Gogîlea. Judita Kantor a 
obținut victoria la Margareta Teodo- 
rescu, iar Margareta Mureșan a cîș
tigat la Baumstark. în partida Ga
briela Olteanu — Emilia Chis a fost 
consemnată remiza
• Finala cupei federației rom&ne 

de box pe echipe pentru juniori, la 
care participă selecționatele județelor 
Brăila, Constanța, Cluj și combinata 
Vllcea—Sibiu, va avea loc la Stadio
nul Giulești din Capitală luni, 28 de
cembrie, ora 16 — gala I și ora 18 — 
gala a II-a, Iar marți, 29 decembrie 
ora 18 — finala. Printre concurenții 
ce vor urca pe ring îi vom revedea 

consiliilor populare, la realizarea in
tegrală a planului de dezvoltare eco
nom ico-socială in profil teritorial pe 
anul 1982.

în încheierea plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Dăscă
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de însuflețire șt 
entuziasm, membrii Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare, 
ceilalți participant! la lucrări au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, în care se 
exprimă vii mulțumiri pentru .îndru
mările prețioase și sprijinul perma
nent acordat consiliilor populare, 
angajamentul lor de a acționa cu 
fermitate, în spirit revoluționar, pen
tru perfecționarea. în continuare, a 
stilului și metodelor de muncă. în 
vederea înfăptuirii sarcinilor com
plexe ce revin consiliilor populare 
în realizarea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial, 
în conducerea întregii activități pe 
plan local. Se relevă, de asemenea, 
hotărirea nestrămutată a tuturor or
ganelor locale ale puterii de stat de 
a face totul pentru realizarea inte
grală a programelor de dezvoltare a 
agriculturii, de autoconducere ’ și 
autoaprovizionare teritorială, a con
strucțiilor de locuințe, de dezvoltare 
a micii industrii și diversificare a 
serviciilor către populație, de econo
misire a combustibililor și energiei, 
asigurînd buna gospodărire și înflo
rire a localităților, creșterea calității 
muncii și vieții tuturor cetățenilor.

In numele tuturor activiștilor din 
sistemul consiliilor populare. în te
legramă se subliniază adeziunea 
participanților la plenară la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, profunda recunoș
tință și mîndrie patriotică pentru 
neobosita activitate desfășurată de 
sfecretarul general al partidului pen
tru dezvoltarea și înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste, pentru 
promovarea păcii și colaborării in
ternaționale.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
13,00 în sunet de fanfară...
13,20 Republica la anii împlinirilor
13.45 Tinerii din România. Melodii lan

sate la ediția a TV-a a Concursu
lui clnteculul politic pentru tineret

14,05 Teatru TV : ,,O sambă pentru cei 
dezmoșteniți" .

16,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă Ia 

orele bilanțului
19,25 Tejerama
19.55 Clubul tineretului
20,40 Muzică de jaz >
22,05 Telejurnal. Sport

LUNI 28 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

10,00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19.25 Cincinal ’81—’85. Resurse, priori

tăți, direcții de acțiune
19.45 Actualitatea economică. Acțiuni 

ferme pentru îndeplinirea hotărî
rilor plenarei C.C. al P.C.R.. a le
gilor adoptate de Marea Adunare 
Națională

20,00 Roman foileton : „Dragoste și 
ură". Episodul 5

20.50 România socialistă — militantă 
activă pentru dezarmare generală, 
securitate, colaborare și pace

tel,10 Interpreți al clnteculul popular 
tel,25 Republica la anii Împlinirilor 
:?1,45 Telejurnal
22,10 Lerui, dulce Românie

PROGRAMUL I
16,00 Cenacluri ale tineretului
16,30 Memoria documentelor
16.55 Intermezzo instrumental
17.15 Film artistic : „întorsătura fe

ricită"
18:50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19.25 Selecțluni din emisiunea „La 

sfirșit de săptămtnă"
21.15 Moștenire pentru viitor. Slăvită fii. 

Republică 1
21.45 Telejurnal

șl pe pugiliștil Victor Leonte, cam
pion al României la categoria 75 kg, 
Ionel Lupu, Tudorel Fîșie, Constantin 
Obreja, Sandu Leca, Costică Marcheș, 
Florin Arin, Argentin Nită și Florin 
Robu.
• In urma unei anchete, ziarul 

parizian de specialitate „L’Equipe" 
l-a desemnat pe atletul englez Se
bastian Coe „campionul campionilor" 
pe anul 1981. Locul doi în acest cla
sament a fost ocupat de tenismanul 
american John McEnroe, iar locul 
trei de fotbalistul vest-german Karl 
Heinz Rummenige.
• Ziarul „Naroden Sport", care 

apare la Sofia, l-a desemnat pe hal
terofilul Yanko Rusev. campion 
mondial și european la categoria 75 
kg, cel mai ,bun sportiv bulgar al 
anului 1981. Recordmana lumii la 
aruncarea suliței, Antoaneta Todo- 
rova, a ocupat locul doi în acest cla
sament, fiind urmată de Anelia Ra- 
lenkova, campioană mondială la 
gimnastică modernă.
• Turneul international de bas

chet de la Madrid a fost cîștigat de 
echipa Real Madrid, care în finală a 
învins cu 116—103 (61—49) o selec
ționată a S.U.A. Pe locul trei s-a cla- 
șat echipa Inmobanco Madrid. în
vingătoare cu 96—86 (52—45) in fața 
selecționatei Israelului.
• Din cauza timpului nefavorabil 

In etapa de simbătă a campionatului 
englez de fotbal s-au disputat doar 
două partide, într-una dintre aces
tea înregistrîndu-se o surpriză : F.C. 
Liverpool a fost întrecută pe teren 
propriu de Manchester City, cu sco
rul de 1—3. Tot cu o victorie în de
plasare s-a încheiat și celălalt meci: 
Coventry — West Bromwich Albion 
0—2.

Prefațată de numeroase acțiuni 
omagiale, desfășurate în luna decem
brie — simpozioane, mese rotunde, 
vernisaje de expoziții de creație teh
nică și artă plastică, spectacole pen
tru fruntașii în producție — ani
versarea a 100 de ani de la înfiin
țarea Combinatului de celuloză și 
hîrtie „Letea" din Bacău a fost mar
cată simbătă, 26 decembrie, de o 
vibrantă adunare festivă. în cadrul 
adunării, tovarășa Alexandrina Găi
nușe, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Bacău, a înmînat colectivului 
sărbătorit Ordinul August" clasa 
întîi, conferit prin decret preziden
țial, adresîndu-i calde felicitări pen
tru realizările obținute. Au exprimat 
apoi mulțumiri și profunda lor recu

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală în zilele de 1-3 ianuarie 1982
In zilele de 1—3 ianuarie 1982, autoturismele proprietate 

personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, 
cu soț sau fără soț, al autoturismului.

Perfecționarea sistemului 
de contractări și achiziții

(Urmare din pag. I)
o primă de 2—3 ori mai mare decit 
cei ce vor livra cantități la nivelul 
limitei minime de la oare se atri
buie primele de producție. S-a avut 
însă în vedere și faptul că, in con
dițiile naturale specifice tării noas
tre, trebuie să fie cultivate su
prafețe întinse de cereale mai 
ales în zone cu o fertilitate mai 
scăzută și unde și producțiile agri
cole realizate la hectar sint mai re
duse. Așa se explică și introduce
rea uneî trepte speciale de acordare 
a primei la griu pentru producăto
rii agricoli din zonele colinare. prin 
care de fapt se garantează stimula
rea producătorilor in orice condiții 
de producție.

Tinind seama de rolul deosebit 
pe care îl are zootehnia în aprovi
zionarea populației cu produse 
animale șl asigurarea unor materii 
prime pentru industria prelucrătoa
re. ca și in înfăptuirea programelor 
de autoaprovizionare teritorială. 
Decretul privind contractările si 
achizițiile de animale. păsări și 
produse animale stabilește măsuri 
de deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea septetului. îmbunătăți
rea activității de selecție si amelio
rare a animalelor, creșterea poten
țialului productiv al acestora, pen
tru sporirea producției animale. 
Este vorba în primul rind de creș
terea, incepînd cu 1 ianuarie 1982, de 
la 26 pină la aproape 36 la sută față 
de 1981. a preturilor de contractare 
și de achiziții pentru animale, lapte 
de vacă si de oale, iar a preturilor 
.pentru păsări — cu aproape 9 la 
•sută. în afară de această creștere a 
preturilor de contractare si achizi
ții. producătorii agricoli beneficia
ză de anumite sporuri de preț pen
tru animalele livrate în perioada 1 
decembrie—30 aprilie, cit si pentru 
realizarea unui indice de natalitate 
ridicat. Pe lingă aceste sporuri 
de preț, producătorilor individuali 
li se acordă o primă specială de 300 
lei pentru fiecare vitei obtinut în 

’ gospodăria personală si contractat 
cu statul. Rețin totodată atenția 
măsurile privind stimularea crescă
torilor de animale care contractează 
și livrează la fondul de stat lapte 
de vacă, bivoliță, oaie și capră. Și 
In cazul acestor produse, primele 
acordate peste preturile de contrac
tare si achiziții ii cointeresează pe 
producători mai ales in spo- 

, rirea producției pe animal, atribui
rea lor fiind condiționată de li
vrarea la fondul de stat a unei 
cantități minime de lapte, posibilă 
de realizat in fiecare unitate agri
colă, de către fiecare producător. 
Tot în vederea stimulării livrărilor 
de animale, păsări si lapte la fon
dul de stat, producătorii vor be
neficia de anumite cantităti de fu-' 
raje concentrate, care vor fi acor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 decembrie. In țară : Vremea se 
va răci mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale mai ales 
sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
locale în estul țării și in zonele de

Tragerea extraordinară Loto a Revelionului
în aceste zile continuă vinza- 

rea biletelor oentru tradiționala 
tragere extraordinară Loto a 
Revelionului. Care va avea loc 
vineri 1 ianuarie 1982. Așadar, 
în prima zi a noului an. oarti- 
cipantilor la acest atractiv sis
tem de joc li se oferă, ca si la 
tragerea similară de anul tre
cut. posibilități multiple de a 
ciștiga autoturisme („Dacia 
1 300“ și Skoda 120 L“). im
portante sume de bani (variabi
le și fixe) și excursii peste ho
tare (in R.S. Cehoslovacă 'sau 
R.P. Ungară). După cum s-a 

noștință. voința de a continua la un 
nivel calitativ superior întreaga acti
vitate viitoare, reprezentanți ai oa
menilor muncii din combinat. Harni
cul colectiv muncitoresc a fost felici
tat de tovarășul Ion Florea, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții.

în încheierea adunării, participan- 
ții au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprimă angajamentul lor solemn 
de a acționa cu fermitate și perseve
rență pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru îm
bunătățirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor de producție și 
realizarea de beneficii peste plan, 
pentru creșterea eficientei economice 
a întregii activități.

date in mod diferențiat si la prețul 
de vinzare cu amănuntul.

Cu toată claritatea reiese că ra
țiunea care a stat la baza adoptă
rii noilor reglementări legale con
stă tocmai in a stimula și mal mult 
pe oamenii muncii din agricultură 
în creșterea producției agricole si. 
strîns legat de aceasta. în sporirea 
cantităților de produse vegetale și 
animale livrate la fondul de stat. 
Atingerea acestor obiective cere 
tuturor producătorilor agricoli să 
muncească mai mult, mai bine or
ganizat. în spirit de ordine si dis
ciplină, să dovedească întreaga 
răspundere pentru cultivarea in
tegrală și folosirea Intensivă a te
renurilor destinate producției ve
getale, executarea la timp și în 
bune condiții a tuturor lucrărilor 
agricole, pentru respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de creștere 
Si îngrăsare a animalelor, pentru 
aplicarea măsurilor de selecție în 
vederea ridicării însușirilor produc
tive ale animalelor, pentru asigu
rarea furajării raționale si întreți
nerii corespunzătoare a efectivelor, 
în condițiile aplicării majorării 
preturilor și atribuirii primelor de 
producție, calea sigură pentru creș
terea veniturilor producătorilor, 
pentru dezvoltarea economică a u- 
nităților agricole, pentru ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii o re
prezintă sporirea randamentelor la 
hectar și pe fiecare animal, crește
rea cantităților de produse vegetale 
și animale livrate la fondul de stat.

Pbrrtind de la esența și sensul 
noilor reglementări legale, de Ta 
rațiunile care au stat la baza adop
tării ’ lor.’ teste ' detetiare importantă 
ca ele să fie discutate în cadrul 
tuturor organizațiilor de partid de 
la sate și, totodată, să facă obiectul 
unei largi dezbateri de masă cu 
întreaga țărănime, cu toti oamenii 
muncii din agricultură, dezbateri 
în care să se analizeze aprofundat 
posibilitățile de sporire a produc
ției agricole vegetale si animale și 
a livrărilor la fondul de stat, sta
bil indu-se în acest scop programe 
concrete de măsuri în fiecare uni
tate agricolă. în fiecare comună. 
Pretutindeni, la înfăptuirea acestor 
programe de măsuri trebuie să se 
treacă încă de pe acum, cind in a- 
gricultură se cere acționat stăruitor 
pentru pregătirea corespunzătoare 
a viitoarei campanii agricole și. in 
cadrul acesteia, pentru executarea 
în bune condiții a reparațiilor la 
tractoare si mașini agricole si fer
tilizarea culturilor si a ogoarelor, 
pentru pregătirea viitoarei produc
ții de legume, pentru ca în anul 
viitor să se realizeze creșterea 
considerabilă a randamentelor la 
hectar și pe animal și, pe această 
bază, sporirea cantităților de 
produse agricole livrate la fondul 
de stat, corespunzător sarcinilor 
stabilite prin planul de dezvoltare 
a agriculturii pe anul 1982.

munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
local mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între minus 3 și 6 
frade. Ceață locală dimineața și seara.
n București : Vremea se va răci ușor, 

mal ales la începutul intervalului. Cer 
temporar noros, precipitații mal ales 
sub formă de ninsoare, vînt moderat 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
și zero grade, iar maximele între zero 
și 3 grade. Ceață dimineața și seara. 
(Ileana Mihăilă. meteorolog de serviciu).

mai anuntat, formula tehnică a 
tragerii, deosebit de avantajoa
să. cuprinde 12 extrageri în pa
tru faze, cu un total de 120 de 
numere. Biletele de 25 lei vari
anta simplă, achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 la 
sută, au drept de cîștig la toate 
extragerile. Se poate juca, de a- 
semenea. pe variante combinate 
sau combinații „cap de pod", 
care dau posibilitatea de a ob
ține suite de cîștiguri 1? mai 
multe categorii. Joi 31 decem
brie este ultima zi de partici
pare.

teatre
• Teatrul Național (sala mlcâ) :
Cavoul de familie — 10 ; Generoasa 
fundație — 19.30 ; (sala Atelier) : Ro_- 
mulus cel Mare — 10,30 ; Idolul șl 
Ion Anapoda — 19 ; (sala mică a
Palatului) : Gimnastici sentimentală 
— 16 ; 19,30.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11 ; Olandezul zburător — 19.
• Teatrul de operetă : Lecția de dra
goste — 10,30 ; Prințesa circului —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Ferma — 
10 ; Voluptatea onoarei — 15 : Mor- 
mlntul călărețului avar — 19.30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Infidelitate conju
gală — 10 ; Poezia muzicii tinere — 
15 ; 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu tntimplă- 

tor — 10 ; înaintea pensionării (pre
mieră) — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Pe cine nu
mim... eu 7 — IX ; Necunoscuta și 
funcționarul — 20 ; (la Palatul Spor
turilor și Culturii) : Muzică și voie 
bună — 16 ; 19,30.
• Teatrul de comedie : Există nervi
— 10,30 ; Turnul de fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Magheru) : 
Idioata — 10 ; De ce dormi, iubito
— 19,30 ; (sala Studio) : Sentimente 
și naftalină — 10.30 ; Ploaia și anche
tatorul — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 10 ;
Ordinatorul — 15 : Noaptea pe asfalt
— 19,30 ; (sala Giulești) : Dragostea 
prințesei — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Intr-un 
ceas bun — 11 ; Spectacol muzical de 
revistă — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcai „Constantin
Tănase" (sala Savoy) : Veselie la
Tina.se — i»,30 ; (sala Victoria) ;
Melodii *81  — 19,30.

• Ansamblul „Rapsodia română" ; 
Zl-le d-alea de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Tândărică" : Tigrișorul 
Petre — 10 ; 12.
• Circul București : Fantastic circ — 
10 ; 16 ; 19,30.

expoziții
• Galeria Orizont : Vasilica Mari
nescu. sculptură ; (atelier 35) : Ma- 
rilena Preda Sânc, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Rodica Xenia Constantin, pictură ; 
(etaj) : Grafică din Republica Popu- > 
iară Polonă.
• Galeria Simeza : Ion Bănulescu. 
desen-ceramlcă.
• Muzeul de isterie a partidului: 
Constantin Pacea, pictură.
• Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România : Serbana Drăgoes- 
cu, tapiserie.
• Galeria „Hanul eu tel" (sala Ce
naclu) : Expoziție de modă.
• Galeria Galateea : Ștefan Rădu- 
lescu, modă.
• Galeria Eforie : Ion Nedeicu, sce
nografie.
• Galeria municipiului București : 
Constantin Gbeorghe, pictură.

cinema 

VORIT — 0 : 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 : 
201,15.
• Ana și „hoțul- i BUZEȘTI — 18 ; 
18 ; 20.
• întoarcerea la dragostea dinții : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Alo, aterizează străbunica : PACEA 
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Mondo umano : PROGRESUL — 
16 ; 18 ; 20.
• Provinciala s FESTIVAL — 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, CULTURAL — 
12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Degețica — 9.15 ; 11 ; 12.45 ; 14,30 ;
16,15 ; Vara speranțelor — 18 ; 20 : 
DOINA.
• Ziua cea mai lungă : CAPITOL — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19.
• Trecătoarea : EFORIE — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
e Escadronul husarilor zburători 1 
TIMPURI NOI - 9 ; 12 ; 15 ; 18,15.
« Legenda lui Ciun Hian : LIRA —
15.30 ; 19.
• Acum douăzeci de ani: COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.

• Cină intre prieteni : POPULAR -K
17.30 ; 19,30.
• Un glonte rătăcit : MUNCA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• Intîlniri tirzii : TOMIS — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Nici măcar n-ați visat : STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17,45 ; 19.30.
• Fata cu scoica : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 10,30.
• Kagemusha ; CENTRAL — 9 ; 12 ; 
16 ; 19.
• Lupii mărilor t ARTA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MIORIȚA — 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 .
• Copie La indigo ; AURORA —* 9 •
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Toată lumea este a mea : FERO
VIAR — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Caseta Măriei de Medici : GRIVITA 
—11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Capitolul al doilea : BUCUREȘTI
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 30,15.

• Articolul <20 : DACIA — 9 ; 12 j 
16 ; 19.
• Polițist sau delincvent : FEREN
TARI — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
• Iubirea are multe fețe : FLACARA
— 11 ; 14 ; 17 ; 20. GIULEȘTI — 11 ; 
14 ; 17 ; 19,45.
• Piedone Ln Egipt : FLOREASCA — 
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• împrumută-ml vocea astă-searft : 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
20.
• Yankeii t VICTORIA — 9,30 ; 12,30 ; 
16 ; 19.
• Kramer contra Kramer j . VIITO
RUL — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
• Program de vacanță : BUZEȘTI —
9, PACEA — 11. CULTURAL — 9. 
LIRA — 10,30, POPULAR — 15,30,
MUNCA — 9.30 ; 11 ; 12,30. COSMOS
— 9 ; 12» GRIVITA — 9,30, FEREN
TARI — 10,30. FLACARA — 9, FLO
REASCA - 9, MIORIȚA - 9, GIU
LEȘTI — 9, VIITORUL — 9,30 ; 11,30 ;
13,30.

Tina.se
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ÎN NUMEROASE ȚĂRI EUROPENE CONTINUĂ

AMPLE MIȘCĂRI ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII

Pacea aspirație fundamentală 

a popoarelor
0 Peste 85'0 000 de participant la demonstrațiile organi
zate în cinci capitale vest-europene • Larg curent de 
opinie împotriva proiectelor de instalare a noilor rachete 
cu rază medie de acțiune ® „Nu vrem ca Europa să se 

transforme într-un cîmp de luptă atomic”

Săptămînalul american ..U.S. News 
and World Report" publică un am
plu articol in legătură cu marile 
manifestații in sprijinul păcii desfă
șurate in ultima vreme in Europa 
occidentală, în, care se arată, prin
tre altele :

In decurs de numai două săptă
mâni ale lunii octombrie, la mani
festațiile pentru pace desfășurate în 
cinci capitale vest-europene au 
participat peste 850 000 de persoane.

Manifestanta s-au pronunțat, in 
primul rind, pentru renunțarea la 
intenția alianței nord-atlantice de 
a instala in unele țări europene 
membre cele 572 rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne ..Pershing 11“ și „Cruise". Prin
cipala cauză a puternicei reacții de 
respingere a planurilor N.A.T.O. 
— mult mai evidentă decit cu 20 de 
ani in urmă — o constituie afirma
rea tinerei generații din Europa 
occidentală, sondajele de opinie in- 
dicind că acești tineri vest-europeni 
acordă mult mai puțin sprijin 
N.A.T.O. decit părinții lor, ei mili- 
tind, totodată, pentru neutralitatea 
țărilor respective.

De asemenea, in rindul celor ce 
se pronunță pentru pace și dezar
mare este puternic resimțit un 
„sentiment de frustrare" — și chiar 
disperare —, ca rezultat al faptului 
că guvernele respective par inca
pabile să' facă față crizelor econo
mice, sociale și politice.

Dezbaterile asupra armelor ato
mice i-au făcut pe vest-europeni să 
înțeleagă că un conflict nu s-ar 
desfășura „pe deasupra cape
telor lor", ci „ar transforma Europa 
intr-un cimp de luptă atomic".

Două dintre cele cinci țări vest- 
europene care au acceptat stațio
narea pe teritoriul lor a noilor ra
chete nucleare americane — Belgia 
și Olanda — bat in retragere, in 
timp ce „angajamentul" in acest 
sens al celei de-a treia țări — 
R.F.G. — este supus unor critici 
severe. In Grecia a fost ales recent 
un guvern ce se pronunță împotri
va menținerii țării in N.A.T.O.

tn mod deosebit, mișcarea pentru 
pace a luat amploare in R.F.G., 
marcind începutul unei ere de 
incertitudini politice și sociali. 
R.F. Germania — considerată mult 
timp ca unul dintre cel mai de în
credere aliațț ai S.U.A. — nu mai 
poate fi astfel apreciată la 
Washington.

Mișcările de protest din această 
țară reflectă, mai mult decît opozi
ția față de hotărîrea guvernului de 
la Bonn privind instalarea pe teri
toriul vest-german a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, și 
teama de a vedea R.F. Germania 
transformîndu-se in cîmpul de luptă 
al unui război nuclear.

Printre fenomenele care sporesc 
anxietatea in legătură cu perspecti
vele economice se numără nivelul 
de 6 la sută al inflației anuale, ex
tinderea șomajului, marile deficite 
ale balanței de plăți și bugetului 
federal.

In măsură chiar și mai mare decit 
R.F.G., Marea Britanie a fost con
siderată drept cel mai credincios 
aliat al S.U.A., dar poziția viitoare 
a acestei țări in cadrul N.A.T.O. 
este pusă sub semnul întrebării de 
exacerbarea problemelor politice 
și sociale, de amplificarea mișcării 
pentru pace, alimentată de nemul
țumirea populară.

Cea mai gravă 
din ultimii 50 de 
un loc de muncă 
persoane, existind _ 
varii șomajului. Rata anuală a in
flației este de 11 la. sută, și chiar 
cele mai optimiste oficialități apre
ciază că situația nu se va îmbu
nătăți simțitor anul viitor. Lira 
sterlină este in declin, iar produc
ția industriei de prelucrare a scă
zut, în 1980, cu 11 la sută. Șomajul 
se adaugă tensiunilor rasiale în 
creștere, provocind temerea că cei 
2,1 milioane de cetățeni britanici de 
culoare vor deveni ținta unor acte 
de violență și mai serioase.

Guvernul britanic este supus pre
siunilor din 
crescinde, in 
programului 
cleară și de 
pri-Und acceptarea instalării noilor 
rachete nucleare americane. Am
ploarea acestei mișcări a fost do
vedită de demonstrația din luna 
octombrie, de la Londra, la care au 
participat 250 000 de persoane.

Mișcarea pentru pace a atras și 
Partidul Laburist — aflat in opozi
ție —, care s-a angajat ca, in cazul 
ciștigării viitoarelor alegeri gene
rale. să renunțe la armamentul nu
clear britanic, să interzică instala
rea rachetelor nucleare americane 
și să desființeze bazele militare 
americane de pe teritoriul britanic. 

(Agerpres)

criză economică 
ani a lăsat fără 

3 milioane de 
perspectiva agra-

partea unei mișcări 
vederea abandonării 
de modernizare nu- 
renunțare la decizia

7
t

Una din ideile majore, Subliniată 
cu deosebită Insistență de președintele 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rosti
tă la grandioasa adunare populară de 
la București consacrată dezarmării și 
păcii, în interviurile acordate în ulti
mul timp unor corespondenți repre
zentind publicații, posturi de radio și 
televiziune din diverse țări, este ne
cesitatea stringentă de a se păși cu 
hotărire pe calea spre dezarmare, in 
primul rind nucleară, întrucit atit 
timp cît va continua cursa înarmări
lor, cît timp se vor produce diferite 
tipuri de armamente nucleare și de 
altă natură, viața continentului euro
pean, existența planetei noastre, a 
intregii lumi vor fi permanent in pe
ricol. Gravitatea situației create ca 
urmare a acumulării masive de ar
mamente, consecințele cursei înar
mărilor asupra tuturor laturilor vieții 
politice, sociale și economice interna
ționale, primejduind dezvoltarea și 
însăși existența tuturor popoarelor, 
sînt deosebit de clar reliefate de 
amplul „STUDIU AL O.N.U. PRI
VIND RELAȚIA DINTRE DEZARMARE 
Șl DEZVOLTARE", elaborat de un 
grup de experți din 27 de țări, între 
care și România, și ale cărui conclu
zii au format obiectul a două prime 
articole apărute în „Scinteia" nr. 
1’2 223 și 12 236.

Principala cauză 
a agravării crizei 

economice mondiale
Pornind de la analiza detaliată a 

proporțiilor aberante ale cursei înar
mărilor — potențialul global de 
substanțe explozive acumulat în 

• lume a crescut de la 6 megatone. cit 
s-a utilizat în ansamblu 
țările 
de-al 
60 000 
10 000 __ .
planetă — studiul O.N.U. subliniază: 
„nivelul înalt al înarmărilor nu face 
decit să sporească primejdia de 
război, iar declanșarea unui conflict 
nuclear va pune în. pericol însăși 
existența omenirii"".

Dar in afara acestor implicații 
grave pentru soarta planetei noastre, 
cursa înarmărilor constituie o uriașă 
povară care apasă tot mai greu asu
pra popoarelor, asupra economiilor 
tuturor țărilor, fără excepție, repre
zentind principalul factor care agra
vează pe zi 
economică, 
prime.

de către 
beligerante în timpul celui 

doilea război mondial, la 
de megatone, adică a sporit de 
de ori, putînd anihila întreaga

ce trece criza mondială — 
financiară și de materii

ORIENTUL MIJLOCIU
0 Turneul președintelui Siriei • Convorbirile premierului 

Tunis șl Alger
Yemen, unde va avea convorbiri cu 
președintele 
Saleh.

kuweitian la
ABU DHABI 26 (Agerpres). — 

Președintele Siriei. Hafez Al-Assad, 
aflat la Abu Dhabi într-o vizită ofi
cială. în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în unele țări din regiu
nea Golfului, a avut convorbiri cu 
președintele Emiratelor Arabe Unite, 
seic Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan. 
In cursul convorbirilor a fost abordată 
evoluția situației din Orientul Mijlo
ciu după hotărîrea ilegală a Israe
lului de a anexa înălțimile Golan.

Agenția de presă a Emiratelor 
Arabe Unite — W.A.M. — mențio
nează. citind surse oficiale, că cele 
două nărti au convenit asupra con
tinuării consultărilor reciproce. în 
vederea contracarării pericolelor cu 
care este confruntată lumea arabă.

Sîmbătă, președintele Siriei a sosit 
la Sanaa, capitala Republicii Arabe

DANEMARCA

yemenit, Aii

(Agerpres). — 
dat publicității 
în Tunisia a

Abdalah

Comuni- 
la înche- 
primului

TUNIS 26 
catul comun 
ierea vizitei _  ____ -------- ----------
ministru al Kuweitului, prințul moș
tenitor, șeicul Saad Al Abdullah Al 
Sabah, subliniază sprijinul celor două 
țări pentru crearea unui stat palesti
nian independent și condamnă hotă- 
rîrea israeliană de a anexa înălțimile 
Golan. Cele două părți, menționează 
comunicatul, s-au pronunțat pentru 
încetarea conflictului irakiano-ira- 
nian, pentru instaurarea în regiune 
a unui climat de securitate și pace.

în continuarea călătoriei sale, pre
mierul- kuweitian a sosit sîmbătă la 
Alger.

In perspectiva formării
COPENHAGA 26 (Agerpres). — 

Premierul demisionar al Danemar
cei. Anker Joergensen. căruia regina 
Margareta a II-a i-a cerut să forme
ze un pou guvern, a anuntat sîmbătă 
că va constitui un cabinet exclusiv 
din reprezentanți ai partidului său, 
social-democrat.

¥
~3°

guvern
Este vorba de un cabinet minori

tar. întrucît Partidul Social-Democrat 
nu dispune decît de 59 din cele 179 
de mandate ale Folketingului (parla
mentul unicameral al tării). Joergen- 
sen a demisionat. împreună cu gu
vernul pe care l-a condus, la 9 de
cembrie.

Accentuarea fenomenelor de criză
în țările

WASHINGTON. — Sub titlul „Eco
nomia mondială se restrânge", „The 
Journal of Commerce"*  scrie :

Una dintre cele mai importante 
probleme cu care se confruntă 
țările industrializate ’ este eribrma 
lor datorie internă. Nici S.U.A. n-au 
scăpat de acest flagel. Ele au o da
torie totală internă care depășește de 
două ori produsul național brut, cel 
mai ridicat nivel de la marea de
presiune. La rîndul lor, datoriile 
mari provoacă o cerere sporită de 
credite. O cerere mare de bani. îm
preună cu masa monetară restrinsă, 
dau naștere la rate mari ale dobîn- 
zii. Astfel, ratele dobînzilor în țările 
industrializate sînt, in prezent, mai 
mari ca oricînd din 1929. Rate mari 
ale dobinzii provoacă in schimb 
restringerea activității economice. în 
Marea Britanie. R. F. Germania, 
Franța și Italia restringerea activită
ții economice a și început. Cînd vor 
fi cunoscute statisticile finale. 1981 
va fi un an dificil pentru toate aces
te țări.
i

OTTAWA. — Calificat drept buget 
„de restricții și reînnoire economică"", 
proiectul de buget canadian pe anul 
1982 prezintă un deficit de 10,5 mi
liarde dolari, scrie revista „Le 
Moci“. Lupta împotriva inflației, 
anunțată ca prioritară de guvernul 
canadian, va fi Însoțită de o creștere 
a impozitelor asupra veniturilor. 
Vor fi operate reduceri bugetare la 
capitolele sănătate și educație. în 
același timp insă, bugetul militar va 
crește de la 5 la 5,9 miliarde dolari.

capitaliste
TOKIO. — Potrivit datelor publi

cate de presa niponă, canacitătile 
industriei chimice din 
în prezent utilizate în 
numai 58 la sută din 
menului de stagnare și 
care îl înregistrează întreaga indus
trie a acestei țări. Numai la etilenă, 
care este unul din materialele de 
bază folosite in industria chimică, 
producția a scăzut în acest an cu 20 
Ia sută.

Japonia sînt 
proporție de 
cauza feno- 
recesiune pe

OSLO. — Economia norvegiană 
este caracterizată la ora actuală de 
o slabă creștere sau de stagnare, 
afirmă raportul semestrial dat pu
blicității la Oslo de către Federația 
norvegiană a industriilor (N.I.F.). 
Potrivit raportului, citat de agenția 
Associated Press, procesul de stag
nare a industriei norvegiene se dato
rează „nu numai condițiilor econo
mice mondiale, ci și slabei competi
tivități a industriei naționale, creș
terii continue a prețurilor, politicii 
financiare costisitoare și incapacității 
de a ne adapta la condițiile schim
bătoare ale pieței1". Raportul prevede 
o scădere considerabilă a profituri
lor N.I.F. în 1981 și chiar în 1982. 
Investițiile în industrie vor fi anul 
viitor cu 15 la sută mai mici decît 
în acest an. Balanța de plăți va în
registra în 1982 un deficit de trei 
miliarde coroane, iar producția in
dustrială va scădea cu 1,5 la sută în 
1981, urmînd să realizeze o creștere 
de numai 0.5 la sută în 1982.

(Agerpres)

hGENTIILE de preja
scurt

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
CUBA. Sub președinția lui Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, la Havana a avut loc cea 
de-a IV-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 

I Cuba. Plenara a examinat proiec
tele planului de dezvoltare eco- 

! nomică și bugetul de stat pe anul 
1982, alte probleme care vor fi 
supuse spre examinare sesiunii 

I Adunării Naționale a Puterii Popu
lare, programată să înceapă la 

I 28 decembrie.
LA ALGER s-au Încheiat lucră

rile celei de-a șasea plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
(F.L.N.) din Algeria. Au fost anali
zate unele probleme economice. în
tre care si rolul sectorului particu
lar în dezvoltarea economică a 
țării, și s-au adoptat o serie de 
rezoluții în probleme 
internaționale, precum _ ____
partidului pe anul 1982. în înche
ierea lucrărilor plenarei, secretarul 
general al F.L.N., Chadli Bendjedid, 
a rostit o cuvîntare.

interne și 
și bugetul

VICTIME ALE APARTHEIDU
LUI. Pentru majoritatea poporu
lui Republicii Sud-Africane — 
populația de culoare — anul 1981 
a fost un an plin de dificultăți. 
Numai in centrele urbane, statis
ticile „oficiale" ale regimului ra
sist înregistrau 500 000 de șomeri 
în rîndul populației africane. O 
situație deosebit de critică au 
avut-o cei strămutați forțat în 
bantustanele create de minorita
tea albă — rezervații pentru lo
cuitorii de culoare. Din dateleL“

publicate de Institutul pentru re
lații rasiale din R.S.A., din 1 000 
de copii africani mor la naștere 
240. Peste 30 000 de copii negri 
mor anual datorită subnutriției.

ÎN CADRUL SESIUNII PLENA
RE DE LA BEIJING a Comitetului 
Central al Comitetului Revoluționar 
al Kuomintang-ului Chinez, Wang 
Kunlun, vicepreședinte al Comite
tului Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, a fost ales 
președinte al C.C. al C.R.K.C. — 
transmite agenția China Nouă. A 
fost adoptată o rezoluție politică 
în care membrii C.R.K.C. sînt che
mați să acționeze intens, împreună 
cu P.C. Chinez, pentru moderni
zarea socialistă a țării, pentru re
venirea cit mai curînd a Taiwanu- 
lui la patria-mamă și. reunificarea 
pașnică a Chinei, pentru pace în 
lume.

anunțat oficial la Roma, Italia a 
cheltuit anul acesta pentru impor
turile sale de petrol aproximativ 
25 000 miliarde lire (circa 21 miliar
de dolari), în creștere cu 38 la sută 
in raport cu cheltuielile din anul 
1980, consacrate aceluiași scop — 
informează agenția A.N.S.A. Aceas
tă creștere puternică a facturii pe
troliere a Italiei se datorează, po
trivit economiștilor, devalorizării 
lirei în raport cu dolarul.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN 
FRANȚA. în intervalul ianuarie — 
noiembrie 1981 prețurile au crescut 
în Franța cu 13,3 Ia sută. Creșterea 
prețurilor la alimente a fost de 16,5 
la sută.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
BANGLADESH, Abdus Sattar, a 
sosit sîmbătă într-o vizită oficială 
în Arabia Saudită. Aceasta este 
prima vizită în străinătate a pre
ședintelui Abdus Sattar 
alegerea sa în funcția 
Bangladesh, în luna 
1981.

de la 
supremă în 

noiembrie

PROFITURILE celor 
opt companii petroliere 
nale au sporit în cursul 
1980 cu 10 la sută în raport cu anul 
anterior, relevă un raport dat pu
blicității la Bonn. Este vorba de 
firmele Exxon. Shell, Mobil. British 
Petroleum, Texaco, Socal, Gulf și 
Amoco.

mai mari 
internațio- 

anului

IMPORTURILE DE PETROL
ALE ITALIEI. După cum s-a

AGENDĂ ENERGETICĂ
0- LONDRA. — Extinderea utiliză

rii energiei nucleare în întreaga lu
me ere loc rapid, afirmă cotidianul 
britanic „Financial Times1", adăugind 
că cele 260 de reactoare nucleare a- 
flate în funcțiune sînt răspîndite în 
22 de țări. In anul 1980 circa 8 la sută 
din energia electrică a lumii a pro
venit din surse nucleare. Cu alte 228 
de reactoare, aflate în fază de con
strucție, se așteaptă ca ponderea e- 
lectricității de origine nucleară să 
crească la 17 la sută, pină în 1985, 
conchide cotidianul londonez, citind 
date statistice 
Internațională 
mică.

0 BERLIN.
s-au pus la punct în 1981 instalații 
de prelucrare a țițeiului cu mare ca
pacitate de economisire a acestei pre
țioase materii prime. Astfel, Combi
natul de construcții de instalații chi
mice „Grimma"", din Leipzig, a reali
zat o instalație de distilare în vid 
capabilă să folosească la maximum 
substanța petrolieră. Instalația valo-

furnizate de Agenția 
pentru Energia Ato-

— în R. D. Germană

consecință a uriașelor cheltoieli militare

și însăși existenta tuturor popoarelor
în condițiile în care resursele pla

netei se împuținează văzînd cu ochii 
— creșterea cheltuielilor militare și 
irosirea pentru înarmări a unor can
tități imense de materii prime și 
materiale, ca și a unor gigantice 
capacități de producție reduc dra
matic partea ce csțe destinată pro-

ducției civile, progresului și dezvol
tării tuturor țărilor. în legătură cu 
aceasta studiul arată că folosirea 
în scopuri militare a 6 la sută din 
întreaga producție mondială deter
mină o gravă perturbare a dezvoltă
rii economice. în general, generează 
nemulțumiri și frămîntări sociale 
profunde, instabilitate politică.

„Cheltuielile militare ale țârilor in curs de dezvoltare spo
resc mai rapid decît cele pe plan mondial" — arată documen
tul O.N.U. Și aceasta se intîmplă în condițiile în care în țările 
lumii a treia există sute de milioane de oameni care trăiesc 
in „sărăcie absolută", 800 de milioane sînt analfabeți, 1 500 de 
milioane nu au acces la serviciile sanitare, 250 milioane copii 
nu frecventează școlile.

Capriciile vremii
IARNA 1N ITALIA. Regiunile din 

nordul Italiei sint afectate serios de 
timpul nefavorabil, care a provocat 
mari perturbări ale traficului rutier 
și numeroase accidente de circula
ție. O coliziune in lanț, pe autostra
da Milano-Veneția, in care au fost 
antrenate circa 200 de autovehicule, 
s-a soldat cu moartea a șase per
soane și rănirea cîtorva zeci. Alte 
patru persoane și-au pierdut viața 
în accidentele rutiere produse pe 
alte șosele din nordul Italiei.

MASE DE AER RECE care au 
pătruns în regiunile din nordul și 
nord-vestul Indiei au provocat o 
scădere bruscă și severă a tempe
raturii, neobișnuită pentru locuitorii 
acestor zone. Drept rezultat, in sta
tele Bihar, Pendjab, Hariana și al
tele și-au pierdut viața peste 130 de 
persoane. u

• Investițiile în sectorul militar cresc anual într-un ritm de 
9—10 la sută, adică de 3—4 ori mai mult decit în sectorul civil 
al economiei ;

© Cercetarea în vederea modernizării și descoperirii de 
noi arme distrugătoare înghite anual peste 35 miliarde dolari, 
în timp ce cercetărilor în domeniul soluționării crizei energe
tice și de materii prime li se alocă de opt ori mai puțin ;

® Țările care cheltuiesc mai multe resurse pentru dezvol
tarea tehnologiei în domeniul militar au un ritm de creștere 
generală a economiei tot mai redus ;

® Analiza creșterii veniturilor populației într-o serie de 
țări ale lumii arată că aceste venituri au înregistrat o majo
rare sensibilă doar 
mijitare o parte tot

în acele state care consacră cheltuielilor 
mai mică din produsul lor social ;

© in perioada 1975—1979 în țările O.E.C.D. șomajul a 
16,75 milioane persoane, ajungînd în pre-crescut de la 15 la

zent la peste 27 milioane, spre deosebire de numai 7,5 mili
oane cît a fost media anuală a șomajului în perioada 1962— 
1972 ;

® Un miliard de dolari investiți in sectorul civil va da po
sibilitate angajării cu 51 000 de persoane mai mult decît în 
cazul în care aceeași sumă ar fi investită în domeniul militar ;

© Cu cît un stat alocă pentru înarmări un procent mai ridi
cat din venitul național, cu atît înregistrează o rată mai înaltă 
a inflației.

Toate acestea se constituie In ar
gumente de necontestat care pun di
rect in evidentă realismul poziției 
României, al propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind adoptarea 
unor măsuri hotărite de dezarmare, 
care să permită depășirea probleme-

lor economice și sociale complexe 
care confruntă omenirea, să asigure 
soluționarea lor în spiritul respectu
lui intereselor și independentei fie
cărei națiuni, colaborarea pașnică 
între ele. să - garanteze progresul 
tuturor popoarelor.

Factor de permanentă adîncire a decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace

Deosebit de afectate de intensifi
carea cursei înarmărilor și de vasta 
irosire de resurse în aceste scopuri 
sint țările în curs de dezvoltare, 
care, așa cum arată datele publicate 
în studiul O.N.U., s-au văzut tot 
mai mult atrase în vîrtejul cheltu-

lelilor militare. în 1955, de exemplu, 
țărilor lumii a treia le reveneau doar 
3,3 LA SUTA din' totalul cheltuie
lilor militare de pe glob ; astăzi, 
partea irosită de aceste țări in sco
puri militare a crescut la 16.1 LA 
SUTA. »

Desigur, faptul că în condițiile 
intensificării luptei pentru zone și 
sfere de influență și dominație țările 
în curs de dezvoltare sînt tîrîte și 
ele pe panta înarmărilor are efecte 
negative asupra situației acestor țări, 
în primul rînd însă, cursa înarmări
lor se răsfrînge în modul cel mai 
nefast asupra statelor rămase in 
urmă din punct de vedere economic 
prin faptul că aceasta sustrage de la 
satisfacerea cerințelor dezvoltării 
economice și sociale pe plan mon
dial sume și resurse uriașe, care ar 
putea contribui la progresul general.

Ca urmare, prăpastia care separă 
In prezent țările bogate de cele să
race s-a adîncit și mai mult, rapor
tul dintre venitul mediu pe cap de 
locuitor din cele mai industrializate 
și cele mai slab dezvoltate țări fiind 
de 166 :1 ‘ ‘ '

Tocmai 
România, 
a propus 
a cheltuielilor militare din întreaga 
lume, sumele astfel economisite ur- 
mînd să fie destinate creării unui 
fond pentru ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare, ca și progresului 
general al tuturor statelor.

fată de 70 :1 în 1960. 
în lumina acestor realități, 
prin glasul președintelui ei. 
reducerea cu 10 la sută

O gravă amenințare la adresa păcii și securității 
internaționale

La încheierea primei părți a studiului O.N.U., cel referitor la conse
cințele cursei înarmărilor pentru întreaga omenire, se evidențiază urmă
toarele :

• ■ / _ • •, , ■

- intensificarea înarmărilor reprezintă cea mai gravă ame
nințare la adresa păcii și securității popoarelor, în pericol 
fiind însăși viața de pe planeta noastră ;

- creșterea cheltuielilor militare are ca rezultat direct 
stagnarea și chiar reducerea ritmului de dezvoltare eco
nomică ;

- urmările acestui fenomen sînt diminuarea și chiar înrău
tățirea standardului de viață aj populației, creșterea 
rului șomerilor și a ratei inflației ;

- prăpastia dintre țările bogate șl 
cește, reprezentind un serios 
în lume.

numă-

pericol
cele sârace se 

pentru cauza
adin- 
păcii

Ceaușescu privind grâvulNicolae 
pericol care planează asupra omeni
rii ca urmare a acumulării de noi și 
noi arme tot mai perfecționate.

Argumentele studiului menționat, 
datele și cifrele inserate, graficele 
care însoțesc cele peste 100 de pagini 
ale documentului O.N.U. evidențiază 
justețea aprecierilor președintelui

Există insă posibilitatea să fie împiedicat un război nuclear, in general 
un nou război mondial - arată șeful statului nostru - care subliniază că 
aceasta impune acțiunea hotărită a tuturor popoarelor, a tuturor guver
nelor, pentru a pune capăt cursei inarmărilor, pentru a se trece la 
dezarmare, ți in primul rind la dezarmare nucleară.

Nicolae PLOPEANU

rifică integral materia primă de ba
ză prin ridicarea punctului final de 
fierbere la peste 500 grade C. proce
deu tehnic care asigură costuri de 
producție și investiții scăzute. Pe 
lingă folosirea la maximum a sub
stanței petroliere, se realizează pro
duse de bază pentru instalații de 
cracare.

© SOFIA. — Producția de cărbune 
a Bulgariei urmează să crească de la 
31,5 milioane tone în 1980, la 46 mi
lioane tone în 1985 și la 62 milioane 
tone la sfîrșitul acestui deceniu — in
formează.agenția B.T.A. Va crește în 

. mod considerabil producția de cărbu
ne din minele exploatate la suprafață. 
Dacă, anul trecut, volumul cărbune
lui extras din astfel de mine s-a ri
dicat la 25 milioane tone. în 1985 
producția va fi de 36 milioane tone, 
iar în 1991 — de 51 milioane tone. 
Cele mai mari exploatări la suprafață 
se află în bazinul „Marița-Est", unde, 
la sfîrșitul acestui cincinal (1981— 
1985), producția de cărbune se va ri
dica la 29,6 milioane tone și în 1990 — 
la 40—42 milioane tone.

0 CAIRO. — în Egipt a fost des
coperit un cîmp petrolifer care, după 
primele evaluări, ar putea să asigure 
zilnic exploatarea a 100 000 barili, 
aproximativ 15 la sută din actuala 
producție a țării, s-a anunțat la 
Cairo. Zăcămîntul de petrol, aflat la 
aproximativ 70 km nord de orașul 
Hurghada, urmează să intre în ex
ploatare in 1983.
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NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Anul 1981 a fost o perioadă de 
intensificare a spolierii bogățiilor Na
mibiei de către regimul minoritar 
rasist din R.S.A. si monopolurile 
transnaționale. Potrivit unui raport 
al Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
monopolurile occidentale, prin inves
tițiile făcute, contribuie la perma
nentizarea ocupării ilegale a acestui 
teritoriu de către regimul de la Pre
toria. In prezent, arată autorii rapor
tului. in Namibia acționează 88 de 
corporații transnaționale. Toate aces
tea îsi au sediile în R.S.A.. Marea 
Britanie. S.U.A.. R.F.G.. Franța. Ca
nada.

LISABONA 26 (Agerpres). — Re
publica Sud-Africană constituie ulti
mul refugiu pentru mii de mercenari 
care au luptat împotriva mișcărilor 
de eliberare peste două decenii în 
Africa si Asia si care acum sînt pre
gătiți să continue acest mod de via
tă — scrie într-un amplu articol zia
rul ..A Capital1" din Lisabona. Merce
narii sînt foarte bine nlătitl. în spe
cial în Namibia, pentru acțiunile lor 
de distrugere si teroare. Cîștigurile 
lor anuale debăsesc oe cele ale ofi
țerilor superiori din armata regulată 
sud-africană.

Invizibilii
Cine n-o visat, cine n-a rivnit, în copilărie, să poată fi, din cînd 

in cînd, invizibil ? Să poată intra neștiut în cofetărie, la frișcă și pră
jituri, să fie nevăzut cînd vine acasă cu pantofii rupți de la minge, 
să se evapore subit cînd e chemat la tablă și nu știe lecția ? I

Dar obținerea invizibilității s-d dovedit o himeră, n-au promis-o 
nici măcar alchimiștii, căutătorii „pietrei filozofale". Nemaivorbind de 
oamenii de știință, fizicieni, chimiști, biologi, care nu pot decît zîmbi 
la naivitatea absurdă de a face străvezii țesutul muscular sau osos.

Așa a rămas omul pe lume. Vizibil.
Pînă de curînd, căci, iată, miracolul s-a realizat. Nu printr-o în- 

tîmplare, nu într-un caz izolat : dimpotrivă, metoda a fost verificată 
experimental pe cîteva zeci de mii de subiecți - reușita fiind totală.

In Salvador, de pildă, numărul persoanelor care s-au volatilizat în 
acest fel este apreciat la circa 20 000 (douăzeci de mii). In Guatemala, 
în cinci ani, numărul celor deveniți invizibili s-a ridicat la 15 000. Teh
nica invizibilității s-a extins și prin alte țări din zonă. Oficializarea 
procedurii își găsește expresie în faptul că autoritățile au pus în cir
culație o formulă specială. Cine se interesează de vreun nou invizibil 
primește de la poliție răspunsul stereotip : „desaparecido para siempre" 
(dispărut pentru totdeauna).

In romanul lui H. G. Wells, omul invizibil reușise performanța folo
sind niște substanțe chimice și un aparat. In epidemia de invizibilită, 
procedura e diferită : se utilizează cîteva zeci de grame de plumb, 
învelite într-o peliculă de cupru și proiectate cu mare viteză printr-un 
tub de oțel (de diametru, sau calibru, variabil) ; după care individul 
injectat cu plumb devine un „desaparecido para siempre". Se utili
zează, de asemenea, ciment sau bolovani de piatră ; se leagă blocu
rile de picioarele respectivului, ’ care este apoi aruncat peste marginea 
bărcii, în ocean : dacă plutește, bine ; dacă nu, devine „desapare
cido", adică invizibil.

Cîteodată se folosește și macheta, cuțitul lung pentru tăiat 
de zahăr ; atunci, de regulă, devine nevăzut numai capul - 
rămine viz'bil. In șahțul șoselei.

Operația invizibilității se desfășoară fără enigme, e chiar 
, vizibilă. In Salvador se ocupă de aceasta cîteva escadroane, 

organizație specială, intitulată „Orden". Care organizează raiduri sau 
1 partide de vinătoare după comuniști - vin noaptea, cu camioanele,
I încarcă oameni din locuințe și ii transformă in invizibili.

Pînă de curînd se publicau anunțuri în ziare, acum se spune chiar 
' la radio, dîndu-se și numărul de telefon : „nu este nevoie să dovediți 
I nimic, ajunge doar să ne anunțați". Doar un telefon anonim 

nu mai trebuie să se demonstreze că cineva este nepot de 
cu vărul de-al doilea al vecinului bunicului sindicalist, sau că 

l prea des cravată roșie ori că, fiind stingaci, scrie cu mina 
I deci e de stingă.

încă de la romanul lui Wells se știe că invizibilitatea se asociază 
I cu liniștea, căci omul invizibil trebuie să nu se trădeze prin zgomot.
I Și în America Latină „invizibilită" urmărește să asigure liniștea — să

evite arestările scandaloase, protestele pentru întemnițări, procesele cu 
I avocați, pledoarii, sentințe și recursuri.
i ...O liniște atît de adîncă, incit nu se aude nici măcar „acolo sus" 

(adică în zona situată mai sus ca paralelă geografică). Unde nu se 
sesizează, nu se scandalizează, nu se protestează.

I Dar nu se poate reproșa nimic. In definitiv, Carta O.N.U. și toate 
! documentele internaționale se referă doar la drepturile omului — vizibil.

Despre invizibili nu se spune nimic. Fiindcă nu se văd.

trestie 
trupul

foarte 
plus □

— nici 
cuscru 
poarta 
stingă,

N. CORBU
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