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DECRET

-

Cerințe esențiale pentru aplicarea măsurilor de majorare a prețurilor
și sporire a retribuțiilor, pentru creșterea continuă a eficienței economice:

REDUCEREA MAI ACCENTUATA A CONSUMURILOR
MATERIALE Șl ENERGETICE
„Un accent deosebit trebuie să punem pe valorificarea superioară a materiilor prime și
materialelor, pe reducerea, in continuare, a consumurilor materiale, a cheltuielilor de pro
ducție, pe reducerea consumurilor energetice, acționind cu toată hotărîrea pentru buna gos
podărire a mijloacelor de care dispunem, făcînd totul pentru a introduce în toate domeniile
tehnologii moderne, care sa conducă rapid la reducerea consumurilor energetice și de com
bustibil, a consumurilor materiale in general".

NICOLAE CEAUȘESCU
S-a spus limpede șl s-a argumen
tat temeinic in ultimul timp că in
tre nivelul eficientei activității econotnice și nivelul de trai există o
legătură directă, indisolubilă. Și de
această dată, cu prilejul ’ majorării
și îmbunătățirii corelării, pe princi
pii economice, a prețurilor la pro
dusele agroalimentare și majo
rării retribuțiilor tarifare ale perso
nalului muncitor, a alocațiilor de
stat pentru copii și a pensiilor —
măsuri reglementate prin decrete
ale Consiliului de Stat — condu
cerea partidului a șubliniat că
numai printr-o muncă mai spornică,
mai eficientă, prin realizarea de economii cit mai mari în producție
poate spori venitul național și, De
această bază, pot crește veniturile
celor ce muncesc.
Tocmai pentru a nu se diminua
In nici un fel puterea de cumpăra
re a oamenilor muncii, potrivit in
dicațiilor secretarului general al
partidului, s-a stabilit majorarea
retribuției, a alocațiilor pentru co
pii și a pensiilor. Iar sursa acestor
sume acordate , suplimentar — in
timp — nu se poate afla în altă

parte decit in rezultatele activității
productive, în efortul conștient și
perseverent al oămehilor muncii
de a realiza produse mai multe
cu chelțuieli de muncă și mate
riale cit mai reduse. Cu aceeași obiectivitate cu care s-au impus majo
rarea și îmbunătățirea corelării pre
țurilor de desfacere cu amănuntul la
produsele agroalimentare se impune
și recuperarea, pină la sfirșitul anu
lui 1982, a cel puțin 30 la sută din
suma de peste 25 miliarde lei alocată
la nivelul unui an din veniturile so
cietății.
Ne oprim astăzi la una din direc
țiile esențiale de acțiune prevăzute
in acest scop in hotărirea ședinței
de lucru comune a C.C. al P.C.R. și
a Consiliului- Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale și in recentele
decrete ale Consiliului de Stat : re
ducerea mai accentuată a consumu
rilor materiale.
Sarcina diminuării substanțiale a
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil nu
este nouă. O regăsim sistematic în
scrisă la loc de frunte în programul
.de dezvoltare economico-socială a

țării. stabilit de partid, asupra ei a
revenit în repetate rinduri tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
vizitelor de lucru in întreprinderi și
pe șantiere, ca și în cuvintările ros
tite recent in ședința de lucru co
mună de la C.C. al P.C.R. și in fo
rurile supreme ale democrației
noastre muncitorești, socialiste ; ea
este situată în centrul dezbaterilor
din adunările generale ale oame
nilor muncii, aflate in curs de des
fășurare, in programele de măsuri
tehnice și organizatorice ale fiecă
rui colectiv muncitoresc.
Ce rațiuni de ordin economic și
social impun instaurarea unui
profund spirit, gospodăresc în utili
zarea resurselor materiale și ener
getice, reducerea drastică a consu
murilor specifice de materii prime,
materiale, combustibil și energie ?■
în primul rind, așa cum se știe,
țara noastră este nevoită să impor
te o bună parte din materiile prime
necesare, iar o altă parte, care și-o
asigură din resurse proprii, se ob
ține cu mari cheltuieli, cu mari eforturi, prin exploatarea unor zăcă
minte cu un conținut mai sărac de

Reducerea cu

1%

a consumului
de laminate
feroase
In anul 1982,

realizarea a:
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20000 apartamente
20000 autoturisme

50000 frigidere

100000 aspiratoare de praf

o cantitate de cocs,

100000 mașini de gătit

minereu, feroaliaje

50000 mașini de cusut

și resurse energetice

Comellu CARLAN

care costă la import

(Continuare în pag. a V-a)

1000 autobuze
2000 tractoare

20. rnilîoan^dolarij

CAMPANIA DE PRIMĂVARA - TEMEINIC PHEGflTITfl!
• Repararea tractoarelor și mașinilor agricole trebuie încheiată
grabnic • Timp bun pentru fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte
naturale • Priorități în legumicultură și pomicultură
unor cantități sporite la celelalte
produse agricole.
Sint multiple măsurile prin care
se poate acționa acum,' in mod efi
cient, pentru sporirea recoltelor.
Una dintre acestea, care se află la
îndemina fiecărei unități agricole, o
reprezintă utilizarea tuturor rezer
velor de îngrășăminte naturale. în
acest scop trebuie desfășurate am
ple acțiuni in toate comunele, in
toate unitățile agricole pentru a se
transporta la cimp tot gunoiul de
grajd, astfel încit pină la sfirșitul
lunii februarie să nu mai răminâ
decit cantitatea aflată in fermenta
ție. Potrivit prevederilor din pro
gram, in primul trimestru al acestui
an trebuie transportate pe ogoare
7,8 milioane' tone de îngrășăminte
naturale cu care să fie fertilizate
suprafețe ce vor fi cultivate cu sfe
clă de zahăr, legume, porumb și alte
culturi care, pentru a da roade bo
gate, necesită un sol bine îngrășat.
Pină la începutul acestei săptămini
au fost transportate la cimp și în
grădinile de legume 6,6 milioane to
ne îngrășăminte — 83 la sută din
prevederi. în unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județele
Vrancea, Constanța, Dolj și Ialomi
ța, programul de fertilizare a fost
Îndeplinit. Deși în lunile ianuarie șl
februarie pămintul a fost Înghețat,
ceea ce a permis accesul în cimp al
oricăror mijloace de transport, totuși
prevederile programului la această im
portantă lucrare agricolă au fost în
deplinite doar intr-o proporție redusă
în unele județe. Astfel, în cooperati
vele agricole din județul Olt au fost
transportate pe cimp doar 42 la sută
din îngrășămintele naturale prevăzu
te in programul pe primul trimestru.

Tulcea — 59 la sută, Timiș — 65 la
sută, Buzău — 68 la sută ; lucra
rea este întîrziată și in cooperati
vele agricole din județele Sibiu,
Covasna, Harghita, Satu Mare,
Caraș-Severin, județe unde nivelul
recoltelor este condiționat, in mare
măsură, de gradul de fertilizare a
solului cu îngrășăminte naturale.
Restanțele trebuie recuperate, in cel
mai scurt timp, asigurindu-se înde
plinirea întocmai a programului de
fertilizări.
(Continuare în pag. a V-a)

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
decretează:
Art. 1. - Cu începere de la data de 1 martie 1982,
in unitățile agricole de stat și cooperatiste se aplică
experimental prevederile din proiectul Legii privind
organizarea producerii și folosirii raionale a resurselor
de nutrețuri, care se supun dezbaterii publice.
Aplicarea acestor prevederi se face pină la adoptarea,
prin lege, de către Marea Adunare Națională, în prima
sesiune din anul 1982, a Legii privind organizarea
producerii și folosirii raționale a resurselor de nutrețuri.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de
Producție și consiliile populare vor lua măsuri pentru

.

în urmă cu citeva luni
am fost in sătul Cheșa al
comunei Cociuba Mare, din
județul Bihor. Sat cu oa
meni gospodari, după cum
arătau din uliță gardurile,
porțile, casele.
Spre amurgul zilei am
bătut la poarta învățătoru
lui din sat (invățătOr eme
rit — cum aveam să aflăm),
loan Vesa. Ne-a poftit in
curte și după ce ne-a aflat
rostul, nu ne-a dus în casă,
ci in grădină. Să-i vedem
porumbul cu tulpina de. trei
mptri și știuleți cit brațul
unui om voinic. Să-i vedem
solariile și legumele. Iar
după ce a cules șase roșii
și ni le-a pus intr-o pungă,
ne-a zis : „Să tot aibă 7—
8 kilograme. Duceți-Ie la
București să se vadă și
acolo cit e de greu pămin
tul nostru. Vreau să spun —
zice după ce a mai cumpă
nit citeva clipe — că e greu
de rod".
L-am ascultat și l-am
privit atent Ne-au plăcut
cuvintele lui, dar și mai
mult palmele lui. Erau
mari, nefiresc de mari și
de bătătorite. Fericiți sint
copiii și părinții copiilor al

organizarea muncii, cunoașterea, însușirea și aplicarea,
în toate unitățile agricole, a reglementărilor ) cuprinse
in proiectul Legii privind organizarea producerii ți
folosirii raționale a resurselor de nutrețuri.
Observațiile și propunerile rezultate ca urmare a
dezbaterii publice și a aplicării experimentale a pre
vederilor din proiectul legii vor fi supuse, odată cu
acesta, Marii Adunări Naționale, spre dezbatere ți
adoptare.
Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului
decret, Legea nr. 22/1971 pentru organizarea producerii
ți folosirii raționale a resurselor de nutrețuri, cu mo
dificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții
contrare, iți încetează aplicabilitatea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PROIECTUL LEGII PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCERII
SI FOLOSIRII RATIONALE A RESURSELOR DE NUTREȚURI
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Țărănimea-o istorie multimilenară
de statornicie și atașament față de glia patriei
Specificul dezvoltării noastre a fă
cut ca, secole in șir, masele, poporul
român să se identifice, in linii mari,
cu masele țărănești. De aceea, nu
greșim cind afirmăm *că prin țărăni
me marile valori ale istoriei noastre
— vechimea, statornicia și continui
tatea ascendentă — și-au căpătat ac
cepțiunile depline. în vreme ce
neamuri practic fără identitate geo
grafică iși rezumau civilizația la ceea
ce putea duce spinarea cailor, aici se
practica de mult agricultura, se fău
reau Miorița . și alte valori artistice
de unicat, Care se situează in fondul
de aur al spiritualității universale.
Ceea ce arheologii extrag astăzi din
pămint, făcînd dovada vechimii
noastre milenare, se mai păstrează
încă in inventarul țăranului din
atitea locuri, în vreme ce îmbrăcă
mintea, ale cărei ornamente vorbesc
despre o decantare artistică de mii
de ani, se poartă și acum. Țăranul
român este cea mai vie mărturie
economico-socială, spirituală, geo
grafică și militară că sîntem aici de
mii de ani. A face istoriq țărănimii
înseamnă, de fapt, a face istoria
acestei țări pe mai multe milenii.
Legătură oamenilor de pe aceste me
leaguri cu țara este, in sinteza sa,
legătura țăranului cu pămintul țării,
în multitudinea valorilor sale — economico-sociale, politice și spirituale.
Dragostea de glie a făcut din țăran
luptătorul cel mai dirz pentru un

Z

Pentru sporirea substanțială a producției agricole în acest an

Executarea Ia termenele prevăzute
și la iui inalt nivel calitativ a tu
turor lucrărilor este o cerință esen
țială pentru realizarea de recolte
mari, pentru îndeplinirea sarcinilor
importante ce revin agriculturii în
acest an. Ce a rămas de făcuț in
timpul scurt pină la începerea lu
crărilor in cimp ?
încheierea reparării tractoarelor și
organizarea muncii pe baza măsuri
lor cuprinse In Decretul Consiliului
de Stat privind îmbunătățirea acti
vității de mecanizare constituie o
condiție hotăritoare pentru buna des
fășurare a campaniei agricole de
primăvară. Potrivit programului, re
parațiile trebuie să se încheie pină
la 20—25 februarie. Din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii re
zultă că, pină la 15 februarie, au fost
reparate 91 la sută din tractoare, 99
la sută din grapele cu discuri și
combinatoare, 96 la sută din semănătorile prășitoare. Repararea trac
toarelor a fost terminată in județul
Argeș. în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii din județele Brăi
la, Călărași, Constanța, Giurgiu,
mal sint insă de reparat 10—15
la sută din numărul tractoarelor.
Subliniind necesitatea bunei organi
zări a muncii în ateliere și folosirii
din plin a timpului de lucru, se cu
vine menționat că, pentru încheierea
cit mai grabnică a reparațiilor, tre
buie asigurate de către un șir de în
treprinderi industriale piesele de
schimb contractate, îndeosebi arborii
cotiți pentru motoarele de tractor.
încă din aceste zile trebuie acor
dată o mare atenție tuturor lucrări
lor de care depinde realizarea în
acest an a unei producții de 24 mi
lioane tone de cereale, precum și a

cu privire la aplicarea experimentală a proiectului Legii privind
organizarea producerii și folosirii raționale a resurselor de nutrețuri
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substanțe minerale utile sau aflate
în condiții geologice mai dificile.
Pentru înțelegerea clară de către
fiecare om al muncii a consecințelor
crizei mondiale de materii prime și
energie putem arăta că
in deceniul 1971—1980, prețu
rile externe au crescut de peste
22 de ori la țiței, de 2,5 ori Ia
cărbune, de peste 5 ori la bau
xită, de peste 2 ori la bumbac,
de 3,6 ori la piei de animale, cu
70 ia sută la minereu de fier,
cu 55 la sută la cupru ; totoda
tă, este bine să știm că pentru
a ne asigura resursele necesare
importăm 50 la sută din țițeiul
pe care il consumăm, adică
circa 12,5 milioane tone in acest
an, și 35 Ia sută din cantitatea
de cărbune necesară.
Fiecare tonă, fiecare kilogram de
materie primă, de resursă energeti
că economisită înseamnă deci eco
nomie de valută, care ușurează ba
lanța de plăți externe a țării
noastre.
în al doilea rind, după cum se cu
noaște, reducerea cheltuielilor ma
teriale constituie un factor funda
mental pentru creșterea producției
nete, pentru sporirea contribuției
fiecărei întreprinderi la sporirea ve
nitului național. Potrivit noului me
canism economico-financiar, produc
ția netă este un indicator de bază
al activității fiecărei ințrhptinderi.
de care depinde retribuirea persona
lului muncitor. între cei doi indica
tori — producția netă și cheltuielile
materiale — există un raport invers
proporțional : cu cit scad cheltuieli
le materiale, cu atît crește producția
netă, ceea ce în ultimă instanță se
reflectă in mod pozitiv în nivelul
beneficiilor pe care le realizează
fiecare colectiv de întrenrindere.
în industria republicană, mai
mult de o treime din sporul
producției nete și aproape ju
mătate din creșterea de bene
ficii prevăzute pentru acest an
urmează a se realiza pe seama
economiilor rezultate din redu
cerea cheltuielilor materiale.
De asemenea, in activitatea de ex
port, nivelul cheltuielilor materiale
efectuate pentru realizarea unui,
produs ce se vinde pe piața externă
exprimă de Țapt eficiența muncii so-

900 vagoane

Cu acest prilej, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat un
interviu pentru revista americană
„Newsweek".

căror dascăl emerit știe să
țină la fel de bine, intre
degetele sale, atit condeiul,
cit și uneltele cimpului !

Prof. univ. dr.

Constantin CORBU
destin mai generos pe pămintul stră
bun, pentru libertate și dreptate.
„Multă vreme, dc-a lungul milena
rei existențe z poporului nostru —
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu —
țărănimea a reprezentat cea mai im
portantă forță a progresului social,
purtătoarea năzuințelor de neatirnare și a sentimentului de demnitate
națională. Animată de o nețărmurită
dragoste pentru glia strămoșească și
de un inalt spirit de sacrificiu, țără
nimea s-a ridicat in calea năvălito
rilor și cotropitorilor, a apărat ca
propriul ei singe independența tării,
însăși ființa națională a' poporului".
Intr-adevăr, din timpuri străvechi,
țărănimea a fost, in mod preponde
rent, santinela și scutul de apărare
a țării în fața valurilor invadatoare,
tradițiile sale de luptă avînd rădăcini
in înseși războaiele strămoșilor po
porului nostru. Oștirile dacilor, for
mate — așa cum scria Vasile
Pârvan — prin ridicarea „in masă a
populației țărănești", au stat de
veghe in fața armatelor persane ori
macedonene și au avut tăria să luote,
vreme indelungată, împotriva fai
moasei armate romane. După cum,
mai tirziu, victoriile dobindite de ar

matele române, sub conducerea unor
iluștri voievozi și vestiți comandanți
de oști, se datoresc, mai ales, con
tribuției aduse in luptă de țărănime.
Victoria românească de la Rovine
este victoria unei oștiri alcătuite in
covirșitoarea ei majoritate de țărani,
în încleștarea cu armatele otomane,
Iancu de Hunedoara dobindește
izbinzi de răsunet ca urmare a an
gajării masive in acțiune a țărăni
mii, inclusiv a iobagilor, precum și
a colaborării strînse cu celelalte țări
române și cu popoarele din sud-estul
Europei, care se ridicau împotriva
dominației otomane. Vlad Țepeș și
Ștefan cel Mare și-au organizat pu
ternice armate din rindurile țărăni
mii și ale orășenimii, cu care au cău
tat să apere și să consolideze inde
pendenta Țării Românești și Moldo
vei. îndeosebi, strălucitele victorii
ale oștilor conduse de Ștefan cel
Mare Împotriva Imperiului otoman
au slăbit capacitatea de luptă a aces
tuia, au închis pentru un timp dru
mul invaziilor turcești în Europa.
Un rol aparte avea să joace țără
nimea în cursul luptelor pentru uni
tatea politică a tuturor românilor,
purtate sub conducerea marelui stra
teg și comandant de oști care a fost
Mihai Viteazul.
în acele vremuri, direcția de ac
țiune ne nlan social n maselor po(Continuare în pag. a V-a)

jurări. Cind am fost în alte • la spinare și cutea in teocul
de la briu, apoi s-au în
sate și comune din alte ți
dreptat spre fineața lui Flenuturi.
...Se inserase de mult șer. „Ne ducem fiecare la

PĂMÎNTUL
E DARNIC
DOAR CU
CINE-I
HARNIC
Și de atunci, acele cuvin
te spuse nu fără tilc de un
invățător-țăran — „e greu
pămintul" — ne-au revenit
mereu in minte. Ni le-am
reamintit și în alte împre-

cind, cu o singură chema
re— „Trăiene!", „Silviule!".
„Ștefănuț !“, „Sabâule !“ —
purtată din poartă-n poar
tă, s-au adunat cițiva băr
bați care și-au pus «coasa

fiecare — ni s.-a spus. Cind
sîntem mai mulți ne în
demnăm și coasa taie mai
bine". în acea seară, pjnă
după miez de noapte, în
sanctuarul naturii, sub clar

de lună și în cintecul de
nesomn al greierilor, coa
sele au ras cu spor fața
upei lunci din satul Oiejdea. comuna Galda de Jos,
județul Alba. întrecindu-se,
oamenii se ajutau între ei.
Se întreceau bărbații de
aici, asemeni flăcăilor din
părțile Nâsăudului și Bis
triței, unde, printr-o fru
moasă tradiție, aspiranții la
bărbăție ca să ajungă fală
a obștii se măsoară în con
cursuri de cosit.
în urma lor, despovărat
de ierburi, pămintul răsu
flă ușurat. Cum răsuflă
ușurați și oamenii la gindul că au ce pune iarna in
ieslea animalelor.
...Cind am văzut ferma
zootehnică a C.A.P. din
Fintinele aflată în apropie
rea Aradului, gîndul ne-a
dus la cooperatorii din
Grindu, județul Ialomița.
Dacă președintele coonerativei ialomițene, Mircea
Anghel Dan, s-ar întilni
cu Mihuț Adam, președinte'e cooperativei din
Fintinele <— ne-am zis —

Constantin MOR\R’I
(Continuare in pag. a IV-a)

GORJ : Peste 4 300
de noi apartamente

Lerești - Argeș, o comună care și-a schimbat înfățișarea prin hărnicia și spiritul gospodăresc al locuitorilor săi

Constructorii de lo
cuințe din Gorj au
deschis noi fronturi
de lucru în vecinăta
tea străzilor Victo
riei. Unirii și Ge
nerai Teii, toate în
zona centrală a mu
nicipiului Tirgu Jiu.
Ei și-au propus ca in
1982 să înalțe, numai
în acest perimetru ur
banistic, circa 1 000
de apartamente.
La Tirgu Jiu și în
centrele muncitorești
de la Rovinari, Motru,
Turceni, Mătăsari și
Tirgu Cărbunești vor
fi construite, in 1982,
peste 4 300 de‘aparta

mente, cămine de nefamiliști
cu
1816
locuri, 56 noi săli de
clasă, ateliere școlare
cu 250 de locuri,.cân
ți ne muncitorești cu
1 300 de locuri șl al
tele. Punind accent pe
buna
organizare a
muncii, pe întărirea
ordinii și disciplinei
în cadrul fiecărui șan
tier, constructorii gorjeni inregistrează rit
muri intense de lucru,
care le permit să în
deplinească și să de
pășească sarcinile ce
le revin In cel de-al
doilea an al actualu
lui cincinal. (Dumitru
Prună).

PAGINA 2

SCINTEIA — joi 18 februarie 1982

------------- Măsurilor adoptate recent prin decretele Consiliului de Stat -------------

RĂSPUN^VIUNCITORESC PRIN MUNCA TUTUROR
UN EXEMPLU DEMN DE URMAT:

Angajamentul colectivului de la

La producția fizică - DEPĂȘIRI
La consumul de energie - ECONOMII
La Întreprinderea „Timpuri noi"
din Capitală, față de necesarul me
diu zilnic de putere instalată pen
tru producție, cota de energie elec
trică repartizată pentru luna ianua
rie a fost cu circa 15 la sută mai
mică. La fel și în februarie. Cu toa
te acestea, colectivul Întreprin
derii a reușit și reușește să se
încadreze în repartițiile de ener
gie electrică. Și nu oricum, ci in
condițiile în care prevederile de
plan la producția fizică sînt îndepli
nite integral sau chiar depășite.
— In prima lună a anului — ne
spune șeful compartimentului plan.
Ionel Radu — planul la motoare cu
ardere internă a fost depășit cu 2,6
la sută, iar la compresoare și piese
de schimb in proporție de sută la
sută. Au fost îndeplinite integral și
sarcinile la producția netă și marfă,
au fost livrate suplimentar la export
produse in valoare de 3,7 milioane
Iei. De asemenea, au fost onorate
toate contractele încheiate cu bene
ficiarii interni și partenerii externi.
Așadar, un bilanț rodnic ; un bi
lanț din care mai rezultă că în ia
nuarie s-a realizat 8,3 la sută din
planul anual al producției fizice —
procent care indică ritmicitate în
îndeplinirea sarcinilor de plan. Și
acest bilanț a fost obținut cu un
consum redus de energie electrică,
in condițiile in care in 1982 colecti
vului întreprinderii ii revin sarcini
complexe, mult superioare realiză
rilor din anul trecut. Mai exact, pe
fondul unui proces de înnoire rapi
dă a fabricației, producția de piese
de schimb trebuie să sporească în
acest an cu 55,3 la sută, iar produc
ția netă cu 10 milioane lei.
Indiscutabil, realizările întreprin
derii bucureștene din ianuarie și din
această lună pun în evidență un ade
văr incontestabil, cu valabilitate ge
nerală: acolb unde conducerile și co
lectivele de întreprinderi, organele
și organizațiile de partid dau dova
dă de inițiativă și pricepere gospo
dărească, acționează cu operativita
te și fermitate pentru valorificarea
tuturor rezervelor interne de crește
re a producției și eficienței, preve
derile de plan pot fi îndeplinite rit
mic și integral, chiar dacă pe par
curs apar unele dificultăți de mo
ment. Aceste rezultate ilustrează în
țelegerea cu răspundere de către co
lectivul întreprinderii a cerinței sub
liniate recent de secretarul general
al partidului — și anume că numai
printr-o muncă mai spornică, mai
eficientă și de calitate se pot asi
gura condițiile fundamentale peijiru
aplicarea măsurilor de majorare a
retribuțiilor, pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai.
Dar să dăm cuvîntul faptelor.
Cum s-a acționat și 'se acționează la
întreprinderea „Timpuri noi“ pentru
realizarea integrală a producției fi
zice in actualele condiții speciale,
determinate de necesitatea reducerii
mai accentuate a consumului de eI nergie electrică 7
I
— Punctul cheie — ne spune Va| sile Călin, inginer principal cu pro

în comuna
Șirineasa,
județul Vîlcea
Șirineasa este o comună situată in
zona colinară a județului Vilcea.
Cooperativa agricolă are doar 390
ha de teren arabil. Iată de ce, în această zonă, culturile de cîmp nu au
format in trecut, și nici nu aveau
cum să formeze, obiectul activității
de bază in agricultură. Gospodarii
acestor meleaguri s-au orientat, in
schimb, spre creșterea animalelor —
oi, vaci cu lapte și porci. Și nu pu
ține la număr. Orientarea lor era fi
rească. Aici există pășuni și finețe
naturale întinse — în perimetrul co
munei ele cuprind peste 740 hectare
— precum și păduri de fag și stejar,
bogate in jir și ghindă.
Tot condițiile locale i-au învățat
pe locuitorii din Șirineasa să devină
buni, foarte buni legumicultori. Mo
rile amplasate pe firul rîului
Luncavăț au ridicat nivelul apei,
astfel că terenurile de luncă, cele'
mai fertile, puteau fi irigate gravita
țional, fără nici un consum de ener
gie. Le mersese faima" celor din Șiri
neasa că numai ei singuri aprovizio
nează cu legume jumătate din județ...
Cu aceste sumare cunoștințe des
pre îndeletnicirile de bază ale agri
cultorilor din Șirineasa am poposit
în această comună.
„Indicați-ne zece dintre cei mai
buni gospodari care cresc cele mai
multe animale" — l-am cerut prima
rului comunei, Gheorghe Ștefan.
După primele două nume notate pe
o hirție, primarul se oprește descum
pănit, aflat evident în încurcătură.
„Scoate tovarășe registrul ăla agri
col, să văd care mai crește animale
și cite" — își cheamă primarul in
ajutor colaboratorul apropiat, secre
tarul consiliului popular.
Nu am relatat acest episod pentru
ridicolul situației. Un primar să nu-i
cunoască pe cei mai buni gospodari
din sat... Episodul are însă o anumită
semnificație pentru o anumită op
tică existentă aici cu privire la zoo
tehnie, pentru consecințele pe care
le generează această optică.
De fapt ce ne-a adus la Șirineasa 7
O știre trimisă redacției ne informa
că la Șirineasa există mulți oameni
foarte buni gospodari și relata des
pre unul dintre el' care crește
anual 60—70 de porci. Oricît de
normal ar fi ca fiecare gospo
dar să crească cit mai multe
animale, faptul in sine ridica firesc
și unele întrebări. Cind are timp 7
Poate nu face altceva ? Nu lucrea
ză in cooperativa agricolă 7 Cu ce ii
hrănește? Și iată ce constatăm. In
tr-adevăr. Ion Moisoaia, căci despre
el este vorba, este crescător de ani-

V

bleme energetice — l-a constituit
delalcarea cotei lunare de energie
electrică acordată întreprinderii pe
zile, secții, ateliere și, in unele ca
zuri. pe utilaje, Wf strinsă concor
danță cu sarcinile de producție. Ca
urmare, la fiecare loc de muncă- se
cunoaște cu exactitate cit trebuie să
se producă, dar mai ales, cu ce con
sum de energie electrică trebuie să
se producă. Aceste măsuri inițiate
de comitetul de partid împreună cu
consiliul oamenilor muncii sînt de
osebit de eficiente. La fiecare loc de
muncă a crescut răspunderea față de
gospodărirea energiei și combustibi

șinile cu o putere instalată de peste
30 kW să funcționeze doar între
orele 9—17 și în schimbul III, cind
sistemul energetic național nu este
suprasolicitat ;
• Trecerea execuției unor repere
de pe utilajele mari pe altele mai
mici, care funcționează cu un con
sum redus de energie electrică ;
Așa cum aveam să constatăm, ast
fel de măsuri se împletesc strins cu
acțiunile inițiate în întreprindere
pentru innoirea și modernizarea teh
nologiilor de fabricație.
— încă din anul trecut — ne spu
ne șeful secției prelucrări mecanice,

PLAN

CONSUMUL
DE ENERGIE
ELECTRICA

EXPORT

lului, pentru că un lucru a devenit Gabriel Mărculescu — în întreprin
evident : orice depășire a consumu dere a fost declanșată o vastă ofen
rilor nu are de unde fi suplinită, sivă împotriva tehnologiilor vechi,
duce la nerealizarea unei anumite mari consumatoare de metal și ecantități de produse. Tocmai pornind nergie electrică. Dar acum, în con
de la înțelegerea acestui adevăr diții mai speciale de desfășurare a
esențial, in fiecare secție și atelier producției, comitetul de partid și
muncitorii și specialiștii au căutat să consiliul oamenilor muncii au hotăidentifice noi siîrse de economisire rit să fie reanalizate programele sta
a energiei și creștere a producției, bilite în această privință, în Sensul
stabilindu-se în acest scop o serie devansării termenelor de aplicare a
de măsuri speciale, cu eficiență ime unora dintre noile tehnologii.
diată.
* Da, acest mod concret, operativ de
Ne interesăm mai amănunțit de a- a conduce și organiza activitatea
ceste măsuri. Nu le regăsim înscrise productivă se înscrie aici ca un ade
în cine știe, ce programe de acțiu vărat stil de muncă, care își de
ne, pentru că — ni se spune — au monstrează pe deplin eficiența. Ce
fost elaborate „din mers", prin con înseațpnă aceasta in domeniul teh
sultarea și participarea directă a în nologiilor de fabricație 7 Ce se ciștregului colectiv. Așa că nu ne sur tigă în întreprindere prin aplicarea
prinde că ele sînt bine cunoscute la mai rapidă în producție a noilor
fiecare loc de muncă și se aplică cu procedee? tehnologice ? Iată cîteva
bune rezultate în producție. Dar iată exemple. Din luna ianuarie, elemen
citeva dintre aceste măsuri :
tele supapei pentru compresorul
• Înlocuirea motoarelor de 75 kW 2HS 3 nu se mai execută din bară
la standurile de probă pentru roda turnată, ci prin sinterizare. Efectele
jul la rece al compresoarelor și mo economice ale noului procedeu :
toarelor cu altele de 50 kW. Pe a- consumul de metal s-a redus la ju
ceastă cale se asigură reducerea pu mătate, se economisesc 8 000 kWh
energie electrică și 8 000 ore-materii instalate cu 160 kW ;
• Programarea unora dintre ma- noperă pe an. Un alt exemplu, din

secția turnătorie : aici, intre altele,
a fost extinsă tehnologia de turna
re sub presiune a pieselor din aliaje
de aluminiu. Noul procedeu tehno
logic asigură, numai la două repere,
o economie anuală de 3 tone aliaje
din aluminiu, 2 000 kWh energie elecirică, 1,5 tone combustibil con
vențional și creșterea productivității
muncii cu 30—40 la sută. La atelie
rul de tratament termic notăm din
numărul mare al noilor tehnologii
doar una singură. Aici, prin intro
ducerea și extinderea tratamentului
termic de nitrurare ionică, la nivelul
acestui an se asigură economisirea a
1 300 kWh energie electrică și spori
rea cu 40 la sută a productivității
muncii.
Dar cite alte acțiuni nu se finali
zează în această importantă unitate
a industriei Capitalei !
— Este firesc să acționăm cu fer
mitate j5entru realizarea ritmică a
producției fizice, pentru gospodări
rea cu înaltă răspundere a energiei
electrice și materiilor prime — ne
spune șeful de echipă Ion Grigore,
din atelierul de turnătorie. O facem
doar în interesul economiei națio
nale, și deci, al nostru, al'tuturor,
înfăptuirea in bune condiții a recen
telor măsuri adoptate de partidul
nostru ne cere să acționăm perma
nent pentru creșterea producției, re
ducerea mai substanțială a consu
murilor materiale și energetice și
sporirea productivității muncii, spre
a recupera pe aceste căi fondurile
alocate pentru majorarea retribuții
lor noastre.
Despre atari preocupări, cu aepeași
convingere ne-au vorbit și Seniu
Modrescu, loan Brînzoi, Alexandru
Bădină, Ion Marafet și mulți alții
cu care am discutat în întreprinde
re. Dar nu numai că ne-au vorbit,
ne-au și convins, prin rezultatele
obținute la locurile lor de muncă sau
în domeniile de care se ocupă, că
acționează concret în acest sens.
Bunăoară, tînărul proiectant Ion Ma
rafet a reușit, prin schimbarea unor
conexiuni la electromotoarele unor
mașini, pe baza unei concepții per
sonale foarte originale, să reducă
consumul de energie electrică al acestora cu peste 30 la sută. Este o
realizare valoroasă, cu largi perspec
tive de generalizare și în alte unități
economice — susțin specialiștii.
După cum se vede, aici cuvintele
sint urmate,de fapte, fapte concreJ
tizate in creșteri substanțiale ale
producției, in reduceri importante
ale consumurilor de energie electri
că, combustibil și metal. Sînt dovezi
concludente ale modului responsabil
în care se acționează in întreprin
dere — în lumina sarcinilor subliniate recent de secretarul general al
partidului — mod cu efecte econo
mice certe atit în prezent, cît și in
perspectiva lunilor următoare.

Ilie ȘTEFAN

„Vom recupera, in numai șase luni, peste 30 la sută din fondurile
alocate pentru majorarea retribuțiilor in 1982“
Am intrat pe poarta Rafinăriei Plo
iești odată cu oamenii din primul
schimb. Discutăm cu cîțiva dintre cei
care lucrează la instalația de fracțio
nare gazolină. „Este limpede pentru
fiecare dintre noi necesitatea obiec
tivă a majorării prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare.
Era o problemă stringentă. Sint con
vins, așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că majorarea pre
țurilor nu poate avea decit o pu
ternică influență pozitivă asupra dez
voltării echilibrate, armonioase a eco
nomiei noastre naționale. Cum am în
țeles eu majorarea retribuțiilor ca
urmare a compensațiilor acordate ?
Ca un act de mare grijă din partea
partidului pentru cei cu venituri mai
mici și a familiilor cu copii. Ca o
problemă de echitate socială".
Aceste cuvinte aparțin maistrului
de schimb Mihai Păunescu. El și
ceilalți operatori discutau, atunci,
despre cele 25 miliarde de lei com
pensații acordate de stat popu
lației, din care cel puțin 30 la
sută trebuie să se recupereze in
acest an. Dintr-o primă analiză,
spunea maistrul, am stabilit ca noi,
cei 30 de rafinori de la „F. G.“, să
economisim lunar energie electrică.

agricole să se țină seama de expe
riența, tradiția și posibilitățile fie
cărei unități in parte. Metodele mo
derne, științifice de dezvoltare a
producției agricole, de lucrare a pămintului trebuie să pună în valoare
maximă experiența, tradiția și con
dițiile specifice locale. Să nu „plan
tăm" pur și simplu procedee care
nu se potrivesc, care nu dau cele
mai bune rezultate, duc la pierderea
tradiției și a experienței locale. în
mod logic ele provoacă pagubă. Este
tocmai ceea ce se intimplă aici, la
Șirineasa.
La înființare, în 1961, sectorul zoo
tehnic al cooperativei cuprindea și
oi, și vaci cu lapte, și porci. Pe

de reproducție, ni s-a spus. Mincau
din rația lor de fin. Să te minunezi
și alta nu de asemenea explicație.
Care va să zică, în loc să fie depis
tate cauzele lipsei de furaje intr-o
comună cu mari posibilități, se adop
tă soluția cea mai comodă : desfiin
țarea sectorului de creștere ă oilor.
„Jumătate dintre noi eram oieri —
ne spunea cooperatorul Ion Hildan.
Scoaterea oilor de la C.A.P. a însem
nat o pierdere mare pentru noi. Toți
ciobanii din comună au plecat să lu
creze in alte locuri, unde sint multe
oi. Nici primăria nu a mai putut
găsi măcar unul care să păzească
oile noastțe, ale gospodarilor din
comună. Le ținem pe lingă casă, in

De ce se ignora experiența și posibilitățile locale
în profilarea producției din cooperativa agricola
se concepea să existe gospodărie care
să nu aibă cel puțin o vacă și ci
teva oi ? Ea a fost „profilată", „spe
cializată" pe... creșterea vițelelor de
reproducție. Adică, cu alte cuvinte,
cooperativa agricolă nu mai produce
nimic în sectorul zootehnic. Nu face
decit să cumpere vițelele de la alte
unități, le hrănește pină ajung la
greutatea cind pot fi montate și vin
de juninci gestante altor unități
agricole. Cît de eficientă este „pro
filarea" in acest caz 7 Anul trecut,
sectorul zootehnic a adus cooperati
vei o pagubă de aproape două mili
oane lei. Procedeul creșterii vițele
lor de reproducție în ferme specia
lizate, în scopul sporirii efectivului
matcă și înlocuirii vacilor bătrîne,
pentru care pină la un anumit punct
nu este vinovată conducerea coope
rativei, el fiind stabilit și indicat de
direcția agricolă, prezintă și alte ne
ajunsuri deloc neglijabile. îndeamnă
unitățile agricole să nu se ocupe de
reproducția proprie la modul cel mai
serios. Și ceea ce este mai grav, în
ferma de creștere a vițelelor de re
producție ajunge o adunătură de ti
neret taurin, cumpărarea lor făcîndu-se la voia întimplării, fără nici
un criteriu științific de selecție.
Dar să revenim la comuna Șiri
neasa. S-a spus și se spune conti
nuu. s-a subliniat in documentele de
partid și, in repetate rinduri, în cuvintările secretarului general al
partidului cerința firească, îndrep
tățită, ca în dezvoltarea activităților

parcursul citorva ani
sectorul loc să stea pe pășune". Toate aceste
zootehnic s-a dezvoltat, efecti măsuri, care vin în contradicție cu
vele au crescut. începe insă degrin tradiția și experiența locală, au fă
golada profilării, a specializării pro cut ca ponderea producției zootehni
ducției zootehnice. Pe ce criterii, pe ce in producția globală a cooperati
ce fundamentare științifică s-a fă vei să scadă treptat pină la 26 la
cut, nu știm. Cert este că organele sută, cit reprezintă in planul pe
agricole decid... în perioada 1964— acest an.
1966, din planul de producție al co
Mult mai grav este faptul că re
operativei, porcii dispar treptat cu nunțarea Ia speciile de animale ce
totul. în apii 1970—1971, după cum se creșteau prin tradiție pe aceste
ni s-a spuș, fără a consulta consiliul meleaguri a influențat negativ pre
de conducere al cooperativei, direcția ocuparea și în rîndul gospodăriilor
agricolă județeană ia o hotărîre im populației.
portantă : „specializarea" unității pe
Toate aceste elemente, la care pu
creșterea vițelelor de reproducție. tem adăuga rezultatele foarte slabe
Bineînțeles, pentru aceasta au trebuit de producție și financiare ale coo
să dispară din planul cooperativei perativei in anul trecut (producția
cele 250 de vaci cu lapte. Ușor este globală și veniturile planificate au
să scoți, greu e să pui la loc. Nici fost realizate în proporție de 40 la
după 10 ani capacitatea proiectată a sută), îndreptățeau așteptările noas
fermei de vițele de reproducție — tre de a asista la o adunare gene
1 250 capete — nu s-a realizat. Mai rală de dare de seamă a activității
este de construit un grajd pentru din anul trecut cu dezbateri aprinse,
256 de vitele. Pentru anul 1982, care să stabilească măsuri concrete
grajdul necesar nici măcar nu a mai pentru revitalizarea domeniilor de
fost „prins" în planul de investiții. activitate tradiționale din această
în august 1980 o altă decizie arbi comună. Ce-i drept, unii cooperatori
trară a direcției agricole : oile nu s-au referit la multe neajunsuri care
mai au ce căuta — culmea ironiei — au determinat rezifltatele slabe de
la Șirineasa. Și, nici una nici alta, anul trecut. Dar nu s-a ajuns la
cooperativa vinde cele 880 de oi ale esența lucrurilor. Și aceasta pină
sale unei cooperative agricole din- cind în adunarea generală a luat cutr-o comună — Frîncești — fără ca vintul Ion Moisoaia, crescătorul de
aici să existe vreo tradiție in porci. Cind acesta a început să-și
creșterea oilor. Ne-am interesat împărtășească din experiența in creș
la direcția agricolă pe ce anu terea porcilor, in sală s-a produs ru
me s-a întemeiat această decizie. moare. Se auzeau chicoteli, șușoteli
Oile făceau concurență vițelelor și se făceau semne din coate. „Da,

combustibil convențional și materii
prime în valoare de circa 30 000 lei,
prin micșorarea la minimum a pier
derilor tehnologice de gazolină. Am
făcut citeva calcule : în februarie,
numai prin reducerea pierderilor la
consumul tehnologic vom cîștlga cel
puțin trei tone de materie primă.
Aceasta, prelucrată superior, ne va
da posibilitatea să înscriem în con
tul nostru de economii dintr-o dată
12 000 Iei. Restul de economii le vom
obține la alte capitole ale costu
rilor".
Ne-am dus la secția DAV-3. Șeful
secției. Dumitru Coca, inginerii Tiberiu Gheorghiță și Cecilia Carasopol
— aceștia din urmă mai tineri și cu
copii mici — ne-au spus : „Gind la
gind... Tocmai despre recuperarea
compensațiilor discutam. Pentru mo
ment, ne-am gindit la unele mă
suri urgente in februarie. Aplicarea
lor și supravegherea mai atentă a
instalațiilor trebuie să ne aducă
pină la sfirșitul lunii o economie de
peste 100 de tone materie primă,
care, prelucrată în plus și calculată
Ia prețul curent, va asigura un be
neficiu suplimentar de 40 000 lei".
La instalația de amestec șl finisare
a produselor lucrează în schimburi

220 de oameni. Secretarul organiza
ției de bază, Ion Simionescu, ne-a
spus : „Cu cîțiva comuniști am și
vorbit incă de luni dimineață despre
măsurile concrete pentru diminuarea
costurilor de producție. De fapt, noi,
rafinorii, ne-am făcut mai de mult
un plan de măsuri pentru reducerea
cheltuielilor materiale Ia mia de lei
producție-marfă. Și am calculat pen
tru finele anului o economie la acest
capitol de 5 milioane de Iei. Acum
ne imbunătă'im angajamentul".
Discutăm și cu directorul între
prinderii, inginerul Ion Bivolaru :
„Colectivul nostru este hotărît să
gospodărească și mai bine resursele
materiale, să valorifice și mai intens
posibilitățile de creștere a eficienței
economice de care dispunem, pentru
a contribui și mai mult la sporirea
avuției naționale, a venitului națio
nal. Angajamentul nostru este de a
recupera, in numai șase luni, peste
30 la sută din fondurile alocate
pentru majorarea retribuțiilor in
acest an. Așa înțeleg rafinorii
noștri să răspundă la recentele mă
suri adoptate de partid".

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii”

Cititorii întreabd, specialiștii răspund

Care este baza materială a acordării compensațiilor și de ce trebuie
recuperate printr-o activitate mai eficientă fondurile alocate ?
Cum bine se știe, pentru ca ma
jorarea prețurilor de desfaepre cu
amănuntul la produsele agroalimen
tare să nu afecteze nivelul de trai
al oamenilor muncii,' conducerea
partidului și statului a hotărît ca,
odată cu intrarea in vigoare a noi
lor prețuri cu amănuntul, să se ma
joreze retribuțiile personalului mun
citor, alocațiile de stat pentru copii
și pensiile, prin acordarea de com
pensații corespunzătoare. Suma aces
tor compensații se ridică Ia peste 25
miliarde lei și se alocă din venitu
rile societății. Pe măsură ce se acordă, aceste compensații se includ
in costurile de producție ale unită
ților economice, determinînd crește
rea acestor costuri.
Dar creșterea costurilor de pro
ducție, odată cu majorarea prețurilor
cu amănuntul, respectiv a retribuți
ilor; nu ppațe fi acceptată nicidecum
ca o soluție economică finală. Aceas
ta ar însemna scăderea, in cele din
urmă, a resurselor necesare dezvol
tării economiei naționale și, implicit
a posibilităților de creștere a veni
turilor oamenilor muncii.
Fondurile alocate trebuie puse însă
la loc, la bugetul statului, pentru a
avea în continuare mijloacele nece
sare dezvoltării economico-sociale a
țării. Este o legitate inexorabilă ca
sporirea retribuțiilor, a veniturilor
oamenilor muncii, pentru a fi reală,
să fie legată de creșterea mai sub

„Inovații11 care au dusja pierderea
unei bune tradiții în creșterea animalelor
male din tată-n fiu. Anual el crește
un mare număr de porci, două-trei
vaci cu lapte și cîteva oi. Acum are
în bătătură 65 de porci, din care 15
scroafe cărora le vine curind 'sorocul
să fete. Da, Ion Moisoaia crește
mulți porci și bine face. In același
timp insă el este un cooperator har
nic, care lucrează în acord global
culturile ce-i sînt repartizate. In
tr-un cuvînț, își face datoria față de
cooperativa agricolă.
Să mai alăturăm acestui fapt și ur
mătorul. Cooperativa agricolă din Și
rineasa nu crește nici un porc. Mai
mult, nu mai crește nici oi și nici
vaci cu lapte. Ce crește atunci aceas
tă unitate aflată într-o zonă unde nu

Rafinăria Ploiești:

tovarăși, oricine din cei prezenți aici
poate crește mai mulți porci, la fel
ca mine — spunea Moișoșiș. Și ar
trebui să ne gindim și la cooperativa
noastră. Pe Valea Ruginosu, unde
este ghindă și jir din belșug, aș pu
tea crește pe puțin o mie de porci,
pentru cooperativă, fără nici o inves
tiție sau o altă cheltuială".
Este momentul să deschidem o pa
ranteză. Ce face de fapt Ion Moi
soaia 7 De aproape 10 ani livrează
la fondul de stat, an de an, cite 5 000
kg carne de porc, in afara tăurașilor
ingrășați in gospodăria proprie, a
laptelui și altor produse agricole.
Anul trecut a contractat prin coo
perația do consum 26 de porci,
pe care i-a livrat la peste 140 kg fie
care și 240 de purcei care au fost
vinduți consătenilor. Toate acestea
i-au adus un venit de aproape 100 000
lei. Acesta era de fapt motivul chi
cotelilor și șușotelilor din sală. Și in
acest an el a contractat deja cu sta
tul 26 de porci și va mai face con
tracte pentru incă 14. în total 40 de
porci. Pentru furajarea lor folosește
toate posibilitățile imaginabile și
neimaginabile. Frunzele de la sfecla
furajeră, ghinda și jirul din pădu
rea comunală, fructele căzute înain
te de coacere, buruienile din culturi,
simburii ’ ce rămîn după distilarea
borhoturilor și chiar tescovina. De
cîteva ori a luat de la baza de re
cepție Riureni căzăturile de boabe
amestecate cu apă și pietriș, aduna
te cu mătura de prin curte. „Fiind
că porcii știu să aleagă boabele de
pămint". La acestea se adaugă și fu
rajele concentrate pe care i le asi
gură statul pentru porcii contractați
și pe care le folosește doar pentru
finisarea ingrășării.
Nu ne pronunțăm dacă propune
rea făcută in adunarea generală de
Ion Moisoaia
este sau nu posibil
de realizat. Un lucru este cert. Re
zultatele din propria-i gospodărie o
confirmă. Rămîne acum ca noul con
siliu de conducere al cooperativei
ales de adunarea generală, organele
agricole județene să analizeze temei
nic situația din unitate. Să apeleze
la tradiția și experiența locală pen
tru orientarea producției și a sec
toarelor de activitate cit mai aproa
pe de posibilitățile existente. înde
letnicirea de crescător de animale,
atit de îndrăgită și răspindită în această comună, poate și trebuie să fie
revitalizată.

Aurel PAPAD1UC
Ion STANC1U

stanțială a productivității muncii, de
reducerea mai accentuată a consu
murilor materiale și de forță de
muncă pe unitatea de produs.
De aceea, singura soluție economi
că trainică, adecvată economiei
noastre socialiste este înlăturarea
treptată a efectului asupra costurilor
de producție determinat de creșterea
retribuției nominale, ca urmare a
compensațiilor acordate.

în hotărîrea ședinței de lucru co
mune și în decretul Consiliului de
Stat se prevede recuperarea in anul
1982 a cei puțin 30 la sută din vo
lumul compensațiilor acordate in
acest an. urmînd ca pină la finele
anului 1985 să se recupereze integral
suma acestor compensații. Cit pri
vește căile pe care trebuie să se ac
ționeze în acest scop, iată cîteva cal
cule sugestive :

Dacă in fiecare unitate economică se vor asigura...
• sporirea productivității muncii cu cel puțin 1 la sută, aceasta înseamnă
economii de 3,5 MILIARDE LEI
• reducerea cheltuielilor materiale cu minimum 2 lei la 1 000 lei produeție-marfă echivalează cu 2,2 MILIARDE LEI economii
• valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, Îmbunătă
țirea structurii fabricației și creșterea producției cu același volum de mij
loace materiale prevăzut in plan ar duce la o economie de 1,6 MILIARDE
LEI
• alte Căi de sporire a venitului net (de exemplu : prin recuperarea mal
intensă a materialelor refolosibile, reducerea transporturilor interne, sporirea
veniturilor din gospodăriile anexe) ar mai aduce un plus de economii in
valoare de 0,2 MILIARDE LEI.

...atunci economiile vor totaliza 7,5 miliarde lei
ridicarea productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale, creș
terea gradului de valorificare a ma
teriilor prime, rezerve care trebuie
să fie puse deplin in valoare.'
Dr. Traian LAZAR
șef de secție la Institutul de finanțe,
circulație monetară și prețuri

Adică, cel puțin 30 la sută din cele
peste 25 miliarde lei cît reprezintă
compensațiile acordate la nivelul
unui an.
Sînt calcule realiste. Fiecare colec
tiv de oameni ai muncii din indus
trie. construcții, transporturi, din agricultura de stat dispune de rezerve
însemnate, deopotrivă in ce privește

In unități agricole din județul Ialomița

Cu grijă de adevărați gospodari
pentru calitatea semințelor
Dornici să răspundă prin fapte
grijii pe care partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu
personal o poartă lucrătorilor din agricultură, mecanizatorii și coopera
torii din județul Ialomița muncesc
în aceste zile cu mult spor pentru
pregătirea in condiții optime a cam
paniei de primăvară.
Prin măsurile întreprinse de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, care a găsit soluții eficiente
in fiecare unitate in vederea creș
terii ritmului atit la transport, unde
sint folosite toate atelajele existen
te, cit și la fertilizările cu îngrășă
minte organice, lucrarea se va înche
ia pînă la 23 februarie. în ultima pe
rioadă cantitățile de îngrășăminte na
turale transportate pe zi au crescut
de la 18 000—20 000 tone la 27 000—
30 000 tone pe zi. Multe unități, cum
sint cele din consiliile unice agroin
dustriale Grivița, Țăndărei, Girbovi,
Cosimbești, Andrășești și Balaciu, au
terminat această lucrare. Paralel cu
fertilizările cu îngrășăminte natura
le se desfășoară pregătirea mașipillr
agricole ce vor participa la semăna
tul culturilor din prima urgență, ele
fiind pregătite in proporție de 93 la
sută. Recepțiile și probele au fost efectuate in prezența inginerilor șeii
de la C.A.P. și fermierilor.
In ce privește sămința necesară
celor 15 700 hectare de sfeclă de za
hăr, 9 200 hectare lucernă, 3 500 hec
tare in, din care 2 000 hectare pen
tru ulei și 1 500 hectare mixt, pentru
600 hectare mazăre de cîmp, ea se
află deja în magaziile majorității unităților. Pentru cele 35 700 hectare
de floarea-soarelui și 24 000 hectare
soia, sămința a fost luată de unități
in proporție de 80 la sută, iar pentru
cele 103 700 hectare porumb — 70 la
sută din necesar.
La secția de condiționat semințe
Urziceni, condusă de inginerul Con
stantin Cirlig, se lucra din plin- Ia
selectarea și condiționarea ultimelor
cantități de floarea-soarelui și soia
ce urmau să fie ridicate de unitățile
de stat și cooperatiste din această
zonă. Fiecare delegat, odată cu pre
luarea semințelor primește certifica
tul de calitate. Concomitent cu da
tele înscrise in buletinul însoțitor se
specifică dacă sămința a fost trata

tă, cu ce substanță, precum și măsu
rile de protecție. O atenție deosebită
se acordă bunei depozitări a semin
țelor în magaziile unităților.
Din datele furnizate de inginerul
Constantin Cirlig am reținut că toa
te unitățile au ridicat cantitățile de
sămință de in pentru ulei, floareasoarelui, soia și orez și 75 la sută din
necesarul pentru cultura porumbu
lui. Sămința pentru sfecla de zahăr,
pentru cele 14 900 hectare a fost pri
mită de unități direct de la fabrici.
Nu s-a primit însă pentru această
cultură sămința pentru cele 800 hec
tare ce vor fi insamintate in gospo
dăriile populației. în ce privește sămînța de lucernă, ea a fost produsă
de unitățile respective și acoperă ne
cesarul pentru toate suprafețele pla
nificate. Sămința pentru cele 600
hectare de mazăre de cimp a fost ri
dicată in întregime, in aceste zile unitățiie producătoare de legume aprovizionindu-se cu semințe pentru
tomate — soiuri de cimp — castra
veți și pepeni.
La C.A.P. Colelia magazia pentru
semințe oferă condiții propice păs
trării, ea fiind dezinfectată și secto
rizată, iar sacii cu semințe poartă
etichete, in care sint scrise sămința,
soiul etc. Aici sint depozitate 1200
kilograme semințe de sfeclă de za
hăr, 2 300 kilograme floarea-soarelui,
precum și Î OOO kilograme lucernă, 4
tone mazăre și 6 tone ovăz. Condiții
similare de,depozitare am găsit și la
C.A.P. Smirna, Grinda, Miloșești,
Iazu și Gheorghe Doja.
Totuși, după cum am aflat de Ia
tehnicianul Constantin Stoenescu, de
la stația de condiționat semințe Fe
tești, mai sint unele unități care nu
au respectat graficul de ridicare a
semințelor, deși acestea sint pregăti
te. Este cazul cooperativelor agrico
le din Bordușelu, Crăsani, Albești,
Arțari, Ileana și Sălcioara, care sub
pretextul lipsei de carburanți pen
tru mijloacele de transport au deve
nit restanțiere. Și cum restanțele nu
se seamănă și nici nu se recoltează
este timpul ca acestea să-și facă da
toria și să-și ridice sămința.

Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scînteii'*
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îndeplinirea prevederilor programului
Unitățile economice socialiste care, în
stocuri de nutrețuri, pe rețete, corespun
rea animalelor in condiții normale in pe
național de dezvoltare a zootehniei, a pla
procesui de producție,, realizează subprodu
rioadele cu recolte mai slabe.
zătoare consumului normat pe o perioadă
se sau deșeuri cu valoare nutritivă ce pot
nului de dezvoltare a agriculturii și indus
de minimum 5 zile.
De asemenea, pe lingă fiecare unitate
triei alimentare, precum și a Programului
fi folosite in hrana animalelor, trebuie să
întreprinderile pentru producerea nutre
zootehnică vor fi prevăzute suprafețele de
privind autoconducerea și autoaprovizionaia măsuri pentru stringerea și depozitarea
țurilor combinate sint obligate să ia mă
teren necesare pentru culturile furajere și
reâ teritorială, impune realizarea efective
corespunzătoare a acestor produse, precum
suri
permanente pentru diminuarea pierde
pășunatul animalelor.
și pentru folosirea lor in furajarea efecti
lor de animale îa toate speciile, asigurarea
rilor tehnologice, precum și pentru reduce
Ari.
13.
—
Pentru
folosirea,
cu
randament
producției de furaje necesare pe specii și
velor proprii de animale sau livrarea către
continuă a costurilor de producție, in
cit mai ridicat a tuturor suprafețelor des ■ rea
categorii de animale, furajarea acestora
unitățile agricole care cresc animale și
vederea creșterii eficienței economice a atinate
producției
de
nutrețuri
și
obținerea
in condiții de maximă eficiență economică,
păsări.
cestor activități, iar unitățile agricole de
unei cantități maxime de furaje la hectar,
Hrana constituie factorul determinant in
respectarea .greutăților prevăzute la tăierea
stat și cooperatiste, beneficiare de nutre
unitățile agricole socialiste vor utiliza spe
animalelor și, pe această bază, obținerea
punerea in valoare a potențialului genetic
țuri combinate, vor ăcționa pentru sporirea
cii și soiuri de înaltă productivitate și cu
al animalelor, conținutul acesteia influenproducțiilor animaliere planificate, asigu
producției in sectorul zootehnic, astfel in
un conținut ridicat de substanțe nutritive
rarea in bune condiții a aprovizionării
țind direct nivelul, calitatea și eficiența în
cit
reducerea prețurilor de livrare la fura
și vor extinde suprafețele de leguminoase
populației cu produse agricole animale, și
tregii producții zootehnice.
je să se regăsească in creșterea rentabilită
perene
in
cultură
pură
sau
in
amestec
-cu
satisfacerea altor nevoi ale economiei na
Este necesar ca in toate sectoarele zoo
ții in acest sector.
graminee perene, pină la minimum 60 Ia
ționale.
tehnice să se asigure furajarea rațională,
Art. 17.— Comitetele și birourile execu
sută din suprafața arabilă prevăzută pen
Dezvoltarea zootehniei zîn condiții de
in condiții de eficiență, a tuturor speciilor
tru baza furajeră.
tive ale consiliilor populare vor lua, po
eficiență economică ridicată face necesară
de animale, pe baza unor norme științific
trivit
legii, măsuri de repartizare a pajiști
Conducerile unităților agricole socialiste
valorificarea superioară și integrală a tutu
elaborate, care să conducă la realizarea pro
lor naturale aflate in administrarea aces
răspund de executarea tuturor lucrărilor aror resurselor de furaje existente in agri
ducției stabilite de carne, lapte, ouă și
tora, cit și a terenurilor ' pășunabile din
cultură și alte ramuri ale economiei na
grotehnice la un nivel calitativ corespun
alte produse animale.
fondul forestier, unităților agricole socia
ționale.
zător și în termene optime, in funcție de
Introducerea unor tehnologii perfecțio
liste, asociațiilor crescătorilor de bovine și
în acest scop, unitățile agricole socialiste
cerințele specifice fiecărei culturi furaje
nate de preparare și administrare a furaje
ovine, precum și celorlalți producători
trebuie să prevadă in planurile de culturi
re, de destinația acesteia și de zona pedo
lor in vederea creșterii gradului de consum
care contractează livrarea de animale și
suprafețele corespunzătoare obținerii canti
climatică. ■
și a aportului nutritiv al resdrselor fura
produse animale Ia fondul de stat.
tăților necesare de furaje, in raport cu
Art. 14. — în fiecare unitate agricolă de
jere, folosirea pe scară largă a nutrețurilor
Art. 18. — Ministerul Agriculturii și In
speciile și categoriile de animale și păsări
grosiere
—
în
special
pentru
furajarea
producție
vor
fi
extinse
culturile
succesive
pe care le dețin, să ia măsuri pentru exe
dustriei Alimentare, Academia de științe
taurinelor și ovinelor — reducerea con
pe
toate
suprafețele
corespunzătoare,
iar
cutarea tuturor lucrurilor agrotehnice la un
agricole și silvice și comitetele sau birou
tinuă a consumurilor specifice de concen
în zonele irigate și însămînțarea, în cultu
nivel calitativ corespunzător și în termene
rile executive ale consiliilor populare răs
trate
pe
produs
prin
utilizarea
lor
rațio

ra
a
doua,
a
porumbului
pentru
însilozarea
optime, astfel incit să obțină realizarea
pund de organizarea loturilor semincere ne
nală, sub formă de nutrețuri combinate și
separată
a
știuleților
și
a
cocenilor.
cesare pentru producerea întregii cantități
integrală și depășirea producției de furaje
de amestecuri furajere corespunzător ce
Pentru creșterea resurselor de furaje su
planificate.
de semințe de plante furajere, inclusiv
rințelor nutriționale pe specii și categorii
culente,
unitățile
agricole
socialiste
vor
ex

pentru pajiștile naturale, in conformitate
Un rol important în furajarea animalelor
de
animate,
reprezintă
o
sarcină
importantă
tinde culturile de sfeclă furajeră semizahaîl au pășunile și finețele naturale. Punerea
cu prevederile Legii nr. 13/1971 privind pro
a
tuturor
unităților
agricole
socialiste
deți

rată, gulii, varză furajeră și rapiță de . ducerea, folosirea și controlul calității se
în valoare, in totalitate, a resurselor de
nătoare de animale, in vederea sporirii și ’ toamnă,
in zonele care întrunesc condiții
mințelor si materialului săditor pentru
furaje de pe pășuni și finețe impune ca
ieftinirii producției zootehnice.
de
climă și sol favorabile obținerii unor
acestea să fie cultivate ca orice cultură
producția 'agricolă vegetală.
în scopul perfecționării cadrului juridic
producții ridicate la aceste culturi.
agricolă și să fie. introduse periodic în
Suprafețele loturilor > semincere de plan
privind organizarea producerii Și folosirii
asolament sau in planurile de amenajare,
te furajere nu se vor include în cele des
Se va asigura, de asemenea, fertilizarea
asigurindu-se curățirea, îngrășatea și su • raționale a resurselor de nutrețuri.
tinate
producerii de njitrețuri.
științifică, prin utilizarea cu prioritate a
Marea Adunare Națională a Republicii
praînsămințarea suprafețelor in raport cu
îngrășămintelor naturale, a tuturor supra
Academia
de științe agricole și silvice
Socialiste România adoptă prezenta lege.
cerințele unei furajări raționale.
fețelor destinate plantelor de nutreț culti
răspunde de organizarea producerii semin
vate și vor fi extinse irigațiile pe aceste
ței elită, în cantități corespunzătoare pen
suprafețe, in principal prin amenajări care
tru toate culturile furajere.
CAPITOLUL I
să utilizeze resursele locale de apă.
Art. 19. — Pentru asigurarea producerii
Art. 15. «— Unitățile agricole socialiste și
nutrețurilor necesare tuturor efectivelor de
ceilalți deținători de pajiști naturale sint
animale din unitățile agricole socialiste,
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
obligați să cuprindă suprafețele de pășuni
mentare și comitetele sau birourile execu
și finețe in planul de cultură și să le in
tive ale consiliilor populare răspund de fo
troducă periodic in programele de rotație
stabilitatea acestora, instruirea temeinică și
Art. L — Sint considerate nutrețuri, în
losirea tuturor suprafețelor de teren pre
cu celelalte culturi in cadrul asolamentelor.
ridicarea permanentă a calificării lor pro
sensul prezentei legi, toate produsele de
văzute
pentru culturile furajere, inclusiv
Suprafețele de pășuni și finețe care nu
origin'e vegetală, animală, minerală și de
fesionale.
cele destinate culturilor succesive, precum
intră în programele de rotație in cadrul aConducerile unităților agricole socialiste
sinteză, care, folosite in hrana animalelor,
și a pajiștilor semănate și naturale, numai
solamentelor vor fi incluse in planurile asint obligate să ia măsuri ferme pentru or
asigură desfășurarea normală a funcțiilor
în scopul obținerii de nutrețuri din culturi
nuale de îmbunătățire și amenajare, asiganizarea corespunzătoare a muncii, întă
vitale și punerea in valoare a potențialului
de cea mai mare eficiență. Producțiile ob
gurindu-se, in mod obligatoriu, curățirea,
productiv al acestora.
rirea ordinii și disciplinei, a răspunderii in
ținute de pe aceste terenuri vor fi folo
fertilizarea și supraînsămințarea sau reinîntreaga activitate a membrilor formațiilor
Toate cantitățile de nutrețuri, fără deo
site in exclusivitate în hrana animalelor.
sămințarea
acestora.
de
lucru
din
fermele
zootehnice,
pentru
sebire de proveniență și deținător, consti
Suprafețele de culturi furajere și produc
respectarea
strictă
a
normelor
și
tehnolo

La lucrările de amenajare, curățire, fer
tuie fond național de furaje.
țiile de nutrețuri, exprimate in cantități
giilor
de
creștere,
îngrijire
și
furajare
a
tilizare
și
alte
acțiuni
de
imbunătățire
a
Ari. 2. — în funcție de caracteristicile
și valori nutritive, constituie indicatori ai
animalelor.
pajiștilor sint obligați să participe, potrivit
nutritive și de proveniență, nutrețurile se
planului național unic de dezvoltare ecoArt.
8.
—
Membrii
cooperativelor
agri

legii
și
programelor
de
lucru
aprobate,
clasifică astfel :
nomico-socială.
cole de producție și ceilalți locuitori din
membrii cooperativelor agricole de produc
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
sate și comune au, potrivit legii, datoria
ție, personalul muncitor din unitățile agri
a) grupa nutrețurilor fibroase ;
mentare va stabili, pe unitate vită mare;
să crească animale și păsări, să valorifice
cole de stat, precum și ceilalți locuitori din
b) grupa nutrețurilor suculente :
norme de suprafață pentru producerea nu
la fondul de stat, prin contractări și achi
sate și comune'.
grosiere : '
'
c) grupa nutrețurilor
trețurilor de volum, diferențiate după gra
ziții, cantități cit mai mari de produse ad) grupa nutrețurilor concentrate
Art. 16. — întreprinderile pentru produ
dul de fertilitate al terenului, resursele de
gricole animale.
e) grupa substanțelor energetice ;
cerea nutrețurilor combinate vor realiza
furaje grosiere și pajiștile naturale exis
minerale
;
grupa
substanțelor
în
scopul
asigurării
furajelor
necesare
f)
întregul necesar de nutrețuri combinate, atente în fiecare județ.
pentru creșterea animalelor șl păsărilor,
g) grupa aditivilor furajeri :
mestecuri de completare, suplimente proArt. 20. — Ministerul Industriei Chimice,
membrii cooperativelor agricole și ceilalți
h) grupa preparatelor furajere.
teino-vitamino-minerale și zooforturi, cu
împreună cu Ministerul Economiei Fores
producători individuali sint obligați să cul
respectarea strictă a structurilor prevăzu
tiere și Materialelor de Construcții, Minis
încadrarea- nutrețurilor pe grupe este
tive în mod rațional și eficient toate su
te in recepturile de fabricație, în confor
terul Agriculturii și Industriei Alimentare
prevăzută în anexă, care face parte inie*
prafețele pe care le dețin, să ia măsuri
mitate cu normele de calitate stabilite și
și Ministerul Sănătății vor asigura produ
grantă din prezenta lege.
de stringere, conservare și folosire a tu
vor livra ritmic aceste produse unităților
cerea întregului necesar de substanțe ac
turor resurselor furajere de care dispun,
Furajele fibroase, provenite de pe fineagricole beneficiare, răspunzind, împreună
tive de uz furajer, aminoacizi sintetici,
țele naturale sau cultivate, furajele sucili.. ,,să aplice pprrpe șț tehnologii de furajare
cu acestea, de realizarea, producțiilor pre
produse
enzimatice, biostimulatori chimici
rațională a animalelor și păsărilor.
lente obținute de pe suprafețele arabile
văzute în sectorul de creștere a animalelor.
șl hormonali,
antibiotice, antioxidanți,
destinate acestui scop, din produse ale in
Cooperatorii și ceilalți oameni ai muncii
De asemenea, întreprinderile pentru pro
substanțe azotate ,sintetice neproteice-și alte
dustriei alimentare — borhoturi, tăiței de
«care lucrează în unitățile agricole coope
ducerea nutrețurilor combinate vor asigu
substanțe aditive care să asigure folosirea
sfeclă și altele — din colete și frunze de
ratiste beneficiază, potrivit legii, ca retri
științifică și eficientă a resurselor de furaje.
ra, la unitățile beneficiare, crearea unor
sfeclă sau din amestecul' unei plante verzi
buire a muncii și .sub forma participării la
cu un produs secundar vegetal uscat (se
beneficii, de cereale, atit pentru nevoile
misiloz), furajele grosiere rezultate din
de consum propriu, cit și pentru furajarea
CAPITOLUL III
producția vegetală — paie de cereale, co
animalelor din gospodăria personală.
ceni, ciocălăi de • porumb,, capitule de
păProducătorii care livrează animale,
floarea-soarelui, vrejuri de <orice fel — nu
sări și lapte, pe bază de contracte, la fon-r
repot fi folosite, cu excepția cantităților
i
dul de stat, beneficiază. în raport cu canpartizate prin plan pentru industrializare,
titatea și . calitatea, produselor livrate, de
decit în scopuri furajere.
furaje concentrate, potrivit legiiț
orice
altă
forArderea, distrugerea sub i
Membrii cooperativelor agricole de promă ori degradarea oricăror produse vege
ducție care contractează livrarea de anima
tale care pot fi folosite în hrana anima
le și produse animale la fondul de stat mai
perioade scurte, prin tocare și tratare cu
Art. 21.
Unitățile agricole socialiste și
lelor, direct sau după o prealabilă prepabeneficiază, potrivit hotăririi adunării ge
substanțe chimice, saramurare sau .alte pro
ceilalți deținători de suprafețe de pajiști
rare, sint interzise și se pedepsesc con
nerale a cooperativei, de acordarea cu
cedee tehnice, cu ajutorul cărora să se
naturale și semănate, de terenuri destinate
form legii.
prioritate a furajelor de volum și a supra
mărească
valoarea nutritivă, gradul de
pentru
culturi
furajere,
inclusiv
culturi
Art. 3. — în conformitate cu principiile
fețelor de teren pențru producerea de fu
consum și digestibilitatea.
succesive, precum și de suprafețe cerealie
autoconducerii și autoaprovizionării teri
raje in cultura a doua, precum și, în cazul
re, livezi, vii și alte culturi agricole de la
Art. 25. — Unitățile economice socialis
toriale, unitățile agricole socialiste, de
celor care contractează animale ierbivore
care se obțin «produse ce pot fi folosite în
te care, in procesul de producție, realizea
stat și cooperatiste, sint obligate să reali
sau produse animale de la acestea, de atri
hrana animalelor, au obligația să asigure
ză subproduse — șroturi, tărîțe, borhoturi,
zeze integral sarcinile de creștere a anima
buirea suprafețelor de finețe pentru recol
recoltarea, stringerea, transportul, depozi
tăiței de sfeclă —, sau deșeuri eu valoare
lelor și să asigure acoperirea în totalitate,
tare cu' plata în natură.
tarea
și
conservarea
corespunzătoare
a
în

nutritivă ce pot fi folosite în hrana ani
din resurse proprii, a nevoilor de nutre
Ari. 9. — Consiliile unice agroindustriale
tregii
producții
de
nutrețuri,
în
vederea
fo

malelor sint obligate să ia măsuri pentru
țuri pentru întregul efectiv de animale pe
de stat și cooperatiste vor lua măsuri pen
losirii
acestora
cu
randament
economic
ri

stringerea
și depozitarea corespunzătoare
care îl dețin.
tru repartizarea judicioasă a creșterii ani
dicat in furajarea animalelor.
a acestor produse, evitind risipa și orice
Art. 4. — Pentru sporirea resurselor fu
malelor pe specii și categorii în cadrul uni
Ari. 22. — Unitățile agricole socialiste
pierdere prin degradare, precum și pentru
rajere potrivit condițiilor pedoclimatice
tăților componente și vor asigura, împreu
sint obligate să recolteze întreaga cantitate
utilizarea cantităților necesare pentru hrădin diferite zone ale țării, unitățile agri
nă cu conducerile acestor unități, realiza
de furaje grosiere — paie, coceni, vrejuri,
nirea efectivelor proprii de animale sau
cole socialiste sint obligate să prevadă în
rea efectivelor și a producției animale pla
capitule de floarea-soarelui, precum și ce
pentru livrarea lor către unitățile cu profil
planurile de cultură extinderea suprafețe
nificate.
lelalte
subproduse
furajere
din
producția
zootehnic și alte unități economice, potri
lor de cereale furajere din soiuri și hibrizi
De asemenea, consiliul unic răspunde de
vegetală
—
frunze
și
colete
de
sfeclă,
resturi
vit
legii.
cu potențial maxim de producție și să
creșterea și diversificarea producției de
din legumicultură și altele, luind măsuri
Ari. 26. — Pentru valorificarea resturi
adopte tehnologii de recoltare, depozitare,
furaje, precum și de dezvoltarea bazei fu
pentru reglarea corespunzătoare a dispozi
lor menajere și a altor resurse disponibile,
conservare șf însilozare a cerealelor fura
rajere în unitățile din compunerea sa, asitivelor de tăiere și a celorlalte mecanisme
jere cu procent ridicat de umiditate.
unitățile socialiste pe lingă care funcțio
gurînd în intregime din producție proprie
ale mașinilor de recoltat, astfel incit să
în zonele favorabile se vor extinde su
nează cantine, unitățile de alimentație pu
necesarul de furaje pentru efectivele de
se asigure recoltarea completă și eliminarea
prafețele cultivate cu cartofi, bostănoase,
animale ale acestora și îndeplinirea obliga
blică, cabanele turistice și alte asemenea
oricăror pierderi de produse furajere.
rădăcinoase și altele, folosind soiurile de
țiilor ce îi revin pentru fondul de stat.
unități sint obligate să organizeze activități
Stringerea subproduselor furajere din
mare productivitate utilizabile cu randa
Art. 10. — Ministerul Agriculturii și In
anexe pentru creșterea animalelor și pă
producția vegetală se va efectua concomi
ment ridicat în hrana animalelor.
dustriei Alimentare, împreună cu Acade
sărilor, activități din care să-și acopere ne
tent cu recoltarea produselor de bază, astfel
Art. 5. — Unitățile agricole socialiste sint
mia de științe agricole și silvice și insti
ca, la terminarea recoltării fiecărei parcele,
voile proprii de consum, în cadrul norme
obligate să ia măsuri pentru recoltarea,
tutele de cercetare de profil răspund de
furajele rezultate să fie transportate și de
lor stabilite, precum și pentru livrarea
transportul și depozitarea în bune condiții,
elaborarea și perfecționarea continuă a
pozitate în totaljtate la locurile de consum.
unor cantități de produse la fondul de stat.
la locul de consum, a întregii producții de
tehnologiilor de folosire în hrana anima
Tehnologiile adoptate de unitățile agri
furaje grosiere și a celorlalte subproduse
Art. 27. — Pentru mecanizarea lucrărilor
lelor a tuturor resurselor furajere din pro
cole socialiste pențru recoltarea, transpor
furajere vegetale, evitind orice pierdere
ducția agricolă și industria prelucrătoare,
de producere, recoltare, conservare și pre
sau degradare a acestora, să asigure contul,
depozitarea,
conservarea
și
prepararea
în vederea creșterii gradului de valorifi
gătire a furajelor se vor organiza formații
«ert'area, prepararea și folosirea acestor
furajelor grosiere și a celorlalte subpro
care a resurselor furajere și a aportului
specializate, permanente, dotate corespun
nutrețuri cu păstrarea integrală a valorii
nutritiv al acestora și în primul rind a nu
duse furajere vegetale trebuie să asigure
zător, la toate unitățile și fermele zooteh
lor nutritive.
trețurilor de volum.
păstrarea integrală a valorii nutritive a
nice mari, iar pentru celelalte unități se va
De asemenea, unitățile agricole socialiste
De asemenea, Ministerul Agriculturii și
acestora, astfel incit folosirea lor în hrana
organiza cîte o formație specializată «pe în
vor lua măsuri pentru stringerea, depozi
Industriei Alimentare, împreună cu Aca
animalelor să ducă la realizarea producției
treg consiliul unic agroindustrial de stat și
tarea, conservarea și folosirea integrală a
demia de științe agricole și silvice va lua
animale planificate.
subproduselor furajere și a deșeurilor cu
cooperatist. ’
măsuri de îmbunătățire a activității Insti
Cantitățile de paie, coceni, vrejuri, frun
valoare nutritivă rezultate din activitatea
tutului de biologie și nutriție animală, ur
Stațiunile pentru mecanizarea agricultu
de industrializare proprie sau obținute de
ze și colete de sfeclă și alte subproduse amărind creșterea eficienței cercetării apli
rii vor asigura, prin centre specializate,
la alte unități.
gricole vegetale ce trebuie strinse, depozi
cative și de inginerie tehnologică în do
menținerea in stare de funcționare a uti
meniile de nutrețuri grosiere și suculente,
Art. 6. — în vederea realizării produc
tate și conservate pentru folosirea lor in
lajelor șl instalațiilor de pregătire, a fura
nutrețuri verzi, nutrețuri combinate, bio
ției de carne, lapte, ouă, lină și alte pro
hrana animalelor constituie indicator^ ai
jelor, prin întreținerea și repararea la timp
stimulatori și premixuri vitaminominerale.
duse animale, la nivelul stabilit prin pla
planului național unic de dezvoltare ecoși in mod corespunzător a acestora.*
nurile de producție, unitățile agricole so
Art. 11. — Ministerul Agriculturii și In
nomico-socială.
cialiste sint obligate să asigure furajarea
Ari. 28. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea Națională a
Orice pierdere cantitativă sau degradare
rațioțjală a fiecărei specii și categorii de
dustriei Alimentare, Academia de științe
Cooperativelor Agricole de Producție, pre
animale, să respecte normele și tehnologiile
a
calității
acestor
sortimente
de
furaje
acum și comitetele și birourile executive ale
agricole și silvice, împreună cu institutele
de creștere și îngrijire a animalelor, să ia
trage răspunderea celor vinovați, potrivit
consiliilor populare județene, municipale,
de profil răspund de'elaborarea și gene
măsuri ferme pentru eliminarea consumu
orășenești și comunale răspund de reali
legii.
ralizarea în producție a tehnologiilor de
rilor nejustificate și a risipei de nutrețuri.
zarea sarcinilor de plan privind producția
Ari. 23. — Unitățile agricole socialiste
stringere, depozitare și conservare a nu
Totodată, conducerile unităților agricole
de furaje, recoltarea, transportul, depozita
sint obligate să depoziteze și să conserve
trețurilor fibroase, suculente și grosiere, cu
socialiste vor lua măsuri pentru folosirea , rea și conservarea acestora, de respectarea
rațională și intensivă a spațiilor din fer
întreaga cantitate de furaje în condiții co
consumuri reduse de energie și combusti
fermă a normelor și tehnologiilor de pre
mele zootehnice, precum și pentru orga
respunzătoare, in silozuri și depozite am
bili, precum și de generalizarea sistemului
parare. administrare și folosire a întregii
nizarea și amenajarea îngrășătoriilor.
cantități de nutrețuri și sint obligate să ia
plasate în imediata apropiere a grajduri
de pregătire a nutrețurilor prin însilozare,
crescătoriilor, grajdurilor și saivanelor, in
măsuri pentru indrumarea și controlul uni
lor, saivanelor, adăposturilor și a altor
in cantități care să acopere integral nece
conformitate cu normele și tehnologiile de
tăților agricole de producție în aplicarea
locuri de furajare a animalelor, astfel in
sarul normat.
furajare aprobate potrivit legii.
tuturor normelor de furajare a animalelor,
cit
să
se
evite
transporturile
inutile
și
pier

De asemenea, Ministerul Agriculturii și
respectarea
strictă
a
regulilor
sanitar-veteAri. 7. — Pentru aplicarea strictă a nor
derile de furaje și sâ se asigure hrănirea
Industriei Alimentare, Academia de științe
rinare și de zooiglenă privind adăpostirea.
melor de îngrijire și furajare rațională a
animalelor in orice condiții de timp.
hrănirea, • îngrijirea, reproducția șl exploa
animalelor, organele de conducere ale uni
agricole și silvice, împreună cu Ministe
tarea animalelor, precum și pentru Întări
tăților agricole socialiste vor repartiza, in
Art. 24. — Cantitățile de nutrețuri verzi
rul Industriei Construcțiilor de Mașini, vor
rea ordinii și disciplinei in toate unitățile
sectoarele zootehnice, muncitorii și coope
ce depășesc necesarul de consum curent în
asigura asimilarea și producerea mașinilor
zootehnice.
ratorii cei mai bine pregătiți, vor asigura
perioada de vegetație a plantelor, precum
și instalațiilor de recoltare, transport, pre
și producția de borhoturi, tescovină, restu
parare și "distribuire a furajelor, pe baza
rile din grădinile de legume și de la fa
studiilor tehnico-economice de fundamen
CAPITOLUL II
bricile de conserve se vor însiloza in atare a asimilării, elaborate de beneficiari ;
mestec cu nutrețurile grosiere, asigurînmașinile și instalațiile vor avea dimensiuni
du-se creșterea gradului de consum și a
și capacități variate, astfel incit să poată
aportului nutritiv al acestora.
fi folosite, in modul cel mai economic, in
diferite zone ale țării
Nutrețurile grosiere care nu se insiloFiecare unitate agricolă socialistă va sta
Ari. 12. — Unitățile agricole socialiste
zează și rămîn să fie utilizate ca atare vor
Pentru crescătorii de animale cu gospo
bili, prin planurile de cultură, suprafețele
sint obligate să asigure realizarea produc
fi depozitate și conservate in mod cores
dării personale se vor produce mașini și
destinate furajelor, care să asigure acope
ției de furaje din resurse proprii, la nivelul
punzător, cvitîndu-se orice formă de risipă.
utilaje de capacitate mică, adaptate con
rirea necesarului total de substanțe nutri
prevăzut prin plan, în concordanță cu
Aceste nutrețuri vor fi pregătite în canti
dițiilor specifice de creștere și exploatare
tive, inclusiv furajele concentrate și o re
structura pe specii, rase și categorii de
zervă de nutrețuri care să permită furajavirstă a efectivelor de animale.
tățile necesare consumului zilnic sau pe
a animalelor din diferite zone ale țării.

Dispoziții generale

Stringerea, depozitarea
și conservarea furajelor

CAPITOLUL IV

Folosirea rațională a furajelor
Art. 29. — Unitățile agricole socialiste și
ceilalți deținători de animale sint obligați
sâ respecte cu strictețe normele de furaja
re pentru fiecare, specie și categorie de
animale și păsări, să utilizeze rații furajere
economice, să asigure creșterea eficienței
furajelor consumate și, pe această bază,
valorificarea la maximum a potențialului
biologic al animalelor.
De asemenea, in vederea asimilării com
plete a nutrețurilor, a obținerii unui ran
dament corespunzător al acestora, unitățile
agricole vor asigura integral cantitățile de
apă potabilă stabilite potrivit tehnologiilor
de furajare, cit și rezerva necesară, atit
pentru adăparea animalelor, cit și pentru
prepararea hranei lor. în acest scop se vo-r
realiza, prin folosirea resurselor și posibi
lităților locale, instalații simple, puțin cos
tisitoare, ușor de. întreținut, de captare,
transport și de distribuire a apei in locuri
accesibile în permanență animalelor.
Art, 30, — Normele de furajare pe specii,
categorii de animale și păsări și pe uni
tate de produs, in raport cu valorile nutri
tive medii ale furajelor, precum și, în ca
drul acestor norme, cantitățile maxime de
furaje concentrate se stabilesc prin decret
al Consiliului de Stat.
Normele de furajare prevăzute la alin. I
sint obligatorii pentru toate unitățile agri
cole de stat și . cooperatiste.
Ari. 31. — în furajarea animalelor Șe va
avea în vedere creșterea ponderii furaje
lor de volum și reducerea consumului de
concentrate în structura rațiilor, pe baza
aplicării unor metode și procedee tehnolo
gice moderne, care să asigure valorifica
rea superioară a acestora, prin creșterea
gradului de consum și a aportului lor nu
tritiv. .
.
>
Nutrețurile concentrate se vor folosi în
hrana taurinelor, ovinelor și porcinelor în
limita normelor maxime stabilite, potrivit
legii, asigurîndu-se administrarea integrală
a furajelor de volum normate.
Art. 32. — în unitățile de creștere și îngrășare a porcilor, furajarea animalelor
trebuie să aibă la bază folosirea cantități
lor nbrmate de porumb și orz cu umiditate
.ridicată, însilozate, de cartofi, masă verde,
rădăcinoase, dovleci, pepeni și alte nutre
țuri suculente.
Pentru furajarea vacilor de lapte, a bo
vinelor adulte pentru carne, a tineretului
bovin și ovin pentru reproducție, precum
și a ovinelor pentru lină se va asigura con
sumarea directă, la locul de producere, a
nutrețurilor verzi și a unor furaje de vo
lum, prin pășunat.

în timpul verii, furajele de bază pentru
toate categoriile de taurine și ovine se
- constituie din masa verde, de pe pășuni
naturale, de pe pajiștile semănate, de pe
terenurile din fondul forestier pe care este
permis pășunatul și din culturile furajere
iar pe timpul iernii, din nutrețurile sucu
lente, fibroase și grosiere.
Art. 33. — în vederea aplicării tehnolo
giilor de pregătire a furajelor, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare și di
recțiile generale pentru agricultură și in
dustrie alimentară, județene și a munici
piului București, vor lua toate măsurile ca
unitățile agricole socialiste, cu sprijinul
direct al stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, să extindă organizarea de bu
cătării furajere, să asigure dotarea lor cu
mașini, instalații și utilaje pentru prepa
rarea sortimentelor de nutrețuri folosite in
hrana animalelor și să urmărească respec
tarea strictă in activitatea acestora a nor
melor și tehnologiilor de furajare a ani
malelor.
Art. 34. — în scopul cunoașterii perma
nente a calității tuturor sortimentelor fu
rajere sub raportul conținutului nutritiv și
al.stării de salubritate, Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, împreună cu
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București,
va lua măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății laboratoarelor specializate. Acestea
vor efectua analize fizico-chimice, micologice și bacteriologice ale furajelor, in baza
cărora vor calcula valorile nutritive ale tu
turor furajelor și vor asigura controlul șl
îndrumarea unităților agricole pentru con* servarea, prepararea și folosirea furajelor,
acordindu-le sprijinul necesar la stabilirea
structurii rațiilor furajere ce se vor folosi
in condițiile specifice fiecărei ițnități pen
tru realizarea sarcinilor de producție..
în complexele și fermele mari zootehni
ce se vor organiza laboratoare dotate cu
strictul necesar de aparatură și instrumen
tar, pentru determinarea operativă a calitații tuturor sortimentelor de furaje folosite in hrana animalelor.
în concordanță cu rezultatele analizelor
A_
laboratoarelor specializate, Ministerul
griculturii și Industriei Alimentare elabo
rează, după caz, standarde de stat — care
se aprobă potrivit legii,— sau norme teh
nice de ramură pentru fiecare nutreț, pre
cum și recepturi prin care se va stabili,
corespunzător calității nutrețului, producția
animalieră ce trebuie realizată în mod
obligatoriu.
»

I

CAPITOLUL V

Răspunderi și sancțiuni
Art 37. — Constatarea contravențiilor pre
văzute la art. 36 și aplicarea sancțiunilor se
fac prin proces-verbal încheiat de primari
și de specialiști anume imputerniciți de
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare sau, după caz, de direcțiile generale
pențru agricultură și industrie alimentară,
județene și '"ii 'ffiuhrațiiului'București.
împotriva procesului-verbal de constatare
a contravenției și aplicare a sancțiunii se
poate face plîngere în termen de 15 zile de
ia comunicarea acestuia. Plingerea se de
pune la organul din care face parte agentul
constatator.
.. Contravențiilor prevăzute de prezenta
lege le sint aplicabile dispozițiile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor,

Art. 35. — încălcarea prevederilor pre
zentei legi atrage răspunderea disciplinară,
contravențională, materială, civilă sau pe
nală, după caz, a celor vinovați.
Art. 36. — Nereșpectarea, tie către person.'xlvil încadrat cu contract de mtincă in unitățile agricole socialiste și membrii co
operativelor agricole de' producție, a pre
vederilor art. 5, 11, 12, 13, 19, 29 și 31 alin.
2 din prezenta lege constituie contravenție
dacă faptele nu sint săvirșite in astfel de
condiții incit, potrivit legii penale, să fie
considerate infracțiuni.
Contravențiile prevăzute Ia alin. 1 se
sancționează cu amendă de la 500 la 2 000
lei. La/stabilirea sancțiunii se va ține sea
ma și de gravitatea contravenției privind
influențele în producția zootehnică. •

\

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale
e) organizarea unor acțiuni de popularizare, prin afișarea la locul de muncă și
alte mijloace de informare, a reglementări
lor privind producerea, stringerea, depozi
tarea, conservarea și folosirea rațională a
furajelor, răspunderile ce revin organelor
de stat și cooperatiste, tuturor oamenilor
muncii care lucrează în unități agricole so
cialiste și in alte unități cu sector zootehnic;
d) semnarea de luare Ia cunoștință a dis
pozițiilor legii de către întreg personalul
care lucrează in sectorul zootehnic sau în
activitatea privind producerea și folosirea
nutrețurilor.
’
Conducerile organelor și unităților prevă
zute la alin. 1 vor controla modul în care
a fost asigurată popularizarea și cunoaș
terea prevederilor prezentei legi și răspund
nemijlocit de aplicarea întocmai a acesteia.

Art. 38. — în vederea aplicării imediate
a prevederilor prezentei legi în toate uni
tățile agricole. Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Producție, co
mitetele executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului București, con
siliile unice agroindustriale de stat și
cooperatiste și conducerile unităților agri
cole sint obligate să asigure :
a) organizarea cunoașterii temeinice a
prevederilor legii de către toți specialiștii
din agricultură, membrii cooperatori, me
canizatorii. intreg personalul care lucrea
ză în zootehnie ;
b) dezbaterea în adunările generale din
unitățile agricole de stat și cooperatiste, în
toate colectivele de oameni ai muncii din
unitățile cu sector zootehnic sau cu activi
tate în domeniul producției de furaje, a
prevederilor legii ;

Anexa

Clasificarea nutrețurilor

Nr
(.rt‘ Grupa nutrețurilor

Denumirea nutrețurilor din grupă

1. Grupa nutrețurilor fibroase

a) fînuri ;
b) făină și granule de plante verzi deshidra
tate ;
c) făină de nutrețuri fibroase.

2. Grupa nutrețurilor suculente

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3. Grupa nutrețurilor grosiere

4. Grupa nutrețurilor concentrate

5. Grupa substanțelor energetice

nutrețuri însilozate ;
semisiloz ;
nutrețuri verzi ;
borhoturi ;
rădăcinoase ;
tuberculi ;
bostănoase ;
resturi culinare.

paie de cereale ;
. a> coceni
de porumb ;
b)

c) ciocălăi ;
d) vrejuri ;
e) plevuri ;
f) gozuri II ;
g) dejecții de pasăre.
a) concentrate cultivate ;
b) concentrate industriale ;
c) făinuri proteice de origine vegetală ;
d) făinuri proteice de origine animală ;
e) spărturi de cereale (gozuri I).
--------------------------- - ------ \------------a) grăsimi vegetale de uz furajer ;
b) grăsimi animale de uz furajer ;
c) zahăr furajer ;
d) glucoză ;
e) amidon ;
f) melasă.

6. Grupa substanțelor minerale

a) macroelemente ;
b) microelemente.

7. Grupa aditivilor furajeri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)

Organizarea producerii nutrețurilor

8. Grupa preparatelor furajere

vitamine
aminoaciei.;
antibiotice furajere ;
substanțe enzimatice ;
coloranți ;
antioxidanți ;
substanțe azotate sintetice neproteice

nutrețuri combinate ;
nuclee ;
premixuri ;
substituenți.

t

t
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CREAȚIA MUZICALĂ
mai profund implicată in opera de educafie civică!
Nu demult, in paginile „Scinteii" informam cititorii despre cîteva
dintre evenimentele pe care simfonicele țării le propun in actuala
stagiune publicului meloman. Continuăm raidul-anchetă, de data aceasta
avind in obiectiv repertoriul a trei scene muzicale românești, precum și
opinia spectatorilor privind evoluția ansamblurilor respective, deschiderea
lor către nou, către creația românească, preocuparea pe care o au pentru
formarea publicului de mîine. într-un cuvînt, despre ecoul spectacolelor
in conștiința marelui public. Iată deci, in primul rind, ce ne informează
AL. VLĂDESCU — secretar muzical al Teatrului „N. Leonard" din Galați,
IOAN IGNA — direeforui Teatrului dramatic din Baia Mare, GH. MUN
TEANU — directorul Teatrului liric din Constanța.

Răspunsuri ale teatrelor...
Al. Vlădescu :
în stagiunea
actuală, liricul gălățean a aniver
sat 25 de ani de la Întemeiere,
moment care a prilejuit un bilanț
rodnic, cu realizări notabile. Ast
fel, chiar in confruntarea de nivel
republican a Festivalului național
„Cintarea României", teatrul nos
tru s-a înscris cu un valoros pre
miu I pentru calitatea spectacolu
lui de operetă „Leonard" de Florin
Comișel, apoi locul III pentru spec
tacolul de revistă „Constelații du
nărene" și două premii II, indivi
dual cucerite de soprana Georgeta
Popa și baritonul Emil Pinghireac...
Oferim publicului și spectacole
pentru copii și tineret („Băiatul și
paiele de aur", „Cocoșelul neascul
tător") și operete, („Victoria și-al
ei husar", și „Martha") 'și spectaco
le de revistă, de operă, de balet,
propunem și recitaluri vocal-instrumentale. Un punct cîștigat pentru
autiștii gălățeni credem că este fap
tul că se deplasează la locul de
muncă al spectatorilor și, nu întimplător, deschiderea stagiunii ’81—’82
s-a desfășurat la Trustul de con
strucții, iar de atunci au susținut
nu mai puțin de 46 de reprezentații
in întreprinderile, instituțiile și
localitățile din județ. De asemenea,
teatrul liric gălățean are stagiune
permanentă in municipiile Tecuci,
Brăila, l’ulcea și Focșani, precum
și în localitățile rurale Berești,
Cuca, Ivești. Tot în această ordine
de idei, a relațiilor cu publicul, se
mal cuvin notate cele 12 concertelecții și suita de manifestări sub
genericul „Scena e a dumnea
voastră", în cadrul cărora se reali
zează spectacole „mixte", cu par
ticiparea „Muzicalului" și a artiști
lor amatori din întreprinderi Și
școli. în fine, mai adăugăm că
aproape 60 de formații de artiști
amatori din județ sint instruite de
membri ai acestui entuziast colectiv.
loan Igna : La mai puțin de
doi ani de la înființare, secția de
estradă a Teatrului dramatic băimărean se bucură de un prestigiu
binemeritat în ____
rindul .publicului
spectator. încununarea cu premiul I a participării" sale la „Cintarea României" a sporit și mai
mult obligațiile pe care și le-a asu
mat față de iubitorii genului. După
un lung turneu (peste 50 de spec
tacole), întreprins pe litoral și în
cîteva centre muncitorești din țară,
cu „Așa rîd oamenii buni", în ac
tuala stagiune estrada a avut un
■. bogat program de spectacole, atît la
sediu, cit și in numeroase localități
urbane și rurale din Maramureș și
din județele limitrofe. Se poate
vorbi de microstagiuni ta: Bala
Borșa, Cavfiic, "Sighetu Marmațiel,
Vișeu de Sus. Baia Sprie, Tîrgu Lăpuș, Seini, Șomcuța Mare și altele,
de spectacole închinate lucrătorilor
de la întreprinderea metalurgică de
metale neferoase, întreprinderea
mecanică de mașini și utilaj mi-

De oriunde am -începe
cercetarea poeziei Măriei
Banuș ajungem invariabil,
și aproape pe nesimțite, să
descoperim esența egocen
trică a acestui lirism ;
obiectul său se constituie
de fiecare dată dintr-o
scrutare lăuntrică a pro
priei vieți, din care extrage,
am spune metodic, dacă nu
am fi convinși că urmează
un automatism intim de
neocolit, insăși substanța
poeziei. Și, cu toate stră
daniile de a obiectiva dis
cursul poetic, de a cuprin
de in acesta orizonturile
lumii exterioare, prin con
tactul nemijlocit cu palpi
tul realului social sau
uman in general, după
toate aceste lungi ocoluri,
de unde nu au lipsit’ izbinzile artistice certe, Maria
Banuș se înțoarce mereu,
în ocoluri tot mai strinse,
spre străfundul propriului
eu, ca spre cochilia pri
mordială, de unde pornesc
toate armoniile, bucuriile
sau durerile. Este aproape
imposibil să vorbești de această poezie fără să amin
tești de „Țara fetelor", iz
bucnire juvenilă de flăcări
albastre, efluvii de pasio
nală vitalitate risipite cu
generozitate intr-un lirism
al trăirilor intime, deoa
rece traiectoria majoră a
poetei s-a fixat de atunci
in tipare definitive. în
saltul peste timp, „Portre
tul din Fayum" marchează
un alt moment unde reali
tatea intimă se proiectează
în efigii, un fel de mulaje
ale realului, nu chiar rea
lul însuși, ceea ce mijloceș
te un joc de măști, drama
tic în sine, dar încă joc. cu
tot reflexul lui in planul
poeziei. De atunci, treptat,
arta poetei a părăsit pe
drum, ca podoabe inutile —
dar ’ ce frumoase podoabe
— tot ce ținea de ludicul
vîrstelor, de o conștiință a
posibilului tirzlu, pentru a
face loc unei mărturii dra
matice despre propria exis
tență. „Noiembrie inocen
tul", recentul volum al poe
tei, apărut nu demult la
editura „Eminescu". închi
de un drum și ne duce in
preajma „Ță"ii fetelor*.
Dar alt anotimp. altă
virstă ; elanurile au trecut,
astrul poeziei este mai pa
lid, poezia însăși este în
toamnă, Intr-un noiembrie
încă neștiutor de iarnă
presimțindu-f însă prin mii
de antene invizibile.

nier, Exploatarea minieră Săsar,
Institutul de cercetări și proiectări
pentru minereuri neferoase. între
prinderea textilă, întreorinderea
de transporturi auto, Trustul ju
dețean de construcții, cooperația
meșteșugărească, de deplasări la

vocal-coregrafice in întreprinderi,
instituții, școli, unități militare, m
afara programului de la sediu. Tot
in această perioadă a avut loc
premiera absolută' cu opera „Trei
generații" de Sergiu Sarchizov,
care a obținut premiul I la cea
de-a IlI-a ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României", $i pre
miera operetelor „Singe vienez",
în limba germană, pentru îmbogățirea repertoriului stagiunii estivale pe litoral, in regia lui Kurt
Rosier din R.F. Germania, iar
mai recent, „Silvia" de E. Kalmann. Am participat, nu de mult,
la inaugurarea Casei de cultură
din orașul Medgidia, printr-o sta
țiune permanentă, prezentînd ope
reta „Lăsați-mă să eint", apoi
„Trei inimi și o fată", „Voievodul
țiganilor", „Cintărețul mexican",

Ce valori propune publicului stagiunea
muzicală în județele Galați, Maramureș,
Constanța
Satu Mare, Cărei, Jibou, Cehu Silvamei. Dej, Bistrița, Beclean, ClujNapoca etc. Tot in actuala stagiu
ne, revista băimăreană a fost aplaudată pe platformele industria
le din bazinul carbonifer al Gorjului, unde s-au susținut 8 re
prezentații în fața minerilor.
în momentul de față pregătim
spectacolul „Nu-i bai", semnat de
Mihai Maximilian și Vasile Veselovschi.

Gheorghe Munteanu : De la
începutul stagiunii și- pină în pre
zent, Teatrul liric din Constanța
a organizat circa 36 de recitaluri

„Prințesa circului", baletul „Coppelia" și un concert de muzică
vieneză, am fost in turneu in orașele Tulcea și Babadag, cu o serie
de concerte și spectacole ale orchestrei simfonice și teatrului li
ric, în momentul de față pregătim
premiera operei „Lucia di Lamermoor" și un triptic de balet con
temporan : „Oglinda cu trei fețe"
de Virgilio Mortary, „Privighetoa
rea și trandafirul" de Milan Stibiltl, „Taras Bulba" de L. Ianacek,
in montarea coregrafului iugoslav.
Metod Jeras. Vom realiza de ase
menea premiera operei „Țara surîsului" de Franz Lehar.

...și opinii ale spectatorilor
Sterea Chivu, profesor (Ga
lați) : Se poate vorbi intr-adevăr
de un statut de maturitate pe care
Teatrul muzical „Nicolae Leonard"
l-a dobindit in cei 25 de ani de
existență. Rolul său în formarea
gustului muzical, artistic în gene
ral, nu poate fi cuantificat cel pu
țin cu mijloacele de care dispun
eu, dar afirm că este deosebit de
important. Și nu numai in cazul
elevilor, ci al tuturor categoriilor
de spectatori. Dovadă că numărul
celor dornici să vadă spectacolele
„Liricului" este in permanentă
creștere, între care cel al munci
torilor este reprezentat în propor
ția firească, adică este dominant.
Cred că și numai acest criteriu
constituie o frumoasă „carte de vi
zită" ce recomandă calitatea ma
nifestărilor artistice ale Teatrului
„Nicolae Leonard".

Vasile Vlad, lăcătuș S.N.G. (GaJați) : Simbătă sau duminică merg
de obicei să văd un spectacol de
estradă sau de operetă, oferit de
teatrul gălățean. Urmăresc con
certele simfonice și premierele
operei și mă bucur cind zăresc în
sală și tineri. Mă gîndesc că
n-ar fi rău dacă forurile locale
s-ar preocupa de publicul de miine, de elevii, tinerii de azi, și in
struirea lor muzicală. Mai mult,
să aibă în vedere instruirea sis
tematică a talentelor muzicale.

„Noiembrie
inocentul"
este deopotrivă poezie de
notație, pastel intim și cu
getare solitară ; S-a renun
țat la orice lumină de
rampă, la tot ce putea în
semna joc, bufonadă pen
tru a face loc exprimării
unor acute trăiri existen
țiale. Poeta nu mai oficia
ză. ci trăiește în afara cu
vintelor și dincolo de ele,
Intr-o separare a identită
ților : „Numele meu s-a
dezlipit de mine / a trecut
vadul e dincolo / prin vintul toamnei / prin gîrla de
frunze / de-abia ne-auzim
// il zăresc / mă măsoară
/ de pe celălalt mal / cu
zimbetul lui vinovat și iro-

Pentru că trebuie și aici pregăti
tă din vreme „forța de muncă",
cea care va duce mai departe nu
mele teatrului muzical ; trebuie să
ne gîndim ca acest podium să rămină mereu tînăr.
Maria Grad, textiîistă
(Baia
Mare) : Am aplaudat cu bucurie
spectacolele de revistă ale artiști
lor băimăreni pentru ținuta lor
aleasă, pentru nivelul și acuratețea
artistică. Le-aș sugera însă, și
ideea nu este numai a mea,
ca muzica ușoară românească
în primă audiție să fie in mai
mare măsură prezentă în premierele stagiunii. Pentru că prin
originalitatea melodiilor, printr-o
.
tematică ce își are izvorul de in
spirație in viața șl conștiința aces
tor locuri, această estradă și-a ciștigat prețuirea. Altfel, oricare dm
cele peste 6 000 de textiliste din

Ioan Pișta, inginer miner, Nistru
(Maramureș) : Am remarcat incâ
din spectacolul de debut al estra
dei băimărene, intitulat „Din glu
mă s-a născut revista", preocupa
rea colectivului de a oferi momen
te muzical-coregrafice cti un anu
mit specific. De pildă, în baletul
acelei premiere a fost prezentat
un frumos omagiu adus oameni- •
lor din adincuri, prin creația co
regrafică „Flori de mină". Din
păcate, in următoarele reprezenta
ții n-am mai regăsit asemenea
semne distincte. Inițiativa bună de
a dedica spectacole unor mari co
lective de muncă din județ, cUm
ar fi minerii, metalurgiștii, textilistele, constructorii etc., ar tre
bui dusă mai departe, îneît acele
colective să se regăsească în tex
tele, inclusiv cele umoristice, cu
problemele lor concrete, satira netrebuind să fie îndreptată doar
spre metehne generale.

Nicolae Grădinaru, marinar la
Grupul de nave portuare (Con
stanța) : Socotesc liricul constănțean unul dintre cele mai valoroa
se colective de gen din țară. Do
vada : premiile obținute la toate
edițiile Festivalului national „Cân
tarea României", Ia ultimele două
situîndu-se pe locul I, și succese’e
obținute in turneele din țară și
străinătate, și, in primul rind, ade
ziunea totală a publicului local,
care umple la refuz sălile. Din .
păcate, ponderea lunară a specta
colelor de operă este prea mică
față de cele de operetă. Personal
aș dori ca fiecare spectacol să în
semne ceva in plus față de pre
mieră, incit să simți nevoia să-1
revezi și să-1 reasculți cu garan
ția unui ciștig. Cit privește opi
niile avizate, care să ghideze pu
blicul — acestea lipsesc. Critica de
specialitate — atit de necesară nu
numai realizatorilor, dar și pentru
orientarea spectatorilor — nu-și
mai spune cuvintul in presa locală,
de multă vreme.
Emil. Crișan, medic (Constanța) :
Nu înțeleg de ce au dispărut de pe
afiș succese certe ca „Paiațe" și
„Cavaleria rusticană" ? Lipsa lor
este simțită de spectatorii îndră
gostiți de operă. Mă gîndesc apoi
că decorurile și costumele ar tre
bui să se bucure de mai multă
atenție, pe măsura eforturilor interpreților și a pretențiilor genului,
pentru că, de ce să nu recunoaș
tem, scenografia, intr-un spectacol
liric, are un important Cuvînt de
spus. Cît privește creația româ
nească : așteptăm că cele mai in
spirate condeie să ofere colectivu
lui constănțean valoroase creații
moderne, pagini de .largă re
zonanță.

Reluarea activității școlare după
lipsurilot și a contura soluții optime
vacanța de iarnă a fost, pentru
pentru ridicarea nivelului învăță-,
toate colectivele profesorale, prilej
mintului, a calității actului educativ
de analiză aprofundată a desfășură
în noua etapă școlară. Cu toate că,
rii procesului instructiv-educativ in
în unele cazuri, „explicațiile" Si-ar
primele luni ale anului de studiu, a
fi cuvenit date. Un asemenea caz ar
nivelului de cunoștințe științifice și
fi acela al elevilor care, in primul
deprinderilor practice ale elevilor.*în
trimestru școlar, au fost aduși — cu
eforturi apreciabile ale profesorilor,
Capitală, asemenea analize au avut
loc in consilii profesorale sau adu
ale lor înșiși — abia la nivelul li
mită minim al cunoștințelor. „Mai
nări ale cadrelor didactice din fie
care școală, urmate — pe sectoare —
direct spus — menționa ing. Virgil
de adunări cu activul de partid din
Călin, directorul Liceului industrial
invățâmint.
„Timpuri noi" din Capitală — este
Dincolo de obișnuita consemnare
vorba de acei elevi din clasele a
a rezultatelor bune înregistrate în
IX-a, pe care certificatul de absol
pregătirea științifică și profesională
vire al școlii generale îi prezenta ca
a elevilor, de relevarea unor expe
„bine" pregătiți, dar care la con
riențe pozitive in formarea pentru
fruntarea cu colegii de generație
muncă și viață a tinerei generații,
atenția partlcipanților s-a orientat cu
precădere asupra unor neajunsuri ale
procesului instructiv-educativ, evi
însemnări din cîteva
dențiate și de bilanțurile, nu întot
școli
și licee bucureștene
deauna satisfăcătoare, înscrise in
„carnetul de elev" S-a semnalat,
bunăoară, faptul că față de aceeași
perioadă a anului, de învățămînt
pentru intrarea în treapta I de liceu
precedent, in foarte multe școli
au întrunit rezultate sub limita ad
bucureștene — ca și din alte locali
In cazul nostru, asemenea
tăți din țară — procentul de promo - misă.
elevi ne-au furnizat școlile generale
vați la cursurile de zi este mai scă
nr.
79,
89, 91, 189, 195 ș.a.“.
zut. Rezultate mai puțin mulțumi
Iată cum, metaforic vorbind, „co
toare se semnalează în unele licee
rigentele" la exigență ale unor cadre
industriale (din sectorul 4, de exemdidactice au implicații nedorite nu
j>lu). Chiar și unități școlare cu
numai in pregătirea propriilor elevi,
„tradiție" in temeinica pregătire a
ci și in activitatea colectivelor pro
elevilor — cum sint Liceul de mafesorale din alte școli. Am solicitat
tematică-fizică „N. Bălcescu", șco
conducerii uneia din școlile citate
lile generale nr. 150, nr. 189 ș.a. —
mai inainte — Școala generală nr.
au înregistrat 1—2 procente in minus
189, din sectorul 4 — să „explice"
Ia capitolul promovați. S-ar putea
situația. „Elev de-al nostru, nu se
obiecta că 1 Ia sută nu Înseamnă
poate ?! — s-a mirat prof. Virginia
mare lucru, dar, puse cap la cap,
Dumitrescu, directoarea școlii. Cei
aceste procente în minus de la fie
mai mulțî dintre absolvenții noștri
care școală insumează un număr
fac față cu succes exigențelor unor
apreciabil de elevi care, pe primul
licee de prestigiu ca „I. L. Caragiatrimestru al acestui an de studiu, nu
le“, „Gh- Șincai", „G. Lazăr". Poate
și-ap îndeplinit pe măsura cerințe
vreunul, așa, cine știe... Nu există
lor îndatoririle școlare, nu și-au în
pădure fără uscături". Sigur, pro
sușit volumul de cunoștințe prevă
verbul are înțelepciunea lui, dar
zut in programele școlara în ce pri
cind
este vorba de școală, de copii
vește invățămintul seral, cum nu era
și
tineri care trebuie pregătiți pen
greu de prevăzut, frecvența slabă la
tru muncă și viață, care trebuie dați
cursuri, insuficienta participare la
societății apți pentru îndeplinirea
lecții și-au pus amprenta asupra ca
unor inalte îndatoriri cetățenești, nu
lității pregătirii elevilor, a. rezulta
poate fi admis nici un eșec. Aflăm
telor lor concrete la învățătură.
pină la urmă că, între cauzele in
Relevantă pentru exigența și spi
ritul de răspundere cu care au fost
succeselor la învățătură ale unora
dezbătute asemenea neimpliniri, pre
dintre elevii școlii amintite, se pot
zente intr-un fel sau altul în fiecare
număra și abateri de la disciplina
școală, a fost preocuparea nu atît
procesului instructiv-educativ (nede a „explica", de a „argumenta"
acoperirea unor ore de curs, pre
minusurile din activitatea individua
darea unor discipline fundamentale,
lă sau colectivă a personalului di
ca matematica și fizica, cu cadre
dactic, a comuniștilor de la catedră,
cit mai ales de a descifra cauzele
didactice netitulare), cunoscute, de

„rod în lume au să poar
te" : „multe cuvinte imprăstii / semințe rostesc /«
ce crește din' ele nu știu /
poate se naște un cactus
pitic / o lobodă roșie / un
pătrunjel / poate / — mai
crezi in scripturi ? — / o să
se legene / crinul împără
tesc" (Multe cuvinte).
Dramatica scurgere a
timpului
este
atenuată
de mici
ferestre des
chise spre trecut : „ce
vine spre mine pe drum
fără somn / este el pasăre
este el domn 1 II este cel
pe care in veac l-am iubit
/ șoimul abil cu ciont ascu
țit ? // estf simbol sau ale
gorie / mantia lui de vint

film realizat la Casa de filme trei
Costumele : arh. Geta Solomon ;
muzica : Răzi'an Cernat ; montajul:
Adina Georgescu-Obrocea; sunetul:
ing. Silviu Camil ; imaginea : Ale
xandru tntorsureanu ; scenariul și
regia: Malvina Urșianu; cu: George
Moioi, Gina Patrichi, Emanoil Pe
trul, Daniel Tomescu, Val Paraschiv, Valentin Plătăreanu, Maria
Rotaru, Lucia Mureșan, Eusebiu
Ștefănescu, Costel Constantin, Corneliu Revent, Eugenia Bosinceanu.

fumurie ? // calpă nălucă
palid concept / rarefiată
formă-accept // numai să
strige nepotolit 7 glasul din
valea unde-am iubit". Co
pilăria pare un leagăn al
fericirii,' din care dimen
siunea temporală a dispă
rut ; totul stă sub semnul
eternului : „totul îmi spu
ne : «e seară / ce n-ai în
vățat nu mai e timp să în
veți / uite apar științe noi
/ inițiatice graiuri / tu
bea-ți infuzia și mergi la
culcare- // -numai o clipăspun / «să privesc Carul
Mare și Carul Mic / și
Casiopeea / pe astea le știu
I încă puțin te rog / pe
urmă merg la culcare- U
și mama e bună mă mai
lasă o vreme".
Dramatismul confruntării
cu timpul are ca obiect nu
numai ființa perisabilă,
pumnul de lut, ci își trece
ecourile spre zonele înalte
aîe conștiinței. Poezia caută
permanențele, daimonit ne
perisabili. singurii in stare
să ducă la nimicirea dis
tanțelor. Este în totul o
voință de înalt, de fixare
în zenit : „caut distanța de
aur / miezul de noapte t în
care obiectul înmugurește
/ departe de anii lumină t
nimicirea distanței / învie
rea aceleiași nopți / cind
totul e pom / e foșnet / și

Smaranda OȚEANU, T. OANCEA, Gh. SUSA,
G. MIHAESCU

eu înăuntru I cerc învelit I
intre cercuri". în această
deschidere „lăuntrică", me
ditația asupra destinului, a
rostului poeziei are ca scop
situarea umanului în sfera
eternului. Ca Blaga, odi
nioară, poeta descoperă in
frumoasele „tristele cinturi" puteri nebănuite :
„azi știu / ce putere mai
mare ascundeți / riul vos
tru de lacrimi... unduie și
dă fericire", cu toate că,
uneori, și poeta o știe,
multe cuvinte „poate mor
netrăite". £ă trăiești ver
sul pare, intr-o estetică
sui-generis, virtutea esen
țială a poeziei, poezia în
săși spre care poeta a
năzuit dintotdeauna, făcind
din sinceritate virtutea "li
rismului.
„Noiembrie
inocentul"
confirmă incă o dată în
scrierea autoarei printre
„poeții dramei existenția
le", cum s-a autodefinit
cindva, și izbinzile, ca și
îndoielile
pornesc
din
același fond intim devenit
material care susține sta
rea și suflul poetic. De aici
o permanentă combustie, o
tensionată căutare în poe
zie a propriei ființe cu imi
nentele dedublări și spar
geri de tipare. Știm prea
bine, poezia este ființă și
ceva de dincolo de ea, și
poate tocmai ce trece din
colo o face neperisabilă, o
inscrie
in
permanență.
Poeta trăiește acut această
stare a propriei indefiniri,
pină la nerecunoaștere :
„încerc să ițțtru-ri pielea
mea de scrib / cu ochi
strălucitori / ■ fixați spre
pure proiectate- spații — !
și nu, pot / nici măcar nu
înțeleg / cum a putut si fie
un cer atît de fix t și-un
scrib ca mine / din timpul
șău / întors la piramide H
și jale mă cuprinde și
uimire / c-am străbătut atit
de vaste spații / de nu mai
pot să-mi înțeleg / nici li
tera nici sufletul prin
vreme".
Ajunsă la anotimpul ele
giilor, cintarea din „Noiem
brie inocentul" mărturiseș
te, în ciuda umbrelor ce se
înmulțesc, o neistovită sta
re de veghe chemată să
smulgă poezia din perisa
bil pentru a o proiecta
dincolo de virste și spatii
spre acele zone unde pro
pria identitate ii este sufi
cientă. Poeta își depășește
fragila condiție omenească
pentru că are încredere,
convingere pătimașă în
perenitatea artei.

Emil VASIEESCU

(Urmare din pag. I)

amîndoi s-ar putea felicita pen
tru curățenia și ordinea
desă
vîrșită a grajdurilor, pentru pro
ducțiile de lapte. Dar poate Mihuț i-ar oferi colegului său — cum
ne-a oferit și nouă — o surpri
ză. I-ar arăta cum seceră oamenii,
sub strat de zăpadă, varza furajeră,
pentru ca „animalele să aibă hrană
proaspătă, gustoasă și in timpul ier
nii". Deci varza furajeră nu se re
coltează cu mașinile pentru a nu fi
călcată de roți : se seceră manual
pentru că așa se mănincă mai bine,
sucurile se păstrează. „AI nostru-i
pămintul. ale noastre sint și vitele
— ne spunea Mihuț. Cum se ține la
primărie evidența stării civile, așa
ținem și noi evidenta animalelor.
Evidenta noastră are un scop precis:
ne arată producția din fiecare zi. a
fiecărui animal. Dacă scade — dăm
alarma I Așa am ajuns ca acum, la
sfirșitul lui decembrie, să producem
mai mult lapte decit în august. Vrem
să avem hrană destulă și bunâ-n
casă ? Să ne hrănim bine anima
lele".
E generos pămintul în toate ano
timpurile : el e darnic doar cu omul
harnic. De la asocierea celor două
sectoare zootehnice organizate exem
plar, cu animale si producții exem
plare. gindul ne-a revenit la pre
ședinții acestor cooperative agricole
de producție. Șl la mulți alții ca ei.
Cooperativizarea agriculturii a în• semnat o muncă uriașă de clădire, de
consolidare a unităților socialiste ; în
această muncă s-au format din mers,
nu tocmai ușor sau fără a infringe
prejudecăți și greutăți de tot felul
oamenii, conducătorii unităților agri

Flprica DINULESCU

„LINIȘTEA
DIN ADÎNCURI1

• Forurile de cultură ar trebui s"
, de
’ formarea
"______ publisă se .preocupe
cuiul de miine, de instruirea sistematică
.
______ talențe
___ r_ _______
a tinerelor
muzicale.
• Să nu lipsească din spectacolele de estradă primele audiții de mu
zică ușoară românească, tema muncii, subiectele inspirate din viața ora
șelor, județelor respective.
« Critica de specialitate să-și spună, cuvintul cu autoritate in presa
locală.
"
o Cit privește creația românească : sînt așteptate valoroase opusuri,
pagini de aleasă inspirație.

ARGEȘ 9 „Zilele teatrului poli
tic" dedicate răscoalei țăranilor din
1907, celor 20-de ani de la înche
ierea cooperativizării agriculturii
și aniversării a 60 de ani de la
crearea U.T.C. se desfășoară Ia
Pitești. în primele zile a avut loc
un recital de poezie patriotică sus
ținut de Teatrul muncitoresc Pi
tești Nord, un concert de muzică
ușoară românească și spectacolele
cu „Ordinatorul și zaibărul" de Paul
Everac, prezentate' de teatrul „Al.
Davila" la Pitești și la căminul
cultural din comuna Poiana Lacu
lui. țph. Cirstea).
IAȘI 9 „Partidul — Ceaușescu
— România", „La trecutu-ți mare,
mare viitor", „Cu țara intr-un
glas", „Patria-n sărbătoare", „Lu
mină în august", „Pagini lirice
despre Iași", „Satul românesc con
temporan" sînt doar cîteva din ex
punerile organizate in intreprințieri. instituții și la sate de către
cadrele bibliotecii județene „Gheor
ghe Asachi" din Iași sub forma
unor reviste literare vorbite. (Manole Corcaci).
SIBIU O Muzeul Brukenthal a
realizat. In colaborare cu Studioul
cinematografic „Alexandru Sahla",
filmele documentar-artistice „Po
litehnica satului", care înfățișează
istoria civilizației tehnice populare

altfel, și inspectoratului școlar al
municipiului.
în afara notelor slabe obținute de
unii elevi bucureșteni pe primul
trimestru, am reținut din statisticile
unor școli — Liceul economic nr. 4,
de exemplu — și cazuri cînd din
cauza repetatelor absențe (nu întot
deauna motivate medical), unor
elevi nu li s-a putut încheia situa
ția lă învățătură. In asemenea îm
prejurări, cînd activitatea educativă
a școlii s-a dovedit lipsită de efi
ciență, se poate spune că au rămas
„corigenți" nu numai elevii respec
tivi, ci și organizațiile de pionieri
și U.T.C. din care aceștia fac parte,
profesorii, părinții. Competența pe
dagogică a profesorilor, experiența
de viață a părinților, spiritul revo
luționar, ambiția de a-și îndeplini
exemplar îndatoririle școlare, trăsă
tură specifică a organizațiilor de
pionieri și U.T.C., reunite în unita
tea de cerințe și exigențe care se
cere promovată in fiecare colectiv
școlar — reprezintă o condiție de
bază a obținerii acelei calități noi în
invățămînt înscrisă în documentele
Congresului al XII-lea al partidului.
Notînd că nu de puține ori, colec
tivele de control și îndrumare ale
forurilor centrale și locale de învă
țămînt au făcut constatarea că 2estrea
didactică existentă nu este utilizata
cu maximă eficiență în ridicarea ni
velului învățămîntului și legarea lui
strinsă cu viața, cu producția, subli
niem faptul că, aproape fără excep
ție, conducerile școlilor, cadrele di
dactice își propun ca, în acest al
doilea trimestru de învățămînt, să
utilizeze mai intensiv laboratoarele,
atelierele, toate mijloacele de care
dispune invățămintul pentru a im
prima o cît mai strinsă legătură a
procesului instructiv-educativ cu
viața, cu cerințele practicii.
Măsurile menite să asigure ordi
nea desăvîrșită și disciplina în în
treaga viață a școlii, aplicarea fer
mă a hotărîrilor partidului în dome
niul învățămîntului, a Legii educa
ției și învățămîntului, măsuri adop
tate de colectivele profesorale, de
monstrează răspunderea cu care ca
drele didactice, conducerile de școli,
comuniștii de' la catedră sint hotăriți
să acționeze pentru pregătirea unor
specialiști de înaltă competență, a
unor cetățeni patrioți și militanți re
voluționari, capabili să-și îndepli
nească rapid sarcinile de mare răs
pundere încredințate de societatea
noastră socialistă.

România-film prezintă
la cinematografele Scala,
Gloria, Flamura din Capitală
premiera

SA REȚINEM DECI CÎTEVA SUGESTII :

BIOGRAFIA
INTERIOARĂ
A POEZIEI*)

nic // pe cînd eu mă fac
tot mai mică / strinsă cu
genunchii la frunte / in
pintecul toamnei".
Poezia stă sub semnul
timpului, sub mișcarea lui
inexorabilă : „timpul / n-ai
ce să-i faci / înaintează
lent / înaintez / sub un
ghiul somptuos / al cocori
lor / în velur de octombrie
/ cu degete țepene / delicat
mă sprijin / de umărul /
seducătorului meu asasin".
O frumoasă „artă poeti
că" mărturisește statornica
credință a poetei în misiu
nea poeziei : de a „vina"
cuvintul „ce exprimă ade
vărul", de a găsi echivalen
tul poetic capabil să dea
seamă in fața timpului, a
oamenilor. Poeții, „gonaci
după cuvinte / călăreți al
baștri" sînt intr-un per
petuu zbor „după vinatuascuns, de jertfă / după
cuvinte ce
nu
mint"
(Vinătoare). Tot o „artă
poetică" este și Mașina de
scris, un subtil dialog intre
spiritul creator autentic și
automatismele cu care tre
buie să lupte. Și dacă
nimic nu împiedică vorbele
să mărturisească adevărul,
rămine perpetua îndoială
legată de inexorabila tre
*) Maria Banuș : „Noiem cere a timpului, examen
brie inocentul". Editura decisiv după care din
„multe cuvinte" nu toate
„Eminescu".

întreprinderea noastră poate găsi
în emisiunile de radio și televiziu
ne muzica și dansul de pe tot
globul.

Calitatea muncii educative se verifică
în nivelul pregătirii profesionale a elevilor

I

românești, „Pictura populară pe
sticlă" și „Arta încondeierii ouălor". pelicule color care pun in evi
dență tehnici și dimensiuni spiri
tuale caracteristice artei populare
românești. (N. Brujan).
VASLUI 9 în municipiul Vaslui
și in comuna Tăcuta s-a desfășu
rat un ciclu de manifestări cultu
rale sub genericul „Colocviile re
vistei Contemporanul". La intilnirile cu oamenii muncii au partici
pat un grup de scriitori din Capi
tală și invitați din Iași, membri ai
cenaclurilor literare și interpreți de
muzică folk din județ. (Petre Necula).
HARGHITA • Sub genericul
„Pămint al bucuriei și frăției", la
Toplița s-a desfășurat a treia edi
ție a Festivalului-concurs de poe
zie patriotică și revoluționară. Cei
40 de recitatori și creatori, membri
al cenaclurilor literare din județ,
au reușit să stimuleze interesul
pentru noile creații inspirate din
viața înfrățită a oamenilor muncii
români și maghiari de pe meleagu
rile hărghitene. (I. D. Kiss).

cole cooperatiste, brigadieri și șefi de
echipă. Foștii țărani au devenit
cadre cu munci de răspundere —
președinți de C.A.P., ingineri agro
nomi și de mecanizare a agricultu
rii, medici veterinari... A forma in
tr-un timp relativ scurt o asemenea
armată de elită a agriculturii, a asi
gura creșterea gradului ei de pregă
tire și de înțelegere a menirii mun
cii unite înseamnă, intr-adevăr, un
mare succes, o mare victorie 1

■

1

IALOMIȚA 9 în cadrul mani
festărilor prilejuite de împlinirea a
75 de ani de la răscoala țăranilor
din 1907, a avut loc simpozionul
„Țărănimea — factor activ in lup
ta pentru eliberarea socială și na
țională". La reușita acestei acțiuni
au contribuit cercetători, muzeo
grafi,
alți specialiști.
(Mihai
Vișoiu).
DOLJ • o consfătuire interju
dețeană de coregrafie, la care au
fost prezenți peste 60 de instructori
de colective coregrafice din 16 ju
dețe ale țării, precum și specialiști
de la C.C.E.S. și Institutul de cer
cetări etnologice și dialectologice
București a avut loc la Craiova.
(Nicolae Petolescu).
TELEORMAN • în localitățile
rurale Bogdana, Bragadirt» și Bujoru s-au organizat expoziții de
carte pe tema „Știință și ateism",
iar in comuna Cervenia s-a desfă
șurat simpozionul „Prin știință —
spre adevăr". (Stan Ștefan).
PRAHOVA • Cu prilejul împli
nirii a 130 de ani de la nașterea
lui Ion Luca Caraglale, la Ploiești

n-am discutat cu legea-n față des
pre ce și cum face fiecare pentru ca
pămintul — cea mai scumpă materie
primă a tării, aur care ne dă aur —
să fie folosit deplin ? Oamenii au
fost.puși mereu fațâ-n față : comparîndu-se recoltele, s-a demonstrat că
pămintul nostru-i bun de pus ne
rană, dar că uneori intre coopera
tive vecine, intre ferme învecinate
ale aceleiași cooperative producțiile
se deosebesc ca de la cer la pămint.

Pămîntul e darnic doar cu cine-i harnic
E greu pămintul. Cum să-I facem
mai greu de rod ? Tovarășul Eugen
Maliu, secretar al Comitetului jude
țean de partid Ialomița, ne-a spus
că răspunsul la această întrebare l-a
dat de atitea ori; cit se poate de
clar, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cind ne-a îndemnat, chiar ne-a do
jenit. cerindu-ne stăruitor să vorbiip ceva mai puțin și să facem mai
mulț. „Despre folosirea cit mai pro
ductivă a fiecărei palme de pămint
nu discutăm de ieri, de azi — ne-a
spus interlocutorul. S-au făcut și fil
me pe această temă. Foarte aprecia
te de oamenii satelor, pentru că au
arătat pămintul îngrijit și respectat
de unii, lăsat in paragină și batjoco
rit de alții Cite schimburi de expe
riență nu s-au tinut apoi pe această
temă ? Și în cite instruiri ale secre
tarilor de partid din comune șNunități agricole, ale aparatului de partid

Putem spune că lecția-i învățată !
Acum sintem in . perioada examene
lor practice. Pămîntul. așa cum ara
tă, greu de rod sau strivit de nepă
sare. este cel mai drept și mai neier
tător judecător al muncii fiecăruia".
E greu
pămintul... Citeodată
ploile il dospesc și aduc inundații,
zilele lungi de arșiță provoacă sece
ta. grindina bate mugurii, furtunile
fring spicele. în tot timpul anului
țăranul își are neliniștea Iul în care
se așteaptă la toate relele. Și cînd
se culcă, și cînd se scoală, de la ră
săritul pină la apusul soarelui, el
adulmecă aerul și privește cerul.
Vremurilor grele și rele caută să le
tină piept. Cu puterile pe care le are
și cu cele pe care i le dau mecani
zarea. irigațiile, lucrările de dese
cări. ingrășămintele. Bătindu-se aprig
cu vitregiile naturii, el, țăranul de
azi, trebuie să fie neînduplecat și

au Ioc manifestări cultural-artistice : simpozioane, expoziții de pic
tură și grafică, vizite la casa, memorială din localitate, spectaco’e și
filme cu opere ale marelui scriitor
și dramaturg român. își dau con
cursul oameni de teatru și de artă
din localitate și din Capitală, pro
fesori. muzicologi, muzeografi, cro
nicari, dramaturgi etc. (Constantin
Căpraru).
MUREȘ 9 La cinematograful
„Select" din Tg. Mureș s-a desfă
șurat acțiunea intitulată „Educația
publicului spectator prin film". Au
fost proiectate peliculele „Croazie
ra", film românesc. „Călăuza" —
producție a stud’ourilor sovietice,
și filmul japonez „Kagemusha",
urmate de dezbateri la ca~e au
participat scriitori, actori și critici
de artă. (Gheorghe Giurgiu).
CARAȘ-SEVERIN O Sub gene
ricul „Spectacolul succeselor", an
samblul folcloric „Balada Cernei"
din stațiunea Băile Herculane a
prezentat, pe scena sălii „1 De
cembrie 1918“ din Reșița un reușit
spectacol. Și-au dat concursul și
cîntărețele de muzică ponulară
Maria Ciobanu, Nicoleta Voica,
Angelica Stoican, precum și cunos’cutul umorist popular Liviu Gros.
(Nicolae Cătană).

dîrz — cum îl e firea — în fata ca
lamităților pe care citeodată oame
nii și le creează singuri. Pentru că
sînt și asemenea calamități extrem de
păgubitoare, provocate de lene șl co
moditate, de interese personale
meschine, în dauna celor ale obștii, de
lipsă de organizare, ordine și disci
plină. de apucăturile birocratice ale
unora care parcă nici n-ar trăi cu
picioarele pe pămint — calamități
pentru care ADAS-ul nu plătește
despăgubiri. Pentru că ce altceva a
însemnat rodul viilor, al livezilor de
piersici, de meri, al grădinilor cu
roșii și ardei care, in destule locuri,
a putrezit ne pămint fără să ajungă
unde trebuia să ajungă ?

★

...Doar cîteva secvențe, dintre atîtea
altele, ale felului în care muncind
pămîntul și respectî.ndu-1 nă facem
datoria și ne respectăm pe noi înșine.
Le-am evocat nu fără un anume te
mei. Recent. în cuvîntarea pe care a
ținut-o Ia întîlnirea cu activul de
partid și de stat din județul Brașov,
tovarășul Nicolae Ceaușescu insista
încă o dată asupra necesității ca toți
cei care dețin, sub o formă sau alta,
o suprafață de pămint să-1 pună în
producție, să-I lucreze cît mai bine.
Pentru că nu poți să-ți faci cu adevărat datoria față de popor, față
de tară fără să porți zi și noapte
grija pămîntului care ne dă piine și
carne, lapte și fructe. Și ce nu ne
dă I
E greu pămîntul. Lucrătorii lui, toți
cei ce trăiesc la sate pot să-1 facă
în cel de-al 20-lea an al încheierii
cooperativizării agriculturii și mai
greu de rod 1
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele meu personal și al poporului algerian țin să vă exprinr^
dumneavoastră și poporului român sincere mulțumiri pentru simpatia
manifestată in urma catastrofei feroviare care s-a produs pe linia Alger—Oran.

CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene
Democratice și Populare,
Secretar general al Partidului F.N.L.

A apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința de lucru comună a
Comitetului Central al Partidului Comunist
Român și a Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale
9 februarie 1982
EDITURA POLITICA

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave de istorie
Sub auspiciile Academiei de Științe
Sociale și Politice și ale Academiei
Sîrbe de Științe și Arte, în zilele de
15—17 februarie s-a desfășurat,
la Timișoara, cea de-a IlI-a sesiune
a Comisiei mixte româno-iugoslave
de istorie.
în. cadrul reuniunii, istorici români
și iugoslavi au prezentat comunicări
pe temele „începuturile neoliticului
in România și Iugoslavia", „Exploa
tarea feudală și exploatarea fiscală
in Țările Române și Serbia in seco
lele XIII—XVIII", „începuturile miș
cării muncitorești și socialiste în
România și Iugoslavia". Comunică
rile, precum și discuțiile din cadrul
acestei reuniuni științifice au evi
dențiat vechimea civilizației mate
riale pe teritoriile cetor două țări,
rolul țărănimii, îndeosebi al celei
libere, in orinduirea feudală, modul

tv
PROGRAMUL t
11.00
13.00
16,00
‘16.05
17,00
1-8.00
20.00
20,25
20,45

Viața satului
închiderea programului
Telex
Viața culturală
Studioul tineretului
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Memoria documentelor. Țărăni
mea in Istoria României (II)

in care aceasta a fost exploatată de
către clasa stăpinitoare, precum și
luptele ’ă.ănimii pentru salvgardarea
ființei de stat a Țărilor Române, in
trarea in arena vieții social-politice
a proletariatului, importanța creării
primului partid al clasei muncitoare.
Oamenii de știință români și iu
goslavi au relevat, totodată, elemen
tele progresiste comune ale relațiilor
seculare dintre cele două țări și
popoare vecine, baza trainică a ac
tualelor legături de strînsă prietenie
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea
Comuniștilor din Iugoslavia, crește
rea rolului lor în promovarea rela
țiilor de prietenie și cooperare in
această
parte
a ’ continentului
european.
(Agerpres)
21,10 Munte, cetina ta ninsă. Program
muzical-folcloric
21,25 La frontierele cunoașterii — seria!
științific. Episodul 2
21.50 Meridianele cîntecului
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20.00 Telejurrfal
20.25 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunli Române. în pau
ză : Săptămîna in pagini de cro
nică muzicală
21,55 Omul și sănătatea
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Campania de primăvară—temeinic pregătită!
(Urmare din pag. I)

Buna aprovizionare a populației cu
produse agroalimentare presțipunesporirea substanțială a producției de
legume și fructe. Iată de ce este
necesar ca, in aceste zile, să fieexecutate fără întîrziere lucrările de
sezon in legumicultura, pomicultură
și viticultură. Prioritate trebuie acordată asigurării răsadurilor in nu
măr corespunzător suprafețelor ce
urmează să fie plantate in solarii și
în cîmp. Pînă acum, potrivit datelor
furnizate de ministerul de resort,
pentru producerea de răsaduri a
fost insămînțată o suprafață de
534 660 metri pătrați, programul la
zi fiind îndeplinit. La varza timpu
rie au fost însămînțațl în plus 36 000
metri pătrați. în toate unitățile agri
cole, dar mai cu seamă in cele din
județele Argeș. Olt și Gorj, trebuie
să fie respectate programele de însămințări, astfel incit să se asigure
răsaduri viguroase ,și în număr co
respunzător suprafețelor ce urmează
să fie plantate. în livezi, continuă
tăierile și stropirile de iarnă. Cei
mt nulți pomi au fost stropiți in
județele Timiș, Bihor și Suceava. în
alte județe însă — Cluj, BistrițaNăsăud, Mureș și Covasna — din
cauza temperaturilor scăzute, stro

pirea pomilor a întîrziat. Există
acum condiții ca această lucrare să
fie intensificată prin mai buna or
ganizare a activității formațiilor
specializate.
,
Organele și orgătiizațiile de partid,
consiliile populare, și conducerile ' unităților agricole au datoria să se
ocupe zi de' zi de buna pregătire a
campaniei agricole de primăvară,
astfel incit la declanșarea semănatu
lui să se lucreze cu toate forțele,
punîndu-se o bază solidă recoltei
acestui an.

Cronica zilei r ȚĂRĂNIMEA - 0 ISTORIE MULTIMILENARĂ DE STATORNICIE

La Muzeul de istorie a municipiu
lui București s-a deschis miercuri
expoziția „Facsimile din Austria".
Organizată in cadrul programului
de schimburi culturale dintre Româ
nia și Austria, expoziția oferă pri
lejul cunoașterii u.nai'a dintre cele
mai valoroase endemici existente in
lume. Realizate cu multă atenție și
fidelitate față de exemplarele origi
nale, facsimilele reproduc în mări
me naturală prețioase scrieri, gru
pate in cadrul expoziției după cri
terii legate de perioada istorică in
care au fost create, zona geografică
de unde provin, domeniul de activi
tate la care se referă. Sînt‘ de rele
vat, intre altele, „Psaltirea de aur"
a lui Carol cel Mare, scrisă in jurul
anului 795, celebra carte persană
„Hamza-Nama", renumitul codex
„Dioscurides", în cuorinsul căruia
au fost identificate denumiri dacice
ale unor plante medicinale, „Atlasul"
prințului Eugeniu de Savoia, code
xuri indiene din epoca Mogulilor,
codexuri mexicane etc.
Evoluția ascendentă a relațiilor pe
multiple planuri româno-austriece,
diversificarea schimburilor culturalartistice și contribuția acestora la
mai buna- cunoaștere reciprocă, la
întărirea legăturilor de prietenie
dintre cele două țări și popoare au
fost subliniate in alocuțiunile rosti
te de Petre Dache, directorul mu
zeului, și Andreas Somogyi, ambasa
dorul Austriei în țara noastră.
La vernisaj au luat parte Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, istorici, lingviști, mu
zeografi, alți specialiști, oameni de
cultură și artă, un numeros public.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice, membri ai corpului di
plomatic.

ciale depuse pentru fabricarea ace
lui produs. Or, așa cum arată statis
ticile, indicele de folosire a unor
materii prime și, îndeosebi, a me
talului este necorespunzător, dato
rită menținerii unor tehnologii și
concepții constructive învechite ; in
procesul de prelucrare se pierde
incă mult metal — 30—35 la sută,
iar uneori chiar 40 la sută din can
titatea utilizată. Metal pentru a că
rui fabricare s-a depus muncă, s-au
cheltuit sume importante pentru
achiziționarea din import a mine
reului și cocsului, s-au consumat
mari cantități de energie. Un produs
realizat în aceste condiții, cu ase
menea cheltuieli, nu poate fi com
petitiv pe piața externă, Iar dacă
este totuși valorificat la export
aceasta înseamnă realizarea unui
curs de revenire necorespunzătdr,
înseamnă export de venit național.
Așadar, pentru ca produsele noastre
să poată concura de pe poziții ega
le cu cele similare fabricate in străi
nătate trebuie să aibă nu numai un
nivel tehnic ridicat și să fie rezul
tatul unei înalte productivități a
muncii, ci și să fie fabricate cu chel
tuieli materiale cit mai reduse.
Aceasta este legea concurenței care
acționează pe piețele externe — și
numai respectind cerințele sale pu
tem realiza un export eficient !
De fapt, acțiunile pentru diminua
rea cit mai accentuată a cheltuieli
lor materiale iși fac simțit efectul
pozitiv in întreaga viață economicosocială. Vă supunem atenției urmă
torul calcul :
Reducerea cu 1 la sută a pon
derii cheltuielilor materiale in
produsul social asigură in anul
1982 un spor de venit național
de 15 miliarde lei, care reparti
zat pentru fondul de consum
echivalează cu următoarele bu
nuri de consum pentru popu
lație : 150 000 televizoare, 150 000
radioreceptoare.' 150 009 frigide
re, 50 000 autoturisme, 150 900
biciclete, 150 000 garnituri de
mobilă, 30 milioane perechi de
încălțăminte și 3 milioane mp
stofe de lină. După cum, in ca
zul cind este repartizat pentru

ȘI ATAȘAMENT FAȚĂ DE GLIA PATRIEI
(Urmare din pag. I)

porului se identifica cu lupta țără
nimii împotriva apăsării ei economico-sociale. Puține au fost țările in
care intensitatea și ascuțimea miș
cărilor sociale să fi atins atunci un
grad atit de ridicat ca pe meleagu
rile românești. File nepieritoare au
înscris in istorie curajul și dîrzenia
cu care a luptat țărănimea in
cursul răscoalei de la Bobilna, din
1437—1438, și al războiului țărănesc
din 1514, momente ce vor marca
o deosebit de valoroasă experiență
pe planul mișcărilor sociale, prefigurind marile viîvătăi sociale de
mai tîrziu ale țărănimii.
Și in epoca modernă, țărănimea
a reprezentat factorul de bază al
luptei pentru emancipare socială și
înlăturarea dominației străine. în
ceputul acțiunilor de amploare avea
să fie marcat de răscoala țăranilor
transilvăneni de sub conducerea
lui Horea, Cloșca și Crișan, care,
prin cauzele, programul și formele
de luptă, evocă, in fapt, caracterul
unei adevărate revoluții, căci in ul

timatumul adresat nobililor ma
ghiari refugiați la Deva se cerea
înfăptuirea unui obiectiv ce avea să
fie si obiectivul economico-social de
bază al revoluției de la 1848, și anu
me desființarea nobilimii ca clasă și
împărțirea pămînturilor acesteia la
iobagi, ceea ce însemna, în esență,
schimbarea vechii orînduiri. LuDta
țărănimii din această parte a țării
incorpora, totodată, viguroase și di
recte mobiluri naționale, ascuțișul
său' indreotindu-se atit împotriva
exploatării feudale, cit și a domi
nației străine.
In atmosfera de puternică mani
festare a năzuințelor sociale și na
ționale ale poporului român, revo
luția de la 1821, a cărei principală
forță a fost țărănimea, a întruchi
pat aspirațiile întregului popor ro
mân și a avut ecou pe toată cu
prinderea țării. Românii din toate
provinciile au văzut în revoluția
din Muntenia semnalul ridicării
generale, iar în „Domnul Tudor“
pe conducătorul lor in lupta de eli
berare socială și națională.
Sesizînd esența problemei agrar-

1394, ROVINE : Puterea ce o insuflă unui popor
idealul libertății

★

La Aleșd, județul Bihor, s-au în
cheiat miercuri lucrările unei con
sfătuiri pe țară cu tema „Desprăfuirea fabricilor din industria cimen
tului", manifestare organizată de
Ministerul Sănătății, in colaborare
cu Centrala cimentului și Combi
natul de lianți și azbociment din
localitate. Pe baza unor referate și
comunicări științifice, specialiști din
institutele de cercetare și proiectări
de profil, medici, ingineri și cerce
tători din domeniul protecției mun
cii, reprezentanți ai unităților produ
cătoare de utilaje pentru fabricile
de ciment, precum și conducători și
specialiști din toate fabricile de ci
ment din țară au dezbătut principa
lele aspecte legate de depoluarea
mediului interior îți exterior din uni
tățile producătoare de ciment. Au
fost reliefate, totodată, aspecte ale
experienței acumulate pină in pre
zent în țara noastră privind îmbu
nătățirea mediului ambiant, in con
dițiile reduderii consumurilor de
energie și combustibili.

★

O cuprinzătoare selecție din creația
pictorului Camil Ressu (1880—1962)
este reunită în cadrul unei retro
spective deschise, miercuri, la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste
România. Numeroase picturi și gra
fică dau măsura unei prodigioase
activități creatoare desfășurate de
artist, relevă originalitatea și con
tribuția sa la îmbogățirea tezaurului
artistic național cu lucrări valoroa
se. inspirate din viața poporului
român.
*
-

Lupta de la Rovine. (Pictură de D. Stoica)
La Rovine, unde au fost zdrobite oștile sultanului Baiazid și unde
„văzduhul nu se mai putea vedea de desimea săgeților", iar „rîul curgea
roșu de singe", cum scriu cronicile, țărănimea, care a alcătuit grosul
oștirilor, a dovedit incă □ dată că iubirea de moșie este un zid de care
se sparg orice talazuri și oricît de mari. Așa cum se intîmplase la Po
sada, unde „mulțimea nenumărată a românilor" prinsese pe dușman ca
„intr-o vîrșe" ; la Vaslui, unde 40 000 de țărani, „luați direct de la plug",
după expresia lui Karl Marx, au biruit o oștire de trei ori mai numeroasă,
îndreptățind aprecierea că atunci „a fost tăiată mina dreaptă" a lui Ma
homed Cucerito'ul ; la Călugăreni, unde oștenii lui Mihai Unificatorul au
arătat lumii „cit de puternică este nația cea mai mică cind se luptă pen
tru libertatea sa“. Și în atîtea și atîtea alte locuri de pe cuprinsul patriei.

țărănești și văzind în țărănime un
puternic braț de luptă pentru în
făptuirea dezideratelor naționale și
sociale ale revoluției de la 1848,
conducătorii acesteia au pus în
prim planul programului revolu
ționar obiectivul soluționării aces
tei probleme, al eliberării satelor
de sub strivitorul jug al clăcășiei
și iobăgiei. Ei au înțeles importan
ța înfăptuirii aspirațiilor sociale
ale muncitorilor de pămint ca fac
tor de progres economico-social al
țării și ca suport viguros al trium
fului luptei pentru unire și inde
pendență națională. La rîndu-i,
țărănimea a participat nemijlocit
și in proporție de masă la pregăti
rea și desfășurarea revoluției, con
stituind, împreună cu lucrătorii,
cu masele orășenești, pivotul aces
teia, forța ei cea mai tenace și
mai combativă.
în preajma înfăptuirii istoricului
act al Unirii Moldovei și a Țării
Românești, angrenarea țărănimii în
efervescenta social-politică a fost,
ca și la 1784, 1821 și 1848, o angre
nare de masă, care a dinamizat în
totalitate lumea satelor și care a
depășit mobilurile propriu-zise ale
țărănimii, dînd expresie imperati
velor de interes național. Mișcarea
economico-socială a satelor era, în
în însăși viziunea țărănimii, o
mișcare menită să afirme, deopo
trivă. tot ceea ce putea modifica în
așa fel stările de lucruri, fie economico-sociale, fie politice. incit
să se întroneze spiritul de drepta
te, să se înlăture orice fel de opre
siune, atit dinlăuntru, cit și din
afară. Iar în zilele lui ianuarie
1859, cind la București avea să se
decidă soarta unirii, masele popu
lare din capitală, meșteșugari, cal
fe. mici negustori, mici comerpianți și miile de țărani nu numai
din prejma Bucureștilor, ci și din
sate mai îndepărtate, au constituit
un sprijin decis’v pentru union iști.
In noile condiții de după Unire
și înfăptuirea reformei agrare de
la 1864, țărănimea, forța socială
cu cea mai mare preponderență
numerică in societatea românească,
împreună cu proletariatul, aflat în
plin proces de dezvoltare și afir
mare, vor promova de pe cele mai
înaintate poziții idealul indepen
denței depline a țării. Atunci cind
necesitățile au cerut-o, muncitorul
ogoarelor a îmbrăcat haina mili
tară, a înlocuit Sapa cu pușca pen
tru a da piept cu dușmanul. în
împrejurările anului 1877, țărăni
mea nu numai că a răspuns chemă
rii de a luota, pe fronturile războ
iului de independență, ci a conceput
această luptă ca o problemă a sa,
a viitorului său și ai patriei, prezentîndu-se in masă la arme. Iar
cei rămași acasă au sprijinit efor
turile armatei, fiind temelia acelui
puternic spate al frontului care a
contribuit la obținerea victoriei.
Duoă cum milioanele de țărani au
fost temelia puternică pe care avea
să se înfăptuiască. în 1918. unirea
statală deplină a românilor.

Lupta țărănimii a continuat cu
o nouă vigoare după războiul de
independență; fiind punctată cu
momente de intensă acțiune socia
lă, cum au fost răscoalele de la
1888 și de la 1907. Aceste momente
vădesc continuitatea luptei revolu
ționare a țărănimii, atita vreme cit
dezideratele ei vitale nu erau în
făptuite. Ca și luptele purtate de
muncitorii ogoarelor de-a lungul
veacurilor, răscoalele din 1888 și
1907 conțineau un mesaj 'de interes
național, indicind necesitatea isto
rică a înlăturării acelor stări care
mențineau România in condiții de
înapoiere economică, a soluționării
gravelor probleme economice cil
care, se confruntau masele de tru
ditori ai ogoarelor.
Este profund grăitor faptul că
momentele de luptă socială ale ță
rănimii de la sfirșitul secolului al
XIX- lea și începutul secolului al
XX- lea s-au desfășurat în condi
țiile în care pe scena social-poli
tică a țării se afirma din ce in te
mai mult clasa muncitoare — cea
mai avansată forță a societății
românești, ale apropierii mereu mai
pronunțate dintre muncitori și ță
rani. Această apropiere a fost po
sibilă și a cunoscut trepte continuu
ascendente, pentru că atit clasa
muncitoare, cit și masele țărănești
luptau pentru aceleași mari obiec
tive ale dreptății sociale, libertății,
democrației, pentru unirea tuturor
românilor in cadrul aceluiași stat
național independent Proletariatul
și conducătorii săi revoluționari au
văzut in țărănime un important
potențial revoluționar, capabil, ală
turi și sub conducerea clasei mun
citoare, să dea lovituri puternice,
decisive orînduirii burgheze. Acest
proces a avut efecte deosebite asupra adincirii conținutului luptei
țărănimii. Alături de lupta munci
torilor, acțiunile țărănești au con
figurat acel curs revoluționar tot
mai Duternic și mai viguros care
a definit și materializat sensul cel
mai înalt de acțiune socială și po
litică din societatea românească în
epoca modernă.
Lupta milenară dusă de țărănime
pentru drepturi sociale și eliberare
națională, s-a ridicat la un nivel
superior sub conducerea Partidului
Comunist Român, care s-a -afirmat
drept cea mai înaintată și mai
progresistă forță a societății roipânești, exponent al celor mai fier
binți aspirații sociale și naționale.
Odată cu victoria revoluției de
eliberare socială și națională din
August 1944, au răsărit zorii unei
noi epoci in istoria patriei, in care,
prin cucerirea întregii puteri poli
tice și economice de către clasa
muncitoare și principalul său aliat,
țărănimea, prin edificarea societă
ții socialiste, avea să fie dobindită
deplina independență și suverani
tate a țării și să fie soluționată, în
spirit consecvent democratic pro
blema agrar-țărănească, in intere
sul țărănimii și al întregului popor.

1877, GRIVIȚA: „Din cîmp, de-acasă, de la plug"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 17 FEBRUARIE
1982
Extragerea I : 27 24 19 43 18 26.
Extragerea a Il-a : 38 5 4 1 23 42.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR Șl ABONAȚILOR NOȘTRI
Vă informăm că incepînd de astăzi, 18 februarie 1982, prețul de
vinzare cu amănuntul al ziarului „Scînteia" este de 0,50 lei exemplarul
de 4-6 pagini și 1 leu exemplarul de 8—10 pagini.
in urma majorării prețului de vînzare cu amănuntul, ținînd seama de
sumele achitate de abonații noștri, abonamentele încheiate pe perioada
pînă la 28 februarie o.c. rămîn valabile numai pină la data de 26
februarie, iar abonamentele încheiate pină la 31 martie rămîn valabile
pînă la data de 21 martie.
Invităm pe abonații noștri să se prezinte de urgență la oficiile poștale,
la factorii poștali și la difuzorii voluntari din întreprinderi ți instituții
pentru reînnoirea abonamentelor.
Abonamentele se fac pe perioade, incepînd din ziua expirării abona
mentului și pînă la sfirșitul lunii următoare, trimestrial, semestrial sau
pină la sfirșitul anului 1982.
Prețul abonamentului la ziarul „Scînteia" este de "15 lei lunar, 45 lei
trimestrial, 90 lei semestrial și 180 lei anual.

Reducerea mai accentuată a consumurilor
materiale și energetice
(Urmare din pag. I)
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fondul de dezvoltare economico-socială, echivalează cu con
strucția unor obiective econo
mice și sociale, cum ar fi 3 în
treprinderi de mașini-unelte cu
o producție totală de 2 miliar
de lei, 2 fabrici integrate de
țesături cu cite 1 500 locuri de
muncă, 5 spitale, 100 grădinițe
și 15 000 apartamente.
Rezultă, așadar, că de reducerea
cit mai substanțială a consumurilor
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică depin
de în măsură decisivă creșterea ve
nitului național — izvorul sigur al
progresului continuu al țării și al
ridicării nivelului de trai al Între
gului popor.
Ce sarcini avem de înfăptuit tn
dortieniul reducerii cheltuielilor ma
teriale ? Planul național unic de
dezvoltare economico-socială a țării
pe acest an prevede reducerea sim
țitoare a costurilor de producție la
1 000 lei producție-marfă sau veni
turi brute : cu 15,5 lei in industria
republicană, cu 62,9 lei în agricul
tura de stat, cu 10 lei în construe1
ții-montaj (antrepriză) și cu 7,2 lei
în activitatea de transport. Or, in
numeroase ramuri ale economiei na
ționale, și îndeosebi în industrie,
cheltuielile
materiale
reprezintă
între 70—85 la sută din costurile de
producție. Ca urmare, la o creștere
a producției-marfâ în industria re
publicană cu 4,7 la sută in anul 1982
față de 1981, cheltuielile materiale
vor trebui să crească cu numai 4.3
la sută. Sînt prevederi la care se
adaugă reducerile suplimentare ale
cheltuielilor de producție care tre
buie realizate pentru recuperarea
sumelor acordate in vederea majo
rării retribuțiilor personalului mun
citor și a altor venituri ale popu
lației.
Cum trebuie acționat pentru di
minuarea mai accentuată a cheltuie
lilor materiale in fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă?
Direcțiile de acțiune sînt multi
ple și de aceea nu pot fi date re
țete general-valabile. Oricum, cîteva
dintre ele se detașează prin actua
litate și importanță : perfecționarea
constructivă și reducerea greutății
produselor, Îmbunătățirea tehnolo

giilor de fabricație și introducerea
de tehnologii noi, moderne care să
ducă la economisirea resurselor
materiale , și energetice ; înlocui
rea largă a materialelor scumpe
sau deficitare, ori care se aduc
din import, cu
materiale mai
ieftine care se produc in țară ;
recuperarea și valorificarea mai in
tensă a materialelor refolosibile, recondiționarea in mai mare măsură a
pieselor de schimb, a subansamblurilor.
De bună seamă, In acțiunea de
economisire a resurselor materiale
un rol hotăritor ii are spiritul gos
podăresc al fiecărui colectiv. Fiecare
om al muncii trebuie să fie convins
că de modul în care gospodărește
materiile prime, materialele, energia
și combustibilul, de fermitatea cu
care luptă împotriva oricăror forme
de risipă, de ingeniozitatea de care
dă dovadă pentru valorificarea re
surselor materiale refolosibile de
pind in măsură decisivă sporirea
producției nete, creșterea venitului
național.
Cu toții avem datoria să acționăm
stăruitor, cu perseverență, răspun
dere și spirit gospodăresc în fiecare
întreprindere, in fiecare institut de
cercetare și inginerie tehnologică, la
fiecare loc de muncă pentru redu
cerea pe toate căile, cit mai sub
stanțială, a consumurilor materiale
și energetice, pentru instaurarea
unui regim strict de economii. Iar
adunările generale ale oamenilor
muncii in curs de desfășurare in
aceste zile constituie un bun pri
lej de afirmare puternică a capaci
tății creatoare, a spiritului de bun
gospodar al fiecărui muncitor și
specialist, al fiecărui colectiv pen
tru elaborarea unor programe am
ple de măsuri prin a căror aplicare
să se asigure reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale și
recuperarea, pe această bază, a
unei părți însemnate din influen
țele sporirii retribuțiilor personalu
lui muncitor asupra costurilor de
producție. Aceasta este în inte
resul progresului economic al țării,
al creșterii continue a avuției na
ționale, al ridicării bunăstării între
gului popor.

Săteni din Lupșa (Munții Apuseni), gata de plecare spre Alba
iulia. (Fotografie de epocă)
Cucerirea intăriturilor din fața Griviței, 27 august 1877. (Lito
grafie de epocă)

Epopeea războiului de neatîrnare înscrie la loc de seamă contribu
ția țărănimii, ai cărei fii au reprezentat 80 la sută din totalul ostașilor
aflați pe cimpul de luplă. Atunci cind țara i-a chemat, locuitorii satelor
au îmbrăcat haina militară, au apucat arma in miinile lor muncite și
s-au acoperit de nepieritoare glorie la Grivița și Plevna, la Rahova și
Smirdan, făcina ca din insingeratele redute să se înalțe independența
și demnitatea României.

ȘTIRI
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• La Poiana Brașov încep astăzi
întrecerile campionatelor naționale
de schi alpin. Printre participanți
se numără Mihai Bîră Jr, Carol
Adorjan, Zsolt Balasz, Alexandru
Manta, Ion Cavași, Dan Frățilă —
la masculin și Erica Codrescu, Car
men Cozma, Liliana Ichim și Maria
Balasz — la feminin. în prima zi
este programată proba de slalom
uriaș, ce se va disputa pe pîrtia Sulinar.
Tot astăzi, în Poiana Mică se va
da startul in campionatul republi
can rezervat biatloniștilor, prima
probă fiind cea de 20 km individual.
• Aseară, pe patinoarul artificial
din parcul sportiv „23 August" s-a
disputat o nouă intîlnire de hochei
pe gheață dintre selecționata divizio
nară a țării noastre și formația so
vietică Dizelist Penza. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate :
3—3 (1—1. 2—1, 0—1).
• în cadrul turneului internațional
de fotbal de la Atena, ieri, echipa
Universitatea Craiova a invins cu
3—0 (1—0) formația Apollon.
• în continuarea turneului pe
care-1 întreprinde în Egipt, echipa
de fotbal Dinamo București a jucat
la Cairo cu selecționata țării-gazdă.
Partida s-a încheiat la egalitate :
0—0.
• La Holmenkollen (Norve
gia) va avea loc astăzi ceremonia
de deschidere a Campionatelor
mondiale de schi fond, competiție
aflată la a 34-a . ediție, ce va reuni
peste 300 de sportivi din 29 de țari,
intre care pentru prima dată R.P.
Chineză și Costa Rica.
La această ediție va fi prezent și
un lot de schiori români, alcătuit
din Elena Lagusis, Iuliana Popoiu.
Magdalena Hârlav, Elena Urs-Oncioiu și Ion Lungociu. Fetele vor
lua startul în probele de 5, 10, 20
km și in ștafeta de 4X5 km. în timp
ce Ion Lungociu va participa la 15
km și 30 km.
• La Praga, in cadrul competiției
internaționale de hochei pe gheață
organizată de ziarul „Rude Pravo",
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu

scorul de 6—3 (5—1, 0—1, I—1) echipa Cehoslovaciei.
în clasament conduce neînvinsă
echipa UJLS.S. — 12 puncte, urma
tă de formațiile Cehoslovaciei — 4
puncte. Suediei — 3 puncte (ambele
cu cite două jocuri mai puțin dis
putate) și Finlandei — 1 punct.
• După cum se anunță de la se
cretariatul Federației internaționale
de șah, turneele interzonale pentru
campionatul mondial masculin de
șah se vor desfășura în orașele Ciu
dad de Mexico, Las Palmas (Insu
lele Canare) și Moscova. Secretara
generală a F.I.D.E., Ineke Bakker,
anunțînd desemnarea celor trei gaz
de ale turneelor, nu a precizat da
tele de desfășurare, dar se pare că
acestea vor fi alese in perioada iulie-septembrie.
La cele trei turnee interzonale vor
lua parte 42 de jucători, între care
30 calificați la cele 12 turnee zonale
F.I.D.E., iar 12 (printre ei numărindu-se, Tal. Portisch, Polugaevski,
Petrosian, Spasski) sint calificați din
oficiu.
După cum se știe, pentru turneele
interzonale este calificat și marele
maestru român Mihai Șubă, clasat
pe locul doi in zonalul de Ia Băile
Herculane.
Primii doi clasați Ia interzonale,
cărora li se vor adăuga marii maeș
tri V. Korcinoi și R. Hiibner, vor
participa in anul 1983 la meciurile
turneului candidaților.
în ceea ce privește cele două tur
nee interzonale ale campionatului
individual feminin s-a oferit p’nă
in prezent să găzduiască întrecerile
doar un singur oraș — Tbilisi (data
de desfășurare in luna septembrie).
O La Bologna'. în meci tur pentru
semif’nalele „Cupei Cupelor" la
baschet masculin, echipa Real Ma
drid a învins la limită, cu scorul de
79—78 (41—43) formația locală Sinudyne.

★

în cadrul aceleiași competiții, echi
pa Stroitel Kiev a Întrecut pe teren
propriu, cu scorul de 82—66 (42—30)
formația iugoslavă Cibona Zagreb.

La 1 decembrie 1918, s-au ațiunat la Alba Iulia, în „cetatea de slavă
a neamului românesc", peste o sută de mii de oameni veniți din toate
părțile Transilvaniei : din Țara Birsei și din Făgăraș, difl Hațeg și Mărginimea Sibiului, de la Odorhei și din Năsăud, din Maramureș, din Oaș
și din Sătmar, din satele Bihorului și Zarandului, din Caraș și Timiș, din
satele de pe Mureș și Tirnave, din Munții Apuseni. Țărani, „mulți ca
cucuruzul brazilor", și, alături de ei, muncitori cu steaguri roșii împodo
bite cu tricolor, intelectuali, meseriași și funcționari. Legați prin același
statornic gind de înfăptuire a visării de veacuri a românilor — unirea
intr-un singur stat liber și independent.

J

Asigurarea complexă a gospodăriei
Pentru a înlesni înlăturarea ur
mărilor financiare ale unor eveni
mente neprevăzute ce se pot intimpla intr-o gospodărie și care
pot provoca pagube materiale, ac
cidentarea unor persoane etc..
ADAS a pus la dispoziția cetățe
nilor „ASIGURAREA FACULTA
TIVA COMPLEXA A GOSPODĂ
RIILOR".
Aceasta este o asigurare combi
nată. in același contract fiind cu
prinse trei feluri de asigurări :
• asigurarea bunurilor din gos
podărie :
® asigurarea de accidente pro»
duse la domiciliul asiguratului ;
• asigurarea de răspundere ci
vilă letală.
• ASIGURAREA BUNURILOR
DIN GOSPODĂRIE
în această asigurare sînt cu
prinse bunuri existente într-o gos
podărie. ca : mobilier, obiecte cas
nice. îmbrăcăminte, covoare, apa
rate de radio, televizoare, mașini
de cusut, frigidere, sobe de orice
fel. produse agricole, viticole, po
micole. produse animaliere si ali
mente combustibil. materiale de
construcții și multe altele. Sînt
cuprinse în asigurare — pentru
20 la sută din suma asigurată —
și bunurile asigurabile luate ori
unde in afara domiciliului.
Administrația Asigurărilor de
Stat despăgubește cazurile de de
teriorare sau distrugere a bunuri
lor asigurate, provocate de incen
diu, trăsnet, explozie, ploaie toren
țială, inundație, grindină, furtună,
prăbușire sau alunecare de teren,
greutatea stratului de zăDadă sau
de gheată ; avarii accidentale pro
duse la instalațiile de gaze, apă
canal sau încălzire : pierdere sau
dispariție cauzate de riscurile asi
gurate si altele.
• ASIGURAREA DE ACCI
DENTE
Sint asigurate pentru urmările
accidentelor întimplate la domi

ciliul asiguratului
următoarele
persoâne : asiguratul, soția aces
tuia. precum și părinții și copiii
acestora, dacă. în mod statornic,
locuiesc și gospodăresc împreună
cu asiguratul. Sint cuprinse in
această asigurare accidentele cau
zate de unele evenimente, ca :
incendiu, trăsnet, explozie, lovire,
cădere, alunecare, acțiunea curen
tului electric.
arsură, intoxicare
subită și altele.
® ASIGURAREA DE RĂSPUN
DERE CIVILA LfcGALA
în. această asigurare sint cu
prinse cazurile de răspundere ci
vilă. pentru despăgubiri datorate
de asigurat și de soția acestuia
sau de persoane care se află in
întreținerea asiguratului. în cali
tate de locatar, față de proprietar,
pentru pagube produse la imobil
de incendiu sau explozie, pentru
despăgubiri datorate terților, pen
tru • accidentarea persoanelor și
avarierea bunurilor lor la domici
liul -asiguratului, precum și pentru
cele datorate locatarilor aparta
mentelor învecinate, pentru pagu
bele la bunurile asigurabile ori la
pereții, planșeele. tavanele și par
doselile apartamentelor respec
tive. cauzate de o inundație pro
dusă în apartamentul asiguratului.
PRIMA DE ASIGURARE circ
se achită de persoana ce incheie
asigurarea este de 2 lei pe an
pentru fiecare 1 000 de lei din
suma asigurată stabilită la cererea
asiguratului pentru bunurile din
gospodărie. De exemnlu.
pentru
asigurarea unor bunuri din gospo
dărie în valoare de 25 000 de lei
se plătește o primă de asigurare
de 50 de Iei pe an.
Pentru informații suplimentare
și pentru cantractarea de asigu
rări. cetățenii se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările din
unitățile socialiste, agenților si
inspectorilor de asigurare sau
direct, oricărei unități ADAS.

-
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ACȚIUNI DE MASA, LUĂRI DE POZIȚIE IN DIFERITE ȚARI ALE LUMII

ÎMPOTRIVA cursei înarmărilor,
PENTRU DEZARMARE Șl PACE
cunoscut, această hotărîre a fost
adoptată în pofida puternicelor pro
teste ale opiniei publice italiene
față de ideea amplasării rachetelor
respective. încă de la sfirșitul anu
lui trecut, la Roma, Milano, Napoli,
Torino, Florența și în alte centre
economice italiene au avut loc
marșuri de protest și mitinguri in
care participanții se pronunțau
pentru pace și dezarmare, împotri
va amplasării de arme nucleare
in Europa, inclusiv pe teritoriul
Italiei.

NU ! amplasării
de noi rachete nucleare
în Europa
LUXEMBURG. — Sub deviza „Nu
rachetelor nucleare americane in
Europa occidentală !“, „Nu bazelor
militare în Luxemburg !“, „Nu
fascismului !“, in orașul Esch. s-a
desfășurat o mare demonstrație
pentru pace, împotriva cursei înar
mărilor și a militarizării Europei
occidentale, organizată din inițiati
va Comitetului pentru apărarea
păcii din Luxemburg. La manifes
tație au luat parte reprezentanții a
numeroase organizații politice și
sociale. între care Rene Urbany,
președintele Partidului Comunist
Luxemburghez.
In cuvintările rostite la mitingul
care a urmat demonstrației, vorbi
torii s-au pronunțat împotriva am
plasării de noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune pe continen
tul european, au cerut încetarea
cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării.

Pentru
o zonă denuclearizată
in nordul continentului
HELSINKI. — Mișcarea finlan
deză de tineret „Pentru o zonă
denuclearizată în
Europa de
nord" se pronunță in favoarea
denuclearizării acestei părți a con
tinentului european, a declarat R.
Mattson, secretar al organizației
„Partizanii păcii" din Finlanda.
Mișcarea a adresat tineretului fin
landez chemarea de a participa ac

BONN. — Organizația „Tinerii
democrați" a Partidului Liber-Democrat din landul Saxonia inferioa
ră a adootat o rezoluție în care
cere anularea hotăririi N.A.T.O.
privind amplasarea unor noi arme
nuc'eare cu rază medie de acțiune
în Europa centrală. De asemen.ea,
în rezoluție se exprimă protestul
în legătură cu recenta hotărire a
S.U.A. de a relua producția de
arme chimice.
Participanții la conferința orga
nizației „Tinerii democrați" din
Saxonia inferioară s-au pronunțat
pentru negocierea unor măsuri
concrete de dezarmare, in primul
rînd de dezarmare nucleară, și
pentru realizarea unor acorduri
care să conducă la eliminarea ar
melor racbeto-nucleare din Europa.

tiv la lupta pentru pace și dezar
mare, pentru transformarea nordu
lui Europei într-o zonă liberă de
arme nucleare.

Critici la adresa
proiectului de producere
a noi tipuri de arme
chimice
WASHINGTON. — Organizația
obștească americană „Cetățenii
pentru o pace rațională" a dat pu
blicității, la Washington, o decla
rație in care critică proiectul Ad
ministrației; americane de a relua
producția armelor chimice. Pro
gramul de punere la, punct a unor
noi tipuri de arme chimice — se
arată in document — reprezintă
un nou pas în direcția intensifică
rii cursei iraționale și costisitoare a
înarmărilor. Se apreciază, de ase
menea, că acest proiect de înar
mare va îngreUna eforturile in di
recția elaborării unui acord inter
național vizînd eliminarea defini
tivă a armelor chimice.

MADRID 17 (Agerpres) — Corespondentă de la Radu Adrian : In
cadrul reuniunii general-europene, miercuri a avut loc o nouă ședință
plenară. Potrivit principiului rotației, lucrările ședinței au fost conduse
de șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu.
Au luat cuvintul șeful delegației
iugoslave, adjunctul secretarului fe
deral pentru afaceri externe, Ignac
Golob, precum și reprezentanții Re
publicii San Marino, Marii Britanii,
Belgiei și Turciei.
Șeful delegației Iugoslaviei a su
bliniat că obiectivul actualei etape
a reuniunii este acela de continuare
a procesului de redactare a docu
mentului final și de încheiere a fo
rumului general-european într-o pe
rioadă de timp cit mai rezonabilă.
Din luările de poziție de pină acum,
a spus vorbitorul, a reieșit că pro
iectul de document final prezentat
la sfirșitul anului trecut de țările
neutre și nealiniate se bucură de o
primire pozitivă din partea marii
majorități a statelor participante.
După ce a arătat că actualele crize
din lume au devenit un obiect de ri
valitate și de dispută intre blocuri,
care amenință și afectează procesul
C.S.C.E. — singurul mecanism exis
tent pentru menținerea și întărirea
destinderii in Europa — vorbitorul a
evidențiat că aceste confruntări nu
reprezintă nici instrumentul și nici
metqda pentru rezolvarea crizelor
existente. C.S.C.E. trebuie să fie un
instrument al destinderii și nu al ten
siunii, spiritul de la Helsinki și Actul
final fiind întru totul contrare politicii
sferelor de influență. In ce 11 pri
vește, a spus în încheiere vorbitorul,
guvernul iugoslav este deosebit de in
teresat de succesul reuniunii de la
Madrid și va depune și în continuare
eforturi susținute, alături de alte sta
te neutre și nealiniate, de alte țări.

pentru ca forumul general-european
iă-și îndeplinească cu adevărat man
datul pe care îl are in fața sa.
Deplingind schimburile de acuzații
reciproce care continuă 'să se facă
auzite in cadrul reuniunii — repre
zentantul Republicii San Marino a
subliniat că atenția trebuie îndrep
tată spre problemele esențiale ale
securității și cooperării îri Europa.
Acumularea imensă de arme in ar
senalele unora dintre statele partici
pante, faptul că declarațiile despre
dezarmare nu sint puse in aplicare
demonstrează cit de important este
să se treacă de urgență la adoptarea
de măsuri concrete in această direc
ție, să se convină aici, la Madrid,
asupra mandatului conferinței pentru
măsuri de creștere a increderii și
dezarmare în Europa. Vorbitorul a
adresat un apel tuturor statelor să
dea dovadă de voința politică nece
sară pentru trecerea cit mai repede
Ia negocieri concrete pentru conti
nuarea procesului de redactare a do
cumentului final al reuniunii generaleuropene.
Reprezentantul Turciei a reafirmat,
la rindul său, atașamentul țării sale
față de procesul început prin Confe
rința pentru securitate și cooperare
in Europa, față de încheierea cu
succes a reuniunii de la. Madrid,
arătind că obținerea de rezultate po
zitive în cadrul actualului forum ge
neral-european ar fi de natură să
contribuie la depășirea dificultăților
actuale din viața internațională, la
reluarea cursului spre destindere și
largă cooperare între toate statele
participante.

GENEVA

Convorbirile sovieto-americane privind limitarea
armamentelor nucleare în Europa

ROMA. — Ministrul Apărării al
Italiei a dat publicității o declarație
prin care confirmă hotărirea guver
nului privind amplasarea unor ra
chete de croazieră americane in zona
Comiso din Sicilia. După cum este

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc, miercuri, o nouă
ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S.
și S.U.A. la convorbirile privind li

Situația din Guatemala

r TOVARĂȘUL GUSTAV HUSAK,

CIUDAD DE GUATEMALA 17
(Agerpres). — Datorită recrudescen
ței violenței politice interne, autori
tățile guvernamentale guatemaleze
au dispus • instituirea unui control
sever al circulației mărfurilor șl per
soanelor pe toate căile de acces spre
capitală și spre alte orașe din inte
riorul țării. Ziarele locale evidenția
ză că, în ultimele zile, forțele insur
gente guatemaleze au ocupat, tem
porar, încă trei posturi de radio lo«
cale, dtfuzind populației apeluri la
insurecție generală împotriva regi
mului. In zona Santa Catarina a fost
atacat sediul poliției locale și cel pu
țin șase militari au fost uciși.
După cum s-a anunțat, săptămîna
trecută, alte trei posturi de radio din
capitala țării au fost ocupate de in
surgenți și obligate să transmită pro
gramul de guvernămint al Frontului
Unității Patriotice Naționale Revo
luționare din Guatemala, alianță care
cuprinde patru grupări ale rezisten
ței populare înarmate din țară.

secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, a primit, miercuri, la
Hradul din Praga, pe șefii delega
țiilor participante la intîlnirea con
sultativă a președinților grupurilor
parlamentare din unele țări socia
liste — membre ale Uniunii Inter
parlamentare, între care șeful de
legației române, Stan Soare, pre
ședintele grupului român. Tovară
șul Gustav Husak : a rugat să se
transmită conducătorilor de partid
și de stat din țările participante la
intilnire un mesaj de salut, îm
preună cu cele mai bune urări de
sănătate și succes.

■

Este necesar să se treacă neintirziat la continuarea
redactării documentului final

:

DELEGAȚIA CULTULUI MU
SULMAN DIN ROMANIA, con
dusă de muftiul Iacub Meh
met, care efectuează o vizită
in Republica Arabă Egipt, a fost
primită de Sufi Abu Taleb, pre
ședintele Adunării Poporului. în

-

^g^^ENȚIILE DE PRESA
cadrul discuțiilor, demnitarul egiptean a elogiat cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări și
popoare, rolul activ al Boroâniei
in eforturile pentru realizarea
unei soluții juste și durabile in
Orientul Mijlociu, pentru asigu
rarea păcii și securității interna
ționale. Delegația a fost primită,
de asemenea, de ministrul așeză
mintelor religioase, șeicul Gad
Al-Hak Aii Gad Al-Hak,
hotărîre

a

guvernului

LUXEMBURGHEZ. Un purtător ae

cuvînt al N.A.T.O. a anunțat la
Bruxelles că Luxemburgul a
aminat.punerea in aplicare a unei
hotăriri anterioare de a acorda
avioanelor de
avertizare
ale
N.A.T.O. de tip „Awacs" semnale de
recunoaștere necesare survolării
teritoriului luxemburghez. In legă
tură cu aceasta, guvernul Luxem
burgului a anunțat că nu intențio
nează să poarte nici răspundere fi
nanciară și nici diplomatică pentru
eventualele accidente.
FUZIUNE POLITICA. Mișcarea
Democratică Braziliană (M.D.B.)

mitarea armamentelor nucleare în
Europa
— informează
agenția
T.A.S.S.

și Partidul Popular (P.P.) din Bra
zilia — formațiuni politice de opo
ziție din țară — au anunțat fuzio
narea lor intr-un singur partid :
Partidul Mișcării Democratice Bra
ziliene (P.M.D.B.).

„COSMOS — 1 338“. In Uniunea
Sovietică a fost lansat, marți, sa
telitul artificial al Pămlntului
„Cosmos — 1338“, avind instalată
la bord aparatură destinată conti
nuării cercetării spațiului cosmic —
infprțnează agenfia T.A.S.S,
ACCIDENT AVIATIC. Un avion
bimotor care incerca să aterizeze
pe aeroportul Washington-Marion
County s-a prăbușit pe un teren
agricol din apropiere. Se precizea
ză că toate cele opt persoane afla
te la bordul aparatului și-au pier
dut viața. Accidentul este, se pare,
urmarea condițiilor atmosferice ne
favorabile — ceață densă și bur-

mică Bosnie și trecutul său sint
atît de pline de oameni și de
evenimente, incit chiar o operă
literară mai , voluminoasă decit
a mea nu ar putea să le epui
zeze istoria". Celebrul scriitor
Ivo Andric, laureat al Premiului
Nobel, formula această reflecție
pentru a demonstra de ce intreaga
sa operă, cuprinzind peste o sută
de lucrări, nit reprezintă decit
„amintirea intilnirilor" autorului
„cu oameni din Bosnia și a eveni
mentelor ce s-au desfășurat pe aceste meleaguri". Trăsătura carac
teristică a eroilor săi este dorința
de a fi liberi, de a fi ei înșiși, nă
zuință pentru a cărei realizare se
zbat neîncetat, rezistă tuturor în
cercărilor.
O trăsătură impresionant reflec
tată și la Casa memorială de la
Tjentiște, pe riul de munte bos
niac Sutjetska. Extlnzindu-se pe
sute de metri pătrați, frescele pic
torului Krșto Hegedușic redau
parcă aievea, in limbajul unei largi
game de mijloace și modalități ar
tistice, secvențe ale crincenei bătă
lii ce a avut loc aici in iunie 1943
intre cei 17 mii de combatanți ai
mareșalului Tito și forțele hitleriste care-i incercuiseră (120 mii de
oameni înarmați pină-n dinți) —
bătălie apreciată de istorici ca
avind un rol hotăritor in desfășu
rarea ulterioară a războiului de eli
berare. 350 de mii de tineri și
virstnici, care vin aici in fiecare an
din toate colțurile țării, urmăresc
cu emoție scenele ce redau cu pă
trunzătoare putere sugestivă uriașa
forță morală a partizanilor, însu
flețiți de comandantul suprem al
armatei de eliberare, mareșalul
Tito, încordarea pină la limită in
lupta împotriva invadatorilor, pen
tru libertatea poporului și a țării.
Și, ca un deznodămînt firesc al în
cleștării, scena „Ruperea încercui
rii" înfățișează modul in care, prin
minuni de vitejie, inroșind cu
sîngele lor apele riului Sutjetska,
detașamentele patriotice răzbesc,
sparg cercul de foc al inamicului
pentru a se ralia grosului armatei
populare împreună cu statul major
suprem.
Vizitatorii părăsesc Casa memo
rială tăcuți, parcă mai maturizați.
Deși nu aici și nu acum au aflat
despre eroismul dus pină la supre
mul sacrificiu al luptătorilor de la
Sutjetska. Pentru că riul bos
niac le este cunoscut nu mai puțin

însemnări de călătorie
fabrici și uzine, poduri șl șosele,
îmbogățesc zi de zi zestrea mate
rială și spirituqlă a țării.

TEL AVIV 17 (Agerpres). —
Miercuri, autoritățile militare israeliene din Cisiordania au hotărît în
chiderea Universității palestiniene
din Bir Zeit pe o perioadă de două
luni — a anunțat, potrivit agenției
M.E.N., postul de radio Israel.
Această măsură intervine în urma
demonstrațiilor care au avut loc în
ultimele zile la Universitatea din Bir
Zeit împotriva politicii Israelului in

teritoriile arabe ocupate, demonstra
ții in cursul cărora patru studenți
au fost arestați. Universitatea pales
tiniană din Bir Zeit este închisă pen
tru a doua oară în ultimele două
luni. în mai multe localități din Cis
iordania au avut loc miercuri* de
monstrații de protest împotriva în
chiderii de către autoritățile militare
israeliene a universității.
Manifestații ale studenților au avut loc la Ramallah, El Direh, Na
blus și in tabăra de refugiați pales
tinieni de la Kalandia. Participanții
au demonstrat pe străzile principa
le ale acestor localități și au ripos
tat la atacul autovehiculelor milita
re israeliene care incercau să-i îm
prăștie pe manifestanți. Forțele ar
mate israeliene au folosit grenade cu
gaze lacrimogene împotriva manifestanților.

★

Populația druză din zona înălțimi
lor Golan continuă greva generală
declanșată, duminică, împotriva ane
xării acestui teritoriu aparținind Si
riei de către Israel și în semn de
protest față de arestarea a patru li
deri locali.

ÎN ȚĂRILE VEST-EUROPENE

Consecințe ale recesiunii

economice

si scumpirii creditelor
FINLANDA : Creșterea prețu
rilor la bunurile de larg
consum
HELSINKI 17 (Agerpres). — Po
trivit datelor publicate la Helsinki
de Centrul național de statistică,
in anul 1981 prețurile la bunurile
de consum au crescut in Finlanda
în medie cu 10,7 la sută. Presa fin
landeză apreciază că fenomenul de
creștere a prețurilor va continua
să se manifeste și in acest an. O
tendință mai accentuată de scum
pire se înregistrează în cazul pro
duselor alimentare, tarifelor pentru
serviciile medicale, chiriilor și cos
tului energiei electrice.
PIAȚA COMUNA : Scăderea

producției industriale
BRUXELLES 17 (Agerpres). —
Producția industrială a-celor zece
țări membre ale Pieței comune a
scăzut anul trecut cu aproximativ
2 la sută in raport cu 1980, s-a
anunțat la sediul C.E.E. din Bru
xelles. Serviciul de statistică al
C.E.E., utilizînd date furnizate de
țările membre, relevă că scăderea
producției industriale a „celor ze
ce" a fost și mai drastică in raport
cu anul 1979 — peste 3 la sută.

PORTUGALIA : Masuri severe

de austeritate
LISABONA 17 (Agerpres). — Si
tuația balanței de plăți a Portuga
liei a fost deosebit de gravă in 1981
— a arătat, int.r-o declarație făcu
tă Ia Lisabona, Joao Salgueiro, mi
nistrul portughez al finanțelor,
planului și integrării europene. Ca
urmare, a relevat el in continuare,
a fost necesară adoptarea de mă
suri severe de austeritate de către
guvernul țării.
BRITANIE: Compa
niile maritime trec orin se
rioase dificultăți
LONDRA 17 (Agerpres). — Dună
falimentul răsunător al companiei
de aviație „Laker Airways", în
prezent sint exprimate temeri in
cercurile de afaceri în legătură cu
situația a numeroase companii ma
ritime. Că și cele aeriene, acestea
trec prin serioase dificultăți ca ur
mare a recesiunii economice și a
scumpirii creditelor. Cea mai ma
re parte a antreprenorilor sint
grav îndatorați, contractind mari
Împrumuturi în cursul ultimilor
ani în vederea modernizării flote
lor. Or, numai simula creștere a
ratei dobinzilor a făcut foarte îm
povărătoare achitarea acestor da
torii.
MAREA

în cadru! convorbirilor de la Washington —
exprimarea nemulțumirii „celor 10“ în legătură
cu politica americană a dobinzilor
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Primul minisțru al Belgiei, Wil
fried Martens, care in acest se
mestru prezidează reuniunile Ia ni
vel înalt ale Pieței comune, a avut
miercuri, la Casa Albă, o întreve
dere cu președintele S.U.A., Ro
nald Reagan. După» cum s-a precizat
oficial, au fost examinate evoluția
relațiilor dintre Belgia și S.U.A.,
raporturile comerciale ale Statelor

Unite cu Piața comună, precum și
unele probleme internaționale.
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, premierul belgian a
exprimat, intre altele, in cadrul
convorbirii nemulțumirea partene
rilor vest-europeni ai S.U.A. in le
gătură cu rata ridicată a dobinzilor
la împrumuturi' practicate de Sta
tele Unite, arătind că acestea dău
nează intereselor țărilor din Europa
occidentală.

DRAMA IMIGRANȚILOR

Pe magistralele prezentului socialist
decit Dunărea și Sava. Simbol al
voinței de libertate al popoarelor
iugoslave, el. a devenit de mulți
ani un izvor de inspirație din care
s-au născut cintece populare, nenu
mărate cărți, filme și piese de
teatru, poeme și compoziții muzica
le. Dar, mai presus de orice, me
sajul de la Sutjetska, incorporat in
însuși miezul politicii generale a
Uniunii Comuniștilor, și-a găsit și
iși găsește materializare in efortul
maselor populare care, devenite
stăpine pe propriile destine, au re
structurat din temelii viața socială,
au zidit orașe noi și le-au întinerit
pe cele vechi, au clădit și clădesc

MUSCAT 17 (Agerpres). - Șeful
statului Oman, sultanul Qabus , Bin
Said, și-a exprimat sprijinul față de
eforturile depuse de președintele
Egiptului, Hosni Mubarak, in vederea
instaurării unei păci juste și globale
in Orientul Mijlociu — se arată in
tr-un comunicat dat publicității la
încheierea convorbirilor oficiale de la
Muscat dintre cei doi șefi de stat.
Președintele Mubarak — se arată
— a declarat că Egiptul snrijină rolul
țărilor Consiliului de Cooperare a
Golfului pentru menținerea securită
ții șl stabilității in regiune. Se pre
cizează că a fost exprimată satisfac
ția pentru nivelul relațiilor dintre
cele două țări și s-a manifestat do
rința de a le dezvolta in continuare.

- -------------------——

R. S. F. IUGOSLAVIA :

VITALITATEA
MESAJULUI
DE LA SUTJETSKA. „Această

ORIENTUL MIJLOCIU

rilor să-l edifice după un plan mi
nuțios. Toate elementele constitu
tive ale acestui csșntru industrial și
cultural sint noi,: clădirile de lo
cuit, școlile, spitalele, terenurile de
sport, întreprinderile industriale
și teatrele. Iar populația este și ea
tinără, Nova Gorica fiind un oraș
aproape fără pensionari. El oferă
un elocvent exemplu al forței
de creație a popoarelor iugo
slave, al progresului economicosocial al țării.
Situat intr-o suburbie a orașului,
combinatul „Salonit Anhovo", spe
cializat in producerea unor mate
riale de construcție, se numără în
tre importantele întreprinderi in
dustriale ale Iugoslaviei, ca și
uzina „Vozila Gorica", unde se pro
duc anual 30 000 de vehicule utili
tare și remorci de diverse modele ;
sau întreprinderea „Autoelectrika",
profilată pe fabricarea de dispozi
tive electrice pentru automobile.
REÎNTOARCEREA mineri
lor. Un succes cu care se min-

ORAȘUL TINEREȚII.
Sko
dresc gazdele îl constituie in
pje am făcut cunoștință mai intii
trarea in funcțiune, in cursul
prin fotografii și imagini filmate. anului trecut, a primei cen
Nu avea nimic comun cu o așezare trale atomoelectrice „Krsko", din
omenească Era un cimp de ruine, seria celor opt obiective similare
de plăci de beton sfărimate și stilpi
prevăzute să se construiască pină
contorsionați. Se părea că teribilul
la sfirșitul secolului. Începută in
cutremur de pămint nu mai lăsase decembrie 1974, centrala constituie,
loc pentru oameni, pentru viață.
prin cei 664 megawați ai săi, o im
Și tată că Skopje, total reclădit, portantă sursă de energie pentru
economia națională. Potrivit spe
Iși primește de ani de zile vizita
torii primenit in culorile pastelate cialiștilor, prima încărcătură cu
ale clădirilor înalte, orinduite in combustibil nuclear a reactorului
elegante șiruri de-a lungul bulevar va asigura funcționarea centralei
delor largi ce înaintează și se între 1 timp de trei ani. Reactorul va fi
taie in vastul parc pe care-l con atunci deschis pentru înlocuirea unei treimi a combustibilului, ceea
stituie orașul însuși.
Parcurgind pămintul Iugoslaviei, ce se va repeta an de an. In mo
de la Coasta dalmată pină la Za mentul de față. există rezervele
greb, de la Novi Sad pină la fron pentru prima înlocuire, urmind să
tiera cu Austria, observi peste tot se asigure cele viitoare. In urma
reînnoirea orașelor țării : sub as cercetărilor întreprinse la mină
pect edilitar, economic, cultural și, Zirovski Vhr s-a constatat că de
evident, social. Există insă in Iugo aici se poate extrage uraniu sufi
slavia și un alt gen de orașe, din cient pentru funcționarea a două
acelea care înainte de eliberare nu centrale atomoelectrice pe timp de
existau pe harta țării. Prima con două decenii. Intre timp, se caută
strucție la Velenie — astăzi unul noi rezerve de uraniu în mărun
dintre cele mai mari centre indus taiele muntelui Papuk.
„Bătrinului cărbune" i se rezervă
triale — a început la citeva zile
după capitularea ultimelor rămășițe însă un loc in creștere in economia
ale armatelor hitleriste care, in mai națională. Ceea ce s-a petrecut la
1945, încă incercau să opună rezis mina Zenica este semnificativ pen
tență in munții din împrejurimi. tru preocupările existente in acest
Cel mai tînăr oraș iugoslav este sen». Cărbunele s-a extras aici
insă Nova Gorica. in nord-vestul timp de peste un secol, una din ga
Sloveniei. A fost ridicat pe un teren lerii ajungind pină sub centrul ora
gol, ceea ce a și îngăduit arhitec- șului. Dar, cu circa două decenii
ților să-l conceapă, iar constructo in urmă, petrolul ieftin a făcut

„Păsări cu aripile frînte”
— scrie ziarul vest-german „Frankfurter Rundschaiy,*.

,,-Sintem ca niște arbori dezrădă
cinați, spunea Arzu Toker, o fe
meie kurdă turcă, explicind ceea ce
sint soțiile oamenilor muncii imi
granți. Multe dintre ele duc alături
de soții lor, care lucrează in R. F.
Germania, 6 viață retrasă și plină
de dificultăți intr-o societate ale
cițrei tradiții și Cultură le sint stră
ine-, Această frază, care exprimă
otita tristețe și resemnare, a fost
rostită la cea de-a 36-a Conferință
referitoare la problemele străini
lor, organizată la Frankfurt. In ca
drul reuniunii s-a subliniat că opi
nia publică vest-germană reacțio
nează cu o ostilitate crescindă îm
potriva prezenței oamenilor mun
cii imigranți, ca urmare îndeosebi
a creșterii șomajului in țară.

mina nerentabilă. Tradițiile fami
liilor de „mineri din tată in fiu"
începuseră să dispară. Șl iată că în
ultima vreme mina de la Zenica se
reintegrează, și încă mai viguros
decit înainte, in circuitul economic.
Galeriile s-au redeschis și o novă
generație de mineri a pătruns in
adincuri. Acum ei au un obiectiv ce
nu fusese niciodată atins in trecut:
să extragă un milion tone de căr
bune pe an. Iar planurile colecti
vului, întemeiate pe cerințele con
sumatorilor industriali, nu se limi
tează la aceasta, ci țintesc spre
realizări și mai de seamă, deoarece
se estimează că, prin bunul său
renume, cărbunele va fi căutat șt
de generațiile ce vin.
SENTIMENTE DE PRIETE
NIE, DORINȚA DE COLA
BORARE.
orice colț al Iugo

slaviei s-ar'afla, in orice întreprin
dere, sat ori institut de cercetări,
ziaristul român încearcă sentimen
tul luminos că este înconjurat de
prieteni apropiați. Și pe bună drep
tate, deoarece in Iugoslavia, ca de
altfel și în România, au prins ră
dăcini adinei legăturile tradiționa
le de prietenie dintre popoarele
noastre, care au nutrit sentimente
de solidaritate și s-au intrajutorat
adesea in lupta împotriva vitregii
lor istoriei, pentru libertate și o
viață mai bună.
Colaborarea strinsă dintre țările
noastre vecine este evocată cu
căldură de oameni din cele mai
variate domenii de activitate. In
conștiința popoarelor Iugoslaviei, ca
și a poporului român, este adine
gravată amintirea marii prietenii

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și neuitatul președinte și făuritor
al Iugoslaviei socialiste, Iosip Broz
Tito, prietenie care a înscris nu
meroase pagini de aur in cronica
relațiilor noastre. Interlocutorii țin
să-și exprime satisfacția pentru
continuarea acestor fertile tradiții,
intilnirile la nivel înalt care au
avut loc in ultima vreme in Iugo
slavia, ca și în România consti
tuind exemple semnificative in acest sens. Și dacă popoarele noastre
culeg de mai mulți ani roadele
muncii depuse în comun și mate
rializate în cetatea de lumină Porți
le de Fler I, și nu peste mult timp
vor beneficia de șuvoaiele de ener
gie generate de Porțile de Fier II,
dacă conlucrarea economică se
repercutează în modul cel mai fa
vorabil asupra economiilor naționa
le ale celor două țări, nu este mai
puțin adevărat că, așa cum au re
levat numeroși prieteni iugoslavi,
posibilitățile existente pentru ex
tinderea și aprofundarea cooperării
sint departe de q fi epuizate. Spe
cialiștii apreciază că marile dispo
nibilități existente pentru apro
fundarea cooperării pe baze reciproc
avantajoase pot și trebuie să fie
folosite. Iar apropierea geografică
oferă un argument suplimentar în
vederea intensificării eforturilor
pentru a face ca legăturile reciproce
să se afirme ca un factor tot mai
puternic in progresul țărilor noas
tre, in înfăptuirea programelor ela
borate de cele două partide privind
ridicarea României și Iugoslaviei
pe noi trepte ale civilizației socia
liste.

AI. CAMPEANU

/a.

Arzu Toker a explicat in cadrul
conferinței că multe dintre com
patrioatele sale cunosc in R. F.
Germania o situație analogă cu o
pasăre avind aripile frînte. Depar
te de mediul în care ele erau obiș
nuite să trăiască, lipsite de căldura
contactelor sociale, a raporturilor
dintre Vecini, plasate adesea in
fața barieret de netrecut a limbii
străine, aceste femei suferă atît de
izolare, cit și de opresiune. Aceste
femei, care trăiesc in locuințe in
salubre (Arzu Toker vorbea de
„Cutii de chibrituri"), iși dau seama
că se află singure, fără nici un
sprijin. Dispozițiile legii referitoa
re la cetățenii străini sint sinonime
cu îngrijorarea, insecuritatea, arbitrariul, opresiunea".

Victime ale discriminărilor rasiale
LONDRA 17 (Agerpres). — Ra
portul intitulat „Minoritățile etnice
in Marea Britanie", elaborat sub
egida lui „British Home Offices"
— organism care are, printre atri
buțiile sale, și problemele imigran
ților — apreciază că discriminarea
rasială este larg practicată in Ma
rea Britanie in pofida existenței
unor legi Și programe vizind com
baterea acestor practici. Documen

tul, citat de agenția Associated
Press, menționează că in Marea
Britanie trăiesc 2,4 milioane de ce
tățeni de culoare, majoritatea proveniți din Asia și zona Caraibilor.
Imigranții și membrii familiilor
lor formează in prezent 4 la sută
din intreaga populație a țării. Ma
joritatea lor trăiesc in zone grav
afectate de șomaj și de lipsa unor
infrastructuri sociale adecvate.

în legătură cu accidentul
din largul coastei provinciei Terra Nova
OTTAWA 17 (Ager
pres) — Un număr de
trei anchete separate
vor avea loc pentru
stabilirea cauzelor și
împrejurărilor in care
a avut loc, la 15 fe. bruarie, accidentul de
la platforma de foraj
maritim „Ocean Ran
ger", situată la 320
km est de coasta pro
vinciei canadiene Ter
ra Nova.
Platforma
„Ocean
Ranger" fusese închi
riată filialei canadie
ne a firmei america
ne „Mobil Oil" de o
companie din statul
american Louisiana —
„Ocean Drilling and
Exploration Co. of
New Orleans". Potri

vit primelor informa
ții, la această plat
formă s-au semnalat
anterior citeva defec
țiuni de ordin tehnic,
precum și unele cau
zate de „erori umane".
O primă trecere in
revistă a datelor ob
ținute relevă că, in
cursul nopții de 14/15
februarie, pe p mare
agitată, cu valuri de
15 metri inălțime și
o viteză a vințului de
peste 130 km pe oră,
platforma s-a înclinat
cu 15 grade, fără . să
se poată stabili cauza
acestei defecțiuni. 1 n
acel moment a fost
dat ordinul de eva
cuare a platformei,
care in orele urmă

toare s-a răsturnat și
s-a scufundat. Forma
țiunile de salvare sor
site la locul tragediei
nu au mai găsit decit
două dintre bărcile de
salvare, care
erau
răsturnate. Echipajele
avioanelor și elicop
terelor de cercetare
au zărit citeva cor
puri, dar, cu toate eforiunie depuse, nu a
putut fi recuperat de
cit un singur cadavru,
din cauza condițiilor
nefavorabil'’, in snecial a'valurilor foarte
mari. Se consideră
că este imposibil ca
vreuna din cele 84 de
persoane aflate pe
platformă să fi putut
supraviețui.
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