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CUM TREBUIE ÎNȚELESE SI APLICATE NOILE ORiENTÂRI IN DOMENIUL ZOOTEHNIEI
« •

ZOOTEHNIA
gîndită și practicată gospodărește, pe baza
tradiției, experienței

Cu consecvență, conducerea partidului nostru, personal 
secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au urmă
rit și urmăresc infăptuirea neabătută a programului de 
dezvoltare și modernizare a zootehniei, program de reali
zarea căruia depind îndeplinirea in bune condiții, atit a 
prevederilor planului cincinal in agricultură, cit și a pro
gramului de autoaprovizionare, în acest sens, la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată unor 
probleme de bază ale zootehniei și, mai cu seamă, ce
lor legate de furajare, s-a subliniat cu toată claritatea

și cuceririlor științei
că zootehnia constituie acum sectorul căruia trebuie să-i 
acordăm cea mai mare atenție în vederea redresării ei 
în următorii 3—4 ani, pentru ridicarea activității acestei 
ramuri la nivelul cerințelor actuale, al posibilităților mari 
de care dispunem în sporirea efectivelor și a producției 
animaliere. Așa cum sublinia secretarul general al parti
dului, in cuvintarea rostită cu acest prilej, înfăptuirea 
acestui obiectiv presupune un mod nou de a gîndi me
todele de creștere și îngrijire a animalelor, schimbarea 
concepției cu privire la modul de producere și utilizare. 
a furajelor.

— Cind se discută despre agri
cultură cetățeanul de rind este cu 
ochii spre zootehnie. Și pe bună 
dreptate, dată fiind Importanța pe 
care această ramură de bază nu nu
mai a agriculturii, ci și a economiei 
nafionale o are pentru buna aprovi
zionare a populației, pentru satisfa
ceri a nevoilor industriei prelucră- 
tu*.re'

— Da, așa stau lucrurile. în asi
gurarea celor necesare existenței 
sale cumpărătorul solicită în, primul 
rind produsele rezultate din zooteh
nie și mai puțin pe cele care condițio
nează de fapt creșterea animalelor. 
Dar pentru noi, specialiștii care lu
crăm în acest domeniu, zootehnia 
Înseamnă înainte de toate un sector 
vegetal capabil să asigure tot ceea 
ce este necesar dezvoltării și moder
nizării zootehniei. Nu doresc să for
țez lucrurile spunind că zootehnia 
este intr-un fel barometrul întregii 
activități din agricultură, dar trebuie 
să arăt că producția acestui sector, 
eficiența lui sint legate de rezulta
tele inregistrate în sectorul produc
ției vegetale. îmi stăruie in minte 
cuvintele secretarului general al 
partidului rostite cu .ani in urmă la 
o consfătuire cu cadrele din agricul
tură, cind, referindu-se la creșterea 
animalelor, afirma că aceasta consti
tuie una din marile bogății ale țării. 
Dintotdeauna animalele au însemnat 
o adevărată bogăție pentru orice 
gospodărie țărănească. De ,aici și gri
ja țăranului față de animale, pasiu
nea lui de a crea exemplare de mare 
valoare biologică. Cred că aici am 
greșit contind prea mult pe indus
trializarea zootehniei, pe fel și fel de 
construcții sofisticate și mai puțin 
pe oameni, pe rolul pe care il au 
aceștia în creșterea animalelor și a- 
sigurarea furajelor. Această pasiune 
trebuie să o reînsuflețim pentru a 
ridica zootehnia la nivelul de dez
voltare pe care ni-1 cere conducerea 
partidului, ni-1 cer interesele națio
nale.

Convorbire cu tovarășul 
Emil PETRACHE 

adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei, alimentare

nostru și-a ciștigat un binemeritat 
prestigiu in rindul crescătorilor de 
animale de pe continent. De solu
ționarea urgentă a acestor probleme 
depind creșterea rolului zooteh
niei in ansamblul agriculturii, în
deplinirea de către această ramură 
a funcțiilor pe care le are in apro
vizionarea populației cu produse a- 
nimaliere. Din acest unghi de vedere 
trebuie privite măsurile adoptate in 
ultimii ani de conducerea partidului 
prin care se conferă zootehniei un 
loc prioritar în strategia dezvoltării 
agriculturii, a economiei naționale 
în general, precum și noile regle
mentări privind organizarea produ
cerii și folosirii raționale a resurselor 
de nutrețuri. în acest context, noua 
concepție cu privire la furajare tre
buie ințeleasă nu doar ca o simplă 
schimbare de rații furajere, ci ca o 
acțiune ce vizează schimbări ample 
in structura bazei furajere și cu deo
sebire în practicile de creștere a ani- 
maleldr, in tehnologiile de preparare 
a furajelor.

— Cum ar putea fi definită aceas
tă concepție nouă in ce privește 
creșterea animalelor și ne referim cu 
deosebire la furajare, la folosirea 
resurselor de nutrețuri ?

— Este o concepție fundamental 
deosebită față de cea după care am 
lucrat pină acum. Adoptată din ini
țiativa și pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, noua con
cepție cu privire la furajare porneș
te, în primul rind, de la cerința va
lorificării superioare a potențialului 
natural al țării, in funcție de spe

cificul fiecărei zone, pentru a obține 
cu maximă eficiență producțiile zoo
tehnice de care țara are nevoie. Adi
că să îngrășăm porci cu cartofi în 
zonele de deal și munte, să creștem 
taurinele pe pășunile naturale, re- 
nunțînd cu desăvîrșire la sistemul 
neeconomic de furajare la iesle. In 
al doilea rînd, noua concepție are la 
bază orientarea cu precădere spre 
acele specii de animale ale căror re
surse de hrană nu vin în concurență 
cu omul sau spre rații in care pon
derea nu o mai dețin cerealele, ceep 
ce, se înțelege, este o gîndlre radical 
schimbată față de ceea ce am făcut 
pină acum. Nemijlocit legat de a- 
ceasta este să folosim furaje mai Ief
tine și tehnologii de furajare econo
micoase. care să permită obținerea - 
unei producții zootehnice mari cu 
cheltuieli pentru hrană cit mai mici. 
Trebuie să ne orientăm spre furaje 
care se obțin cu un minimum de con
sum de energie, adică spre acelea la 
producerea cărora natura contribuie 
într-o măsură mai mare. în al trei
lea rînd, este vOrba de adoptarea 
unor tehnologii de preparare și „în
nobilare" a acestor furaje, care să 
ducă la creșterea valorii lor nutriti
ve, în așa fel incit schimbarea teh
nologiei de furajare să nu lungească 
prea mult perioada de îngrășare a a- 
nimalului și in orice caz să nu in
fluențeze în rău dezvoltarea norma
lă a animalelor. _

în primul rînd,
pășunile!

Mult timp s-a susținut la noi ideea 
că porumbul constituie singura șansă 
pentru dezvoltarea unei zootehnii 
moderne. Mergînd pe un consum
(Continuare in pag. a III-a)

ARGEȘ : Cărbune 
peste plan

Minerii din bazinul carbonifer 
al Muscelului au livrat, de Ia 
începutul anului și pină acum, 
peste plan, 15 000 tone de lignit. 
De notat că sporul de produc
ție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii 
prin mai buna folosire a utila
jelor și a forței de muncă în 
subteran și cariere, prin întă
rirea ordinii și disciplinei în 
toate locurile de muncă. (Gh. 
Cirslea).

BUZĂU: Livrări 
suplimentare 

la export
Ținind seamă de faptul că 

planul la export pe 1982 este 
mai mare față de realizările 
anului trecut cu 39 la sută, oa
menii muncii din economia ju
dețului Buzău s-au angajat 
într-o amplă întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor ce le revin. Ca urmare a 
pregătirii temeinice a produc
ției, a organizării superioare a 
muricii și a întăririi răspunde
rii muncitorilor pentru calitate, 
in perioada care a trecut din 
acest an au fost livrate supli
mentar pșft-tenerilor externi pro
duse în valoare.de peste 15 mi
lioane lei. Dintre unitățile care 
au înregistrat avansuri în înde
plinirea planului la export men
ționăm : întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice, în
treprinderea de sîrmă și produse 
din sirmă, întreprinderea de 
contactoare, întreprinderea de 
utilaj tehnologic șl I.JT.E.T.- 
Nehoiu. (Stelian Chiper).

TIMIȘOARA: Producție 
fizică peste plan

întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat Timișoara, 
unitate de frunte a industriei 
de mașini-unelte, electrotehnice 
și electronică, a încheiat luna 
ianuarie cu un bilanț remarca
bil. Producția fizică planificată 
a fost depășită cu 1 100 contoa
re electrice monofazate, 415 
contoare electrice trifazate, 3 700 
aparate electromagnetice și mag- 
neto-electrice de tablou în va
loare de 1,5 milioane lei. A fost 
realizată integral și producția 
destinată exportului. De remar
cat că sporul de producție a fost 
obținut în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii.

în imagine : aspect din secția 
contoare.

Foto : S. Cristian
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, joi, Ia 
Timișoara, unde urmează să se în- 
tilnească cu tovarășul Dușan Dra- 
gosavaț, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care, la invi
tația secretarului general al P.C.R., 
va efectua, în fruntea unei delega
ții a U.C.I., o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La plecarea din București, pe ae
roportul Otopeni, secretarul general 
al partidului a fost salutat de to
varășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Cornel Burtică, Lina Ciobariu, Ion 
Coman, Ion Dincă. Jănos Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescb, Gheorghe Ră- 
dulescu, Aneta Spornic, Ștefan- 
Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, 
Suzana Gâdea, Elena Nae, Constan
tin Olteanu, Cornel Onescu, Idn Ursu.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, este însoțit 
de tovarășii Iosif Banc și Virgil Ca- 
zacu, membri ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe.

La sosirea pe aeroportul Timișoa
ra, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întimpinat de primul secretar al 
Comitetului județean Tjmiș al P.C.R., 
Petre Dănică, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tre
cut în revistă garda de onoare.

în semn de caldă ospitalitate, 
secretarul general al partidului a fost 
rugat să guste din piinea și vinul 
meleagurilor timișene.

Un grup de tineri și tinere i-au 
oferit conducătorului partidului și 
statului nostru buchete de flori.

Numeroși locuitori ai orașului, 
aflați pe aeroport, au' făcut o entu
ziastă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Scandînd cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, ei au dat glas bucuriei 
de a-1 avea din nou în mijlocul lor 
pe cel mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre, satisfacției față de 
noua întilnire la nivel înalt româno- 
iugoslavă, consacrată dezvoltării și 
adincirii în continuare a raporturilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre vecine și prietene, 
in folosul și spre binele lor, al cauzei 
socialismului și păcii in lume.
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Promovarea și genera
lizarea tehnologiilor

tradiționale .
de furajare!

— Tovarășe ministru, vorbind as
tăzi despre problemele ce privesc 
redresarea zootehniei, cele mai mul
te Întrebări sint legate de noua 
orientare in ce privește tehnologiile 
de furajare a animalelor.

— Problemele cu care se confrun
tă astăzi zootehnia noastră sint mul
te și complexe : îmbunătățirea ac
tualei structuri a speciilor și raselor 
de animale, mai buna lor repartizare 
pe teritoriul țării, reconsiderarea 
unor tehnologii tradiționale de creș
tere și furajare prin care țăranul

„Eu m-am săturat să 
mint. Să mă mint De mine 
si De alții, să fiu fericit
numai in scrisorile ne care 
le scriu acasă rudelor si 
prietenilor. Nu mai vreau 
să fiu las. mi-e rușine de 
mine si de cei mințiti ; 
mi-e rușine de cei citiva 
prieteni ne care i-am în
demnat să mă urmeze doar
pentru a-mi ușura eu sin
gurătatea si înstrăinarea la 
care singur m-am condam
nat. .“.

De unde vine acest stri
găt dramatic? Strigăt de 
om aiuns la caDătul pu
terilor. căruia ii este silă 
de minciuna în care s-a 
bălăcit oină acum I Cine
este cel care nu mai vrea 
să fie fericit doar în scri
sori ?

„Sint o victimă a minciu
nilor profesate de oameni 
interesați" — se recomandă 
autorul pateticelor rinduri 
care în urmă cu citiva ani 
si-a părăsit tara. Si. după 
ce înfățișează viata de 
..calvar si apocalips" din- 
tr-un lasăr austriac, dună 
ce arată cum i s-au spul
berat toate himerele si 
speranțele in America — 
..tara tuturo" șanselor" — 
reîntors în Austria pentru 
a fi „mai aproape de casă", 
autorul rîndurilor de mai 
fus conchide : „Trimit a- 
cesstă scrisoare pentru a fi 
de învățătură celor care 
s-ar mai Dutea lăsa îmbro
bodiți de minciuni. Și-o 
mai trimit si Dentru faotul 
că Ia microfonul «Europei 
libere» nu sint citite nici
odată astfel de cuvinte"...

Că la numitul microfon 
asemenea adevăruri nu a- 
iune. la urma urmei este 
de înțeles. In definitiv, și

pentru asta sînt plătiți 
sluibasii de acolo. A. de
magogia sfruntată despre 
drepturile omului ? Asta da. 
Incitarea deșănțată la emi
grație ? Si asta intră in 
plata tacimului. Că imagi
narul Eldorado promis 
seamănă cu realitatea tot 
atit de bine cit seamănă 
un guvid cu o girafă, asta

azil politic al emigranților, 
măsuri initiate intr-un sir 
de state, nici nu ar trebui 
să surprindă. Cămașa este 
mai aproape decît... cel 
care îti vin plocon, ne cap. 
nu ? Din aceste conside
rente. de pildă, in R.F.G. 
au fost desființate școlile 
de invătare a limbii germa
ne de către cei care emi-

străini ?" — iată doar două 
întrebări cuprinse in son
dajele de opinie ori tipărite pe afișe și care ur
măresc să alimenteze psi
hoza izolării. înstrăinării. 
Cit de traumatizantă este 
această stare — de care, 
pentru a-i da Cezarului 
ce-i al Cezarului, sint vi
novat!. în primul rînd. cei

Departe de pămintul patriei, 
trăind drama dezrădăcinării 
Pe marginea unor scrisori adresate autorităților de cetățeni 
care regretă că au părăsit țara și solicită să fie reprimiți
chiar că nu mai e vina 
măsluitorilor de adevăr 1 
Șomajul ? Statisticile Pri
vind cele 10 țări cuprinse 
in Piața comună sint eloc
vente: peste 10 milioane de 
șomeri la începutul lui '82. 
Adică — 9 la sută din în
treaga populație aotă de 
muncă. Statele Unite ale 
Americii se tin si ele ne 
aproape cu cei 9,2 milioa
ne de șomeri înregistrat! 
în prezent. Ce va aduce, 
în continuare, '82 ? Dar 
oare este singura în
trebare existențială pe 
care si-o pun îndeosebi cei 
care trăiesc o asemenea 
realitate ?

în aceste circumstanțe, 
unele măsuri restrictive ce 
limitează obținerea dreptu
lui de ședere, de muncă și

grează aici. Și tot pentru 
descurajarea emigranților 
nu li se acordă acestora 
dreot de muncă timo de un 
an din clina in care au pus 
piciorul în această tară. 
Cum se descurcă, din ce 
trăiește candidatul Ia aven
tură 1 Asta îl privește di
rect si personal. Ca să nu 
mai adăugăm că noul ve
nit soseste într-o lume 
care nu-i deloc dispusă, din 
motivele înfățișate, să-l în- 
timoine cu... Dîine si sare. 
Ostilitatea fățișă se expri
mă si prin curentul de o- 
pinie xenofob de respinge
re. disoret si repudiere a 
străinilor „Acceptați ca la 
școală copiii dv să fie co
legi cu copiii cetățenilor 
străini ?“ : „Doriți ca in 
orașul nostru să primim

ce ișl asumă riscul dezră
dăcinării. victimele feno
menului de respingere pro
priu unei lumi ostile — o 
aflăm si dintr-o scrisoare, 
aparținînd lui Pop Adrian 
Mircea, medic generalist 
(născut in 1936, in comuna 
Peștera, județul Bihor). El a 
sosit legal in R.F.G., in 1976, 
prin căsătorie. Dar iată ce 
spune. Pod Adrian Mircea 
în scrisoarea sa adresată 
autorităților românești, prin 
care solicită aprobarea re
venirii în țară după a- 
proape 6 ani de trai pe pă- 
mint străin (dealtfel și 
celelalte extrase cuprinse 
in articolul de față sint din 
scrisorile, din miile de 
scrisori ale celor care vor 
să revină in patrie) :

„Motivul esențial al do
rinței mele de reîntoarcere 
acasă este foarte serios, cu 
toate că Dare „sentimen
tal" : DORUL DE ȚARA. 
Mă simt cu totul străin și 
însingurat, nu mă pot in
tegra sufletește într-o 
mentalitate de viată cu to
tul „nouă" oentru mine. 
Regret că mi-am părăsit 
tara si regret că mi-am 
părăsit părinții mei. bă- 
trini. al căror unic fiu 
sint. si care la virsta lor 
au Doate nevoie de spriji
nul meu".

Strategia unei asemenea 
conduite — in fact, politi
că I — fată de emigranți, 
strategie caracterizată prin 
discriminare, dispreț si izo
lare. de multe ori fățișă, 
este comună si altor țări, 
în Frahta. de Pildă, s-a 
restrins foarte mult in ul
timul an dreptul de a a- 
corda statut de refugiat po
litic persoanelor provenite 
din unele țări, între care și 
România. în martie '81. 
autoritățile franceze au dat 
dispoziție — orintr-o circu
lară — „Oficiului pentru 
refugiati si apatrizi" de oe 
lingă Ministerul de Exter
ne. să nu mai acorde azil 
politic decît în cazuri cu 
totul speciale. Cum trăiesc, 
cum se integrează obiceiu
rilor. locurilor si colectivi
tății de aici emigrantii ? 
Pentru marea lor majorita
te numai despre integrare 
nu poate fi vorba. Ingine
rul Gh. Antoniu Dobre. de 
pildă, specialist in aero
nautică. fost asistent Ia

life TANASACHE
(Continuare în pag. a Il-a)

Istoria poporului român a în
scris numeroase și impresionante 
pagini cu privire la tendințele și 
străduințele țărănimii pentru eli
berarea din șerbie, pentru a scăpa 
de opresiune, pentru o viață ome
nească. De la fuga de pe moșiile 
împilărilor și neomeniei la împo
trivirea față de numeroasele dări 
și apăsătoarele poveri ; de la re
voltele locale la războaiele anti
feudale ; de la răscoalele populare 
la revoluțiile cu caracter social 
și național — nici una din aceste 
forme de luptă nu a lipsit. Dim
potrivă, cronica dramatică, dar e- 
roică a românilor este străbătută 
de asemenea fulgere ce luminau 
cerul adesea înnorat și întunecat 
de nedreptăți și răutăți. Intre a- 

'cestea,' răscoalele din 1907 se în
scriu, fără îndoială, în rindul ma
rilor și importantelor ridicări ță
rănești din România, încununind 
lanțul nesfirșit de asemenea 
mișcări pentru pămînt și piine. 
pentru dreptate și libertate, pen
tru o viață demnă și omenie.

Mare era mizeria și grea ex
ploatarea țărănimii din România 
în 1907 ; lipsa pămîntului care să 
asigure truditorilor acestuia mă
car o existență mizeră ; boierime 
nesățioasă și arendășime lacomă, 
care storceau, prin învoieli agri
cole inumane, toată vlaga țără
nimii ; abuzuri de tot felul, carne
tele și impozitele umpluseră pa
harul suferințelor și răbdării.

Răscoala a izbucnit acum 75 de 
ani, la 8/21 februarie, în satul cu 
nume semnificativ pentru țărăni
mea din vremurile acelea și pen
tru începutul răscoalelor, Flă- 
mînzi, din județul Botoșani. Focul, 
odată aprins, a cuprins, cu iuțeala 
proprie momentelor revoluționare, 
întreaga țară — mai întîi nordul 
Moldovei : Botoșani, Dorohoi, Iași, 
Suceava, Neamț. In această fază
dintîi, din ultima decadă a lunii
februarie, țărânii încearcă să-și
înduplece opresorii, mai intii prin
cereri înduioșătoare, rugîndu-i „cu 
lacrimi in obraz" să Ie îmbunătă
țească condițiile învoielilor. Rugă
mintea e urmată, de îndată, de a- 
menințări, în cazul in care rugă
mințile nu le-ar fi luate în sea
mă : intrarea cu plugurile in mo
șie „spre a-și asigura existența" 
lor și copiilor lor, nedîndu-se 
înapoi „chiar cu riscul vieții".

Lăcomia, ingîmfarea, prostia, 
lipsa celei mai elementare înțele
geri a vremurilor și a situației ex
plică comportamentul inuman, și 
in ceasul al doisprezecelea, al mo
șierilor, arendașilor și slujitorilor 
acestora.

In așteptarea răspunsului Ia ce

rerile lor, țăranii se adună în nu
măr tot mai mare, se sfătuiesc, 
plănuiesc ce urmau să întreprindă 
într-un caz sau în alt caz. în a- 
celași timp, la sfîrșitul lunii fe
bruarie și începutul lunii martie 
— cea de-a doua fază, frămintâ- 
rile și mișcările, răzvrătirile și 
răscoalele se întind în județele 
din centrul și sudul Moldovei : 
Roman, Bacău, Vaslui, Tutova, 
Tecuci, Fălciu, Covurlui, adică în 
întreaga Moldovă.

Răspunsul moșierilor și al auto
rităților la rugămințile țăranilor 
fiind pregătirea măsurilor de re
presiune, țărănimea se îndreaptă 
spre conacele moșierilor și aren
dașilor, spre tirgurile și orașele 
unde locuiau opresorii și-și avea 
reședința .oficialitatea ; gospodă-

de acad. Ștefan PASCU

. riile celor dintîi sînt atacate, unele 
prăvălii devastate.

Pe măsura întinderii lor, răs
coalele se intensifică și se ampli
fică în aceeași măsură. Mai ales 
cind acestea cuprind județele din 
Muntenia și din Oltenia, în a doua 
decadă a lunii martie — cea de-a 
treia fază a răscoalelor. Și nici 
intr-o succesiune cronologică și 
nici într-o direcție geografică — 
așa cum s-a întîmplat în Moldova 
— ci simultan in mai multe sate 
din același județ și in mai multe 
județe deodată : Buzău, Rîmnicu 
Sărat, Prahova, unde răscoalele au 
fost sprijinite de muncitorimea pe
trolieră, Telebrman, Vlașca, Rpma- 
nați, Dolj, Gorj, Olt, Vîlcea, Me
hedinți, unde răscoalele au cunos
cut cea mai mare intensitate, mai 
cu seamă în județele oltene. „Toa
tă valea Oltului... este in flăcări — 
raporta prefectul județului. Focul 
se propagă cu o iuțeală neînchipui
tă". Influența cluburilor socialiste 
sătești și împotrivirea rezerviști
lor de a participa la represiunea' 
răscoalelor s-au adăugat motivelor 
generale în explicarea amplorii și 
virulenței răscoalelor în cele mai 
multe județe oltene și muntene.

Impetuozitatea acțiunilor țărăni
mii răsculate, hotărirea de luptă 
a acesteia au fost impresionante. 
La sunetul clopotelor care chemau, 
la luptă, în multe locuri purtînd' 
drapele din pînză, roșii sau albe, 
grupuri compacte de răsculați ata
cau primăriile, dlstrugînd arhivele 
care cuprindeau învoielile agricole, 
își lămureau conturile cu moșieri- 
mea, arendașii și oamenii din sluj
ba acestora.

Există o concordanță între inten
sitatea mișcării și întinderea pro
prietății moșierești. Zonele cu mari 
domenii agrare, Cimpia Dunării și 
lunca Șiretului, au fost cuprinse 
de o adevărată centură de foc. In 
zonele de coline și de proprietăți 
țărănești mai înstărite, mișcările 
au avut un caracter mai sporadic 
și au fost mai puțin intense.

Mișcări țărănești, sub influenta 
răscoalelor din România, au loc și 
în Transilvania. Se răzvrătesc ță
ranii din numeroase sate ale jude
țului Cluj, din Maramureș, din 
Banat. Sînt alungați notari și pri
mări. La Lovrin (Banat) se adună 
vreo 3 000 de țărani din 18 sate, 
protestind energic împotriva poli
ticii guvernului. Greve mari de se
ceriș izbucnesc în vara anului 1907 
în Bihor, Sălaj și Satu Mare ; au, 
fost aduși jandarmii și armata pen-' 
tru liniștirea țăranilor ; arestări 
maltratări, luni de temniță au fost 
aplicate răzvrătiților.

Țărănimea răsculată nu a for
mulat un program de revendicări 
precise, dar dorințele și scopurile 
urmărite aru fost exprimate într-o 
formulă lapidară, care de fapt cu
prindea un întreg program : „Noi 
vrem pămînt", inspirat din titlul 
poeziei lui George Coșbuc. Ceea 
ce însemna, în mentalitatea țăra
nilor, desființarea marii proprie
tăți funciare, abolirea anacronice
lor rinduieli agrare, inclusiv a în
voielilor agricole .și a altor nume
roase abuzuri și nedreptăți. Cu 
alte cuvinte, emanciparea țărăni
mii și așezarea raporturilor agrare 
pe temeiuri juste, echitabile, în
depărtarea piedicilor, multe și mari, 
în calea dezvoltării societății româ
nești, a țării în întregimea ei. Cu 
alte cuvinte, concretizarea legii 
obiective a concordanței între dez
voltarea forțelor de producție și a 
relațiilor sociale.

într-un răstimp de vreo trei 
săptămîni, cit au durat principalele 
acțiuni >ale răsculaților — sflrși- 
tul lunii februarie — mijlocul lu
nii martie — mișcarea a cuprins 
peste 700 de sate, ceea ce înseamnă 
circa 25 la sută din totalul satelor 
României de atunci. La care se 
adaugă zecile de sate răsculate din 
Transilvania și Bucovina. în multe 
locuri s-au adunat răsculații din 
mai multe sate, grupurile răsculate 
ajungînd la 2 000—4 000 persoane. 
Mai ales cind răsculații asaltau tîr- 
guri și orașe, numărul participan- 
ților era și mai mare, prin unirea 
mai multor grupuri. Se poate esti
ma numărul țăranilor răsculați la 
citeva sute de mii.
(Continuare in pag. a IV-a)
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Și bunicul, 
și tatăl, și fiul I

I
I
I
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De 40 de ani fără întrerupe
re, Ion Popescu lucrează ca pă
durar pe raza 
Simian din județul Mehedinți. 
La prima vedere, nimic deosebit.

Și totuși, este vorba de o ade
vărată „dinastie" de pădurari. 
Tatăl său, tot Ion Popescu, a 
fost ani și ani de zile tot pădu
rar pe raza aceluiași ocol silvic. 
De asemenea, bunicul său, tot 
Ion Popescu, a fost pădurar și 
tot in același ocol silvic.

Împreună, tatăl, bunicul și 
fiul au dăruit peste 100 de ani 
de muncă pădurii. In tot acest 
timp, cei trei pădurari Popescu, 
laolaltă cu semenii lor din oco
lul silvic respectiv, au plantat 
peste șase milioane de copaci.

Pentru ca pădurea să crească 
și să rămină, peste vreme, mai 
mîndră și mai frumoasă.

Ocolului silvic

I Voiajorul 88/78
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Cel mai bun porumbel voiajor 
din județul Satu Mare este cu
noscut și... recunoscut sub nu
mărul matricol de înregistrare 
88/78. El aparține columbofilului 
Paul Ștefanici. In ultimele trei 
sezoane competiționale, el a par
curs 15 237 kilometri, rezultat 
fără precedent in istoria colum
bofilă sătmăreană. Acest per
former al marilor „curse aerie
ne" a fost selecționat — in ca
drul expoziției naționale de la 
Craiova — intre cei 10 campioni 
ai țării care vor lua startul, la 
sfîrșitul acestei luni, intr-o 
mare competiție internațională.

Tuturor celor 10, un succes de 
nota 10 !
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I Un record nedorit I
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Cei din „leatul" lui Săndor 
Geza din Mediaș sint de mult 
pensionați de virstă, după o via
ță de muncă, o viață trăită in 
cinste și demnitate. Dar el, S.G., 
cu părul albit de trecerea ani
lor, a devenit autorul unui trist 
și nedorit record. De nu mai 
puțin de 16 ori a fost prins și 
condamnat pentru infracțiuni 
de furt și tîlhărie. Se părea că, 
în sfirșit, după ce ani și ani de 
zile i-a petrecut în detenție, a 
sosit vremea ca măcar acum, 
în ceasul al doisprezecelea, să 
se potolească. Dar ca in zicala 
cu lupul care-și schimbă nu
mai părul, nu și năravul, aflin- 
du-se in gara din Orăștie a sus
tras portmoneul din buzunarul 
unui cetățean. A fost condam
nat, din nou, la trei ani închi
soare.
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Cu aprobarea 
primarului
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Aflăm din ziarul „Steaua ro
șie" că in cîteva așezăminte 
culturale din satele județului 
Mureș iarna a ...înghețat orice 
activitate. Culturală, bineînțe
les. Cabina de proiecție a cine
matografului din Cecălaca a 
fost transformată in... bucătărie 
pentru nunți. Nunti „aranjate" 
de nași și nănași. De unde și 
sirgul lăutarilor de a cînta pină 
la ziuă : „Să trăiască nașul 
mare !“ (Ce-ai de zis. nene pri
mare ?) Cum nici dumneavoas
tră, tovarășe primar de la Gre- 
benișu de Cîmp':e, nu se poate 
să nu fi auzit cintecele de „of 
și inimă albastră" lălăite de 
chefliii adăpostiți in clubul ti
neretului transformat in... bufet. 
Ca să nu mai vorbim de cămi
nul cultural din satul Petea. 
Dar... răbdare și... tutun. Ca tu
tunul pe care-l adăpostește 
respectivul cămin cultural pen
tru uscarea acestuia. Sintem și 
noi nerăbdători să aflăm răs
puns.
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Nu numai 
neglijență
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Deși știa foarte bine că n-are 
voie si o foloseașcă in timpul 
serviciului, Elena P„ casieră la 
întreprinderea comercială de 
mărfuri alimentare din Cluj- 
Napoca, avea obiceiul de a se 
încălzi cu o pernă electrică. Azi 
așa, mîine așa. pină zilele tre
cute, cind a plecat de la lucru 
și a uitat perna electrică in pri
ză, sub tensiune. De la perna cu 
pricina s-a declanșat un incen
diu, care putea să ia proporții, 
dacă nu interveneau prompt 
pompierii militari.
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A găsit 
ce-a căutat
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Directorul căminului cultural 
din comuna Alexandru loan 
Cuza, județul Iași, N. Stroescu, 
ne relatează „cu amărăciune" 
— cum ne scrie el — cazul lui 
G.I., un consătean al său. Pină 
nu de mult, a fost un om res
pectat de toată lumea. Muncea 
cu sirg și cu folos pentru obște, 
pentru familie. Dar intr-o zi 
n-a mai vrut să meargă la mun
că și s-a apucat de băutură. Bea 
de stingea. Și nu era zi in care 
să nu provoace scandaluri, mer- 
gind pină la alungarea soției și 
a celor trei copii din casă. A 
fost avertizat, a fost amendat, 
dar tot nu s-a potolit. Poate 
de acum încolo, după ce va is
păși o condamnare de trei luni 
închisoare.
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii"

I

AUTOAPROVIZIONAREA
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației

— Cuvintările recente ale secreta
rului general al partidului, docu
mentele de partid și de stat adoptate 
in ultima vreme scot in evidență din 
nou, cu pregnanță deosebită, însem
nătatea aplicării principiilor auto- 
conducerii și autoaprovizionării teri
toriale. Recentele decrete ale Consi
liului de Stat impun, de asemenea, 
multă exigență și stăruință pentru 
valorificarea tuturor posibilităților de 
a obține bunuri agroalimentare, pen
tru utilizarea exemplară pină și a 
celor mai mici suprafețe de pămint 
cultivabil, pentru gospodărirea cit 
mai judicioasă a tuturor resurselor 
care se pot converti in produse agri
cole, vegetale sau animaliere. Vă 
propunem ca și convorbirea pe care 
o purtăm să aibă in vedere, de la 
început, aceste exigențe. Așadar : de 
la ce realități s-a pornit in întocmi
rea programului județean de auto- 
aprovizionare? Ce se întreprinde con
cret în sectorul vegetal, legumicol 
și pomicol pentru obținerea, pe 
scară largă, a produselor deficitare ?

— „Zgircenia** naturii ne îndeamnă 
să fim' foarte chibzuiți, să folosim in
tensiv resursele. Suprafața arabilă 
redusă din județ ne obligă să ne con
centrăm atenția spre sporirea produc
ției de cereale la hectar ca singura 
cale de obținere a unor cantități mai 
mari — cu 27 la sută la grîu și cu 22 
la sută la porumb — față de realiză
rile anului 1981. In același timp, vom 
insista in toate comunele și satele 
pentru folosirea intensivă a tuturor 
suprafețelor arabile din gospodăriile 
populației (peste 40 la sută din supra
fața agricolă a județului). De pe acest 
pămînt, care se găsește aproape în 
totalitate in zonele de deal și mun
te, dacă este lucrat bine, în perioa
dele optime, se pot obține recolte

bune de grîu, porumb și cartofi. 
Cultivatorii vor primi un ajutor spo
rit. S-a propus să se înființeze în ju
dețul nostru două stațiuni de meca
nizare care să deservească numai 
gospodăriile populației din zonele 
necooperativizate. Totodată, ne pre
ocupăm de asigurarea semințelor, a 
materialului de plantat, îngrășămin
telor, insectofungicidelor. Măsuri 
concrete au fost întreprinse pentru 
aprovizionarea localităților rurale cu 
întregul necesar de unelte, din care 
o parte vor fi produse chiar în județ 
de către întreprinderea de industrie 
mică, recent înființată.

Pentru alte culturi, necerealiere, 
există condiții naturale, dar ele au 
fost subestimate în trecut, bazîndu-ne 
pe schimbul intre județe. Ca să re
nunțăm la aducerea de alimente din 
alte locuri, va trebui să sporim în 
acest an producția de cartofi cu 71 la 
sută și cu 69 la sută cea de legume, 
ajungînd să asigurăm în totalitate ne
cesarul de consum la cartofii de 
toamnă, vărzoase, rădăcinoase, fasole 
verde, mazăre păstăi. De fapt, la to
tal legume, din cele 75 000 tone ne
cesare se vor asigura in acest an în 
cadrul județului 50 000 tone. Diferen
ța neacoperită prin producție proprie 
constă, în principal, în tomate (16 000 
tone) pe care nu le putem produce la 
noi decît pe suprafețe foarte mici. 
La fructe, din aproape 24 000 tone 
prevăzute in acest an pentru desfa
cere. doar 6 450 tone se vor primi din 
afară. Spre a se îmbunătăți mai de
parte această proporție, urmărim 
creșterea producțiilor la sortimentele 
și soiurile aclimatizate condițiilor 
județului. Astfel, am extins suprafe
țele de măr în plantații intensive ; la 
Deva, Sîntandrei, în bazinele pomi

CREȘTERI ALE PRODUCȚIEI LOCALE DE BUNURI AGRO ALIMENT ARE

Județul HUNEDOARA:

„Vom stimula 
pe toate căile

creșterea producției 
agroalimentare"

Convorbire cu tovarășul Alexandru VOICULESCU,
prim-vicepreșeainte al comitetului executiv al consiliului popular județean

100%

j.S

cole Orăștie și Hațeg vor intra pe rod, 
treptat, incepind chiar din acest an, 
peste 600 hectare.

— Ce ecou au aceste preocupări 
printre cetățeni ?

— Voi răspunde menționînd o ini
țiativă lăudabilă luată la Simeria de 
către unul din cercetătorii de la Sta
țiunea experimentală Geoagiu, ing. 
Stelian Casavela. Este doar un exem
plu, dar concludent pentru atmosfera 
de emulație gospodărească ce se în
firipă. El a înființat un cerc de pomi
cultură, ce cuprinde 266 membri din 
Simeria, Deva, Hunedoara, Călan șl 
din comunele limitrofe. Oamenii care 
participă la cursuri au plantat pe 
micile suprafețe ce le posedă 7 350 
pomi fructiferi, organizează expozi
ții cu soiurile de fructe pe care le 
obțin și cu preparate din acestea. 
Merită menționată și inițiativa a 22 
de școli din județ de a coopera, in 
sistem de lucru in acord global, la 
cultivarea căpșunilor cu unele coope
rative agricole de producție. Fiecare 
școală a preluat cite 2 ha de teren, 
pe care elevii vor executa lucrările 
de întreținere și recoltare. Aș adăuga 
inițiativele din centrele muncitorești 
din Lupeni, Hunedoara, Călan și Min
tia, unde sint in curs de amenajare 
20 ha de solarii șl sere pentru pro
ducerea de legume timpurii, care vor 
folosi căldura recuperată de la di
verse instalații industriale.

— Aminteați anterior de prețuirea 
de Care trebuie să se bucure supra
fețele de pămint cultivabil, restrinse 
ca întindere, din județ. Această atitu
dine e cu atit mai importantă in ca
zul terenurilor intravilane. Ce s-a în
treprins pentru inventarierea lor și cu 
ce rezultate ?

— Consiliile populare orășenești au

ORGANIZAȚIILE DE PARTID IN FRUNTEA ACȚIUNILOR PENTRU POPULARIZAREA

SI APLICAREA EXEMPLARĂ A RECENTELOR REGLEMENTĂRI LEGALE

Demonstrația cea mai convingătoare 
a cunoașterii temeinice a legilor 
- aplicarea lor corectă in viață

Este cunoscut faptul că toți locui
torii satelor, întreaga noastră so
cietate au primit cu viu interes ex
punerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., dip, 22 ianuarie 
a.c., proiectul de Lege privind retri
buirea muncii in unitățile coopera
tiste, precum și cele două decrete 
ale Consiliului de Stat privind mă
surile de majorare și îmbunătățire a 
corelării prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare și măsu
rile de majorare a retribuțiilor tari
fare, alocațiilor pentru copii și pen
siilor. Cuprinzind importante mă
suri programatice de dezvoltare a a- 
griculturii românești în anii ce vin, 
în deplină concordanță cu cerințele 
progresului economic, cu interesele 
ridicării bunăstării poporului, a- 
ceste documente Inserează indi
cații și prevederi ce se cer a 
fi cunoscute, însușite și aplica
te în litera șl în spiritul lor.

Ce au întreprins, in acest sens, 
organizațiile de partid din județul 
Teleorman ? Cum au acționat pen
tru ca acest proces de cunoaștere 
adincită a recentelor documente de 
partid și de stat să fie indisolubil 
legat de mobilizarea energiilor pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor de producție stabilite pentru al 
doilea an al cincinalului 7 Iată în
trebări la care vom încerca să răs
pundem în ancheta de față.

O primă constatare : in toate or
ganizațiile de partid au fost inițiate 
acțiuni politico-educative (expuneri, 
dezbateri etc.) menite să contribuie 
la însușirea temeinică a cuvîntării 
secretarului general al partidului și 
a proiectului legii privind retribui
rea muncii în unitățile cooperatiste. 
Se desprinde ca o notă pozitivă 
faptul că s-a evitat caracterul ab
stract al unor astfel de acțiuni, ele 
fiind legate de sarcinile economice 
concrete, de realizarea planului de 
producție și a angajamentelor asu
mate. Comitetul județean de partid 
a cuprins intr-un sistem unitar de 
instruire și pregătire nu numai pe 
membrii săi și activul de bază ; la 
programul de instruire șf pregătire 
ău participat toate cadrele de con
ducere din unitățile și instituțiile cu 
profil agricol, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești. în 
acest sens, tovarășul Ștefan Nicolae, 
șeful secției propagandă a comitetu
lui județean de partid, ne spunea : 
„Am căutat să desprindem și să 
prezentăm, în mod distinct, în ca
drul instruirilor, sarcinile concrete, 
specifice ce decurg pentru județul 
nostru, pentru diferitele lui locali
tăți și unități economico-sociale, in
stituții, stabilind responsabilitățile, 
căile șl metodele pentru îndeplini
rea lor“.

Merită consemnat faptul că preo
cuparea organelor și organizațiilor 
de partid din acest județ nu s-a 
rezumat numai la activitatea de 
popularizare și explicare amănunți
tă a acestor documente. Pentru 
adincirea și aprofundarea cunoștin
țelor au fost organizate expuneri te
matice, consultații la punctele de 
informare și documentare politico- 
ideologică, simpozioane etc.

în comuna Bujoreni, acțiunile în
treprinse încă din toamna trecută 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea vor fi completate, ca ur
mare a recentelor decrete care ur
măresc stimularea producătorilor a- 
gricoli pentru creșterea producțiilor, 
rentabilizarea produselor agricole și 
creșterea veniturilor oamenilor mun
cii de la sate, prin adoptarea unor 
noi măsuri, în lumina recentelor

* însemnări din 
județul Teleorman

documente. Pentru a ști exact 
cu ce forțe se pleacă la drum în 
noul an, și deci pentru a fundamen
ta cît mai bine sarcinile ce revin 
fiecărui locuitor al comunei, au fost 
organizate discuții cu toți cei care 
fac naveta la oraș, în special la 
București. Deja s-a discutat cu 51 
de oameni din cei peste 150 de na
vetiști. „Acțiunea aceasta, care se 
desfășoară la începutul fiecărui an, 
are în aceste momente o semnifica
ție deosebită, ne spunea Alexandru 
Căiță, primarul comunei, deoarece 
creează noi condiții de cointeresare 
pentru stabilizarea în sate a celor ce 
nu au calificări înalte în industrie; 
a celor ce sint paznici, portari, pom
pieri ș.a.“. Dealtfel, în această acțiune 
se pornește de la o realitate : reîn
toarcerea în comună a unor cetă
țeni cum sînt Jean Golț, zi
dar, Costel Giol, mecanizator, Ion 
Mucheci. mecanizator, Spirache 
Geabălă, cooperator, Constantin Del- 
cea, cooperator etc.

în altă parte a județului. în co
muna Măgura, primarul acesteia ne 
spunea : „Ca urmare a ansamblului 
acestor noi și deosebit de impor
tante măsuri schimbul de produ
se dintre oraș și sat se va in
tensifica". „Oamenii de la orașe aș
teaptă, desigur, o aprovizionare bună, 
ritmică — și-au spus părerea țăra
nii cooperatori Angela Soare și Ion 
Feleagă, din fermele vegetale. Dis- 
cutînd între noi, în întrunirile pe 
care le-am avut ne-atn spus că pro
ducțiile nu pot crește peste noapte, 
dar vor crește cu siguranță, le vom

face să.crească cit mai mult in acest 
an. Tocmai de aceea ne-am și anga
jat să obținem însemnate producții 
peste plan — de 500 kg grîu la hec
tar, 500 kg de porumb, 100 kg la 
floarea-soarelui — pe baza cărora 
— ni s-a calculat — cooperativa 
noastră va obține prin primele ce 
le vom primi venituri suplimentare 
de peste șase 'milioane de lei".

în aceste zile, asemenea exemple 
de acțiune promptă, eficientă — ni 
s-a relatat la comitetul iudețean de 
partid — pot fi intilnite in comunele 
Drăgănești Vlașca, Peretu, Plosca, 
Piatra, Orbească, Bragadiru ș.a. E- 
xistă, in același timp, comune unde 
imobilismul, comoditatea unor cadre 
fac să se acționeze mai greu, „se 
așteaptă să se intervină numai după 
ce se primesc indicații", inițiativa 
organelor șl organizațiilor de partid 
comunale fiind „o floare rară". De
sigur, ca și altădată, nu vor lipsi 
dintr-o posibilă enumerare comunele 
Găleteni, Scrioaștea, Năsturelu, Răz- 
mirești etc.

Un fapt pe care l-am întilnlt la 
asociația economică intercooperatis- 
tă de creștere și ingrășare a porcilor 
Salcia ne-a ridicat un semn de 
întrebare. Despre ce este vorba 7 
Complexul, prin întreaga lui activi
tate și experiență acumulată, este o 
unitate fruntașă pe țară. Despre asta 
vom scrie cu alt prilej. Am remar
cat însă altceva : tovarășul Titi 
Cioacă, directorul asociației, partici
pant la lucrările recentei Consfătuiri 
de lucru de la C.C. al P.C.R., nu a 
găsit prilejul, timpul necesar, nici 
după aproape o săptămînă de la 
întoarcerea sa în unitate, să 
facă cunoscut tuturor lucrători
lor din complex cele dezbătu
te la lucrările consfătuirii. Adică 
și-a nesocotit o sarcină ce revine 
firesc oricărui participant la aseme
nea întruniri. Pentru că, se știe, 
asemenea participări nu trebuie 
considerate doar ca un beneficiu 
personal, ci, odată întors în unitatea 
unde lucrează, fiecare participant 
trebuie să se considere și să acțio
neze ca un propagandist și un agi
tator al ideilor dezbătute, a sarcini
lor stabilite.

Sînt, după cum se vede, încă nu
meroase disponibilități pentru ca, în 
această perioadă, munca politico- 
educativă in vederea studierii și în
sușirii importantelor măsuri adop
tate pentru dezvoltarea agriculturii 
să se desfășoare cu maximum de 
promptitudine și eficiență, astfel ca 
mobilizatoarele orientări și idei cu
prinse în ele să fie incorporate în 
fapte de muncă.

Vlrqil GHEORGH1ȚA 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

identificat și pus in valoare 275 ha 
teren, din care 35 ha numai în Valea 
Jiului. Ele sint repartizate cetățeni
lor pentru a fi cultivate cu legume. 
Producția scontată' in acest an : pes
te 3 500 tone legume.

— Ce vor semăna cetățenii, de unde 
vor lua semințe și răsaduri ?

— întregul necesar de semințe și 
răsaduri va fi pus la dispoziția popu
lației de către cooperativele agricole 
de producție și întreprinderea de 
sere din Sintandrei. In unele locali
tăți au fost deschise magazine pen
tru desfacerea semințelor.

— Aminteați, la început, că in jude
țul Hunedoara există condiții bune 
pentru creșterea animalelor. Ce iși 
propune consiliul popular județean 
pentru dezvoltarea zootehniei ca sec
tor de bază in agricultura județului?

— Stimulată și de recentele măsuri 
și reglementări legale, ponderea 
zootehniei in producția agricolă totală 
a județului va ajunge la peste 60 la 
sută. Se înțelege ce reprezintă aceas
tă creștere in planul aprovizionării 
populației și industriei : cantități spo
rite de carne, lapte și ouă. Drept ur
mare, incă de pe acum, efectivele de 
bovine sint asigurate in întregime și 
deci și cantitățile de carne pentru 
consumul propriu ; vom livra la fon
dul centralizat de stat in 1982 peste 
2 700 tone carne de bovină, iar in 1985 
această cantitate va depăși 7 500 tone. 
Tot in acest an ne vom asigura 84 la 
sută din necesarul de lapte, urmind 
ca in 1985 să ajungem la 92 la sută ; 
la carne de porc vom acoperi din re
sursele proprii 81 la sută din consum, 
iar in .1985 — 92 la sută. Depunem 
eforturi ca în anul viitor să ne reali
zăm din producție proprie aproape 
întregul necesar de ouă.

Sintem conștienți. că dezvoltarea 
zootehniei impune cu acuitate rezol
varea problemei furajelor. Programul 
de asigurare a bazei furajere prevede 
extinderea speciilor și soiurilor de 
plante furajere cu potențial ridicat de 
producție, practicarea pe scară mai 
largă a sistemului cu două culturi 
furajere anual, valorificarea superi
oară a celor 250 000 ha pajiști natu
rale, folosirea în totalitate, sub for
mă preparată și înnobilată, a resur
selor furajere.

Ținînd cont de deficiențele care 
s-au manifestat în anii trecuțl, cind 
nu au fost puse in valoare suprafe
țele de pășuni, în anul 1982, direcția 
județeană pentru agricultură a luat 
măsuri ferme pentru creșterea pro
ducției de furaje de pe aceste supra
fețe. în acest scop, loturile semincere 
vor fi extinse anul acesta de la 600 ha 
la 1 500 ha, iar pajiștile semănate, de 
la 3 000 ha la peste 15 000 ha.

Dezvoltînd baza furajeră vor creș
te și posibilitățile noastre de sporire 
a numărului de animale și a produc
ției acestora. Astfel, pe lingă cele 9 
complexe de creștere a animalelor și 
a vacilor de lapte se vor amenaja 
incă 5 complexe, iar in jurul muni
cipiilor și orașelor se organizează 
ferme specializate in creșterea vaci
lor de lapte. O atenție deosebită va 
fi acordată in aceste unități amelio
rării efectivelor și raselor de animale.

în creșterea ovinelor, programul ju
dețean prevede sporirea producției de 
lină și triplarea producției de carne 
pină in 1985. față de anul 1980. Ne 
propunem ca numărul ovinelor să 
crească, numai in 1982, cu peste 30 000 
capete, cu predilecție in zonele de 
deal și munte.

în cadrul programului privind auto-

conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială un accent deosebit punem pe 
creșterea numărului de animale in 
gospodăriile populației și încheierea 
de contracte cu statul. Pentru aceas
ta vor fi puși la dispoziția cetățeni
lor 15 000 purcel și 500 000 pui de 
găină. In spiritul recentelor măsuri 
legislative, care stimulează, prin 
prețuri avantajoase de contractare și 
achiziții, sporirea producției anima
liere, preconizăm să se realizeze, 
anual, de la fiecare vacă, cite 1 000 
litri lapte pentru livrările din cadrul 
contractelor cu statul. Pe această cale 
s-ar acoperi peste 50 la sută din ne
cesarul pentru populația urbană.

— Ce presupune realizarea acestor 
obiective pentru stilul de muncă al 
consiliilor populare ?

— Numai prin antrenarea de 
către consiliile populare, oț.'i’ 
zatorii unici ai activității din
agricultură, a tuturor pîrghiilor de 
acțiune din unitățile cooperatiste, 
de stat și din gospodăriile populației 
se pot obține producțiile agricole 
planificate la nivelul cerințelor afla
te în plină creștere. în acest scop ne 
propunem, față de anii trecuți, să 
atragem în realizarea producției agri
cole vegetale și animaliere un număr 
sporit de cetățeni ai satelor, locuitori 
de la țară care lucrează la orașe. 
Vom întări mai mult colaborarea 
dintre unitățile agricole și întreprin
derile industriale din zonă, prin în
tocmirea unor programe comune de în
trajutorare. care vizează sprijinirea u- 
nităților producătoare de bunuri agro
alimentare în dezvoltarea bazei ma
teriale șl îndeosebi a zootehniei.

Convorbire consemnată de
Sabin CERBU

Departe de pâmîntul patriei, 
trăind drama dezrădăcinării

Pe marginea unor scrisori adresate autorităților de cetățeni 
care regretă că au părăsit țara și solicită să fie reprimiți

(Urmare din pag. I)
Institutul politehnic Bucu
rești. a venit legal in 
Franța. De ani de zile, de
mersurile sale de a lucra 
in sDecialitatea Dentru care 
s-a oreeătit Drimesc refu
zuri categorice. Soluția in 
extremis ? Opțiunea pentru 
munci minore. Anghel Gri- 
eore. fost actor al Națio
nalului bucureștean. iși joa
că ..rolul" de muncitor ne
calificat intr-o întreprinde
re de medicamente, iar 
fostul orofesor de muzică 
Fodor Eugen isi cistigă 
existenta muncind lntr-un 
garai auto.

Află insă cumva emi
grantul ..raiul" mult rîv- 
nit. tara cu „rîuri de lapte 
și miere" in Austria. Sta
tele Unite ale AmericiL 
Canada ori în cine știe ce 
alt punct cardinal 7 Visuri. 
Masa bogatului este apă
rată cu drastice măsuri 
administrative restrictive, 
în țările numite mai sus 
formalitățile de acceptare 
— dacă emigrantul are a- 
ceastă sansă 1 — durează 
circa un an de zile. Timp 
în care solicitanții trăiesc de 
regulă in lagăre, intr-o pro
miscuitate si mizerie de 
nedescris. Timp in care 
multe familii ale emigran- 
tilor se dezmembrează. 
Motivul 7 Soțul nu găseste 
de lucru, soția nu are de 
ales decît munci înjositoa
re. inclusiv orostttutia. A- 
semenea stări de lucruri 
sint frecvente mai ales in 
Austria și Italia, unde zia
rele locale se fac ecoul 
lor.

„Mă numesc Aurelian 
Hafner și sint născut la 21 
aprilie 1944, in București, 
citim dintr-o scrisoare că
tre autoritățile românești. 
In urma influentelor din 
partea unor persoane din 
Occident, care mi-au um
plut capul cu minciuni, a 
postului de radio «Europa 
liberă?», m-am hotărît să 
depun cerefe de plecare 
definitivă în R.F.G.. îm
preună cu soția mea. Ele
na, născută la 29 XII 1951, 
la Sighișoara. Pe data de 
10 VIII 1980 am părăsit 
tara ; de atunci mă aflu in 
RF.G., stau cu familia in 
lagăr, nu am dreptul la 
muncă si nici la școală, 
trăiesc din ajutorul social... 
Din cind in cind mai mun
cesc noaptea la descărcat 
vagoane, «la negru»... Re
gretăm nespus de mult 
greșeala pe care am făcu
t-o.... Aici nu avem ce 
căuta. Dorim să muncim 
și să trăim pe pămintul pe 
care ne-am născut, să fim 
îngropat! lingă părinții Și 
strămoșii noștri"...

Alăturăm acestor rlnduri 
si pe acelea trimise de 
Ițicovici Rica. domiciliată

In Israel, orașul Lod, stra
da Ghivuț Hazeitim, bl. 
244. ap. 10 : „Sînt ingineră, 
absolventă a facultății de 
industrie ușoară, speciali
tatea tehnologia tricoturi
lor si confecțiilor. Deoare
ce aici numeroase fabrici 
se inchid din lipsă de ma
terie primă si piețe de des
facere. iar cele existente 
sint întreprinderi mici, care 
nu au nevoie de cadre cu 
pregătire tehnică superioa
ră. înseamnă că toii cei 
cinci ani ai mei de studii 
universitare sint pierduți. 
Pentru a mă intretine tre
buie să lucrez pe funcții 
inferioare, in alte speciali
tăți, sau să primesc ajutor 
social. Politica de integra
re si absorbție a celor de 
condiție intelectuală este 
una din marile minciuni 
din această tară unde se 
practică discriminarea".

Cumplite trebuie să fie 
sentimentele de provizorat, 
de trai de azi pe miine ale 
acestor oameni amăgiți, 
înșelați, fată in tată cu o 
realitate crudă' cu totul 
alta decît culoarea fasci
nantă de pe pliantele de 
reclamă ! Impactul brutal 
cu o existentă ne care nu 
si-au dorit-o săvirseste 
înainte de toate răul cel 
mai mare : dărîmă îndre- 
derea in sine. Dinamitează 
încrederea că se poate re
zista in competiția acerbă 
pentru supraviețuire in- 
tr-o lume In care ..omul 
este lup pentrU om". O 
lume care promovează — 
cu precădere pentru emi
grant — discriminarea, 
umilința si mizeria lagă
rului. calcă în picioare 
demnitatea umană, drep
turile civile, politice si so- 
cial-economice. Noul venit 
Intr-un asemenea climat* 
de insecuritate a existen
tei. de inaderentă la un 
mod de viată total diferit 
si ostil poate avea. în cel 
mai fericit caz. statutul de 
tolerat. El va rămine me
reu. pentru străinii la oare 
a mers, un străin, o frun
ză in bătaia tuturor vintu- 
rllor. Si astfel, dorul de 
tară capătă proporții in
comensurabile, singura ie
șire din coșmarul zilnic 
fiind speranța in reîntoar
cerea in patrie.

Cît de mistuitor este a- 
cest dor de pămintul pa
triei. cu tot ceea ce sem
nifică el pentru români, o 
aflăm si dintr-o altă scri
soare. Autorul ei 7 Dogaru 
Marian, născut in 1939. in 
București. Unul dintre acei 
care, fără să vrea, a intrat 
în rindurile „dezmoșteniți
lor soartei" și care de a- 
proape trei ani trăiește pe 
pămînt străin :

„Nu mai pot suporta de 
dorul de (ară, de limba ro
mână. de familie. Am cu

noscut doctori, sportivi, 
arhitecți, avocat! care su
feră de dorul de tară chiar 
dacă unii dintre ei au o si
tuație materială bună... 
Am citit scrisorile trimise 
de familia Purice — sot și 
soție, arbitecti. aflat! in 
lagărul de la Zindorf, 
unde împrumutau bani 
pentru un timbru — adre
sate românului N. Pompi- 
liu, pe care l-au cunoscut 
la Aachen. Aceste rînduri 
erau adevărate strigăte de 
groază Că au lăsat tara, 
copiii, limba și neamul, 
tentati de poveștile unora, 
de reclame si tricouri co
lorate. Totul este greu de
parte de tara ta. Putini re
zistă, multi innebunesc, 
iar alții se sinucid... Mă 
doare sufletul cind mă gin- 
desc că acasă am un copil 
de 13’ ani pe care l-am 
crescut si educat frumos. 
L-am dus la profesorul de 
înot la 2 ani. I-am învă

țat tenis de cimp. învață 
limbile franceză si engle
ză de la 7 ani... Văzind 
viața de aici, n-aș dori ca 
fiul meu să ajungă vreo
dată in lumea aceasta. Eu 
as fi putut să-mi aduc 
familia aici, dar țara, nu... 
Am cunoscut o profesoa
ră de limba română care 
spală scările pe la locuin
țele doctorilor. Am int..o. 
t-o la telefon ; plingea și 
cheltuia banii ciștigați cu 
trudă, ca și mine, vorbind 
cu cei dragi, de acasă, 
îmi pare rău și cer ierta
re tării si familiei mele 
pentru rușinea adusă".

Ce-am putea spune în 
încheierea acestor rînduri? 
Fără vorbe mari, de la ini
mă la inimă 7 Poate să 
stăruim asupra adevărului 
potrivit căruia. pentru 
..drentul" la asemenea su
ferințe nu merită să-ti tai 
punțile care te leagă cu 
țara.

...și o scrisoare 
din Austria adresată 

„Scînteii"
Stimați domni,
Mă numesc Johann Weisskopf, sunt născut in 

România, iar din 1979 trăiesc in Austria, după ce am 
stat peste trei ani in Germania Federală, unde am 
emigrat ca și alți sași crezind în cele spuse despre 
viața fericită din străinătate.

Vi scriu in legătură cu articolul despre muncitorii 
emigranți in Germania Federală pe care l-am citit 
In ziarul „Scinteia" din 17 ianuarie și apoi în revista 
„Der Spiegel" și țin să vă spun de la început că 
tot ce este scris acolo este absolut adevărat chiar 
dacă sunt unii care nu recunosc sau neagă că aceas
ta este realitatea.

Ați făcut foarte bine că ați publicat articolul, insă 
mult mai bine ar fi fost dacă scriați și despre situa
ția miilor de sași și șvabi care au emigrat din 
România in Germania Federală șl care cu toate că 
nu o duc la fel de rău ca turcii sau alți străini aflați 
acolo la muncă nu sunt mai fericiți. Adevărul estz 
că în Germania Federală este mai puțin important 
că ești turc, asiatic, african sau sas, ci dacă ești asa 
lipsit de demnitate că suporți fără să faci nimic 
aroganța cu care ești tratat și toate insultele care 
auzi in cele mai diverse împrejurări, pentru că toți 
sunt considerați „Auslander" care au venit să profi
te de munca și bunăstarea germanului născut și. 
crescut acolo. Pentru sași și șvabi situația este însă 
dureroasă pentru că noi ne considerăm și am emi
grat acolo ca germani și am crezut că vom fi accep
tați ca atare, dar și noi sintem discriminați și nu ne 
putem integra in societatea de acolo sau din altă 
țară de limbă germană.

De aceea îmi permit să sugerez să abordați Iz 
ziarul Dvs. și asemenea aspecte referitoare la adevă
rata situație a sașilor și șvabilor emigrați in Germa
nia Federală, ca să da‘i de gindit și la cei ce vor să 
emigreze și s<i împiedicați să facă un pas ce vor 
regreta toată viața.

în speranța că sugestia va fi primită cu înțelegerea 
dorită, rămin al Dvs,

JOHANN WEISSKOPF
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ACTUALE ÎN ECONOMIE
~~ ii R

ecuperarea*------
econdiționarea 
efolosirea

SPECIALIȘTII DESPRE NOILE MASURI PRIVIND REAȘEZAREA,
PE PRINCIPII ECONOMICE, A PREȚURILOR

Pentru dezvoltarea sănătoasă

MATERIILOR PRIME, MATERIALELOR Șl ENERGIEI

Mari economii prin recondiționarea anvelopelor auto
ziarul nostru a mai 
cititorilor noul proce-

Amintim că 
supus atenției 
deu de recondiționare a cauciucuri
lor de tot felul, aplicat cu bune re
zultate de colectivul întreprinderii 
de transportori auto Argeș și’ pre
luat, apoi, și de alte unități de trans
port afgeșene. Pentru generalizarea 
acestui procedeu în cit mai multe 
unități, ministerul de resort a orga
nizat anul trecut, in județul Argeș, 
o consfătuire cu cadrele tehnice ale 
întreprinderilor similare din țară, 
înfățișindu-se în detaliu modul de a- 
plicare a procedeului. Revenim a- 
cum cu noi fapte și amănunte pen
tru a pune și mai bine in relief ex
periența dobîndită in acest sens și a 
risipi reținerile unor șefi de bază 
de transport sau conducători auto 
care susțin că procedeul s-ar mai fi 
aplicat în trecut și nu a dat rezul
tatele scontate și, ca atare, anvelopa 
ruptă trebuie neapărat aruncată la 
lada cu gunoi.

— Tot așa sg proceda, dintr-o în
țelegere greșită, și la noi -cu cauciu
curile, ne spune ing. Constantin 
Popa, directorul întreprinderii de 
transporturi auto Argeș, unitate ce 
are în dotare 2 500 de autovehicule, 
remorci și autoremorci echipate cu 
circa 20 000 anvelope. Anual aruncam 
și noi la lada cu gunoi aproape 4 000 
de anvglope, datorită rupturilor, tă
ieturilor sau altor defecțiuni. Dacă 
înmulțim cele 4 000 de anvelope cu 
prețul lor mediu, însemna că anual 
paguba se ridica la peste 3 milioa
ne lei.

— De 
mai fost

— Da. 
ale vehiculelor, nu însă și la ceie 
din spate sau de la remorci.

— Cite anvelope au fost vulcani
zate după acest procedeu și la cit se 
ridică numărul kilometrilor rulați 7 
Credem că aceeași socoteală ar fi

necesară, convingătoare și pentru 
anul în curs.

— Sigur că da. Practic, în 1981 au 
fost vulcanizate după această meto
dă 3 087 anvelope, cu care s-au par
curs 19,2 milioane kilometri echiva
lenți, economia la costurile de trans
port fiind de 3 milioane lei. In acest 
an ne-am propus să recondiționăm 
4 000 de anvelope, la care se adaugă 
incă 500, pe care le vuleanizăm pen
tru intreprinderile de transporturi 
auto Călărași și Ialomița. Cu acestea,

— cu peste 20 000 km și Mihai Si- 
mion de pe mașina 31 AG 8511 — cu 
17 000 km rulați.

— Operațiunea de vulcanizare, ne 
spune ing. Nicolae Filimon, șeful 
atelierului, intr-adevăr, nu este nouă. 
Nou și cu multiple avantaje este 
faptul că vechile manșoane au fost 
Înlocuite cu plasturi gumați de ram- 
forsare, formați din stratul de pinză 
cauciucată ce se implantează pe lo
cul rupturii. E de menționat că prin 
execuția și folosirea plasturilor gu-

„Scînteia" revine la Întreprinderea de transporturi 
auto Argeș Ia un an după prezentarea unei 

valoroase experiențe

la aplicarea procedeului au 
puse in rulaj anvelone noi 7 
dar numai la roțile din față

kilometrii echivalenți rulați se vor ri
dica la cifra de 20,8 milioane, în to
tal deci, in cei doi ani, numărul de 
kilometri parcurși se ridică la peste 
40 milioane, cu o economie la chel
tuielile de transport ce depășește 6 
milioane lei. Așa înțelege colectivul 
nostru să înfăptuiască in practică una 
din sarcinile importante subliniate 
stăruitor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, anume de a acționa cu 
toată fermitatea pentru recuperarea 
și utilizarea resurselor materiale re- 
folosibile.

Să privim cu atenție și alte cifre 
sugestive extrase din carnetul de 
bord al unor conducători auto, ale 
căror mașini au fost echipate cu a- 
semenea cauciucuri. Ei se numesc 
Gheorghe Stănilă de pe mașina 31 
AG 4357 — cu peste 32 000 kilometri 
rulați, Ion Constantin de pe mașina 
31 AG 4355 — cu peste 28 000 km, 
Gheorghe Geană de pe mașina 31 
AG 8487 — cu peste 26 000 km, Ion 
Voicescu de pe mașina 31 AG 6778

mâți se scurtează de 3—4 ori tim
pul de vulcanizare și se elimină și 
risipa de anvelope prin renunțarea 
la manșoanele confecționate din ele. 
în ce privește trăinicia anvelopelor, 
pot spune că locul vulcanizat nu mai 
are „moarte". Se poate rupe în altă 
parte, dar aici in nici un caz. Vul- 
canizăm nu numai cauciucuri for
mate din pinză, ci șț din cord meta
lic. Față de trecut, sîntem în mă
sură să arătăm că au crescut preo
cupările noastre atît pe linia pro
ductivității, cit și pe cea a calității. 
Pe flux au fost introduse universale 
reglabile ce permit vulcanizarea tu
turor anvelopelor. Ca urmare, față 
de șase posturi de lucru, avem azi 
zece. Lunar, vulcanizăm 400 de an
velope, adică dublu. în strînsă cola
borare cu Institutul de cercetări 
„Danubiana", am îmbunătățit simți
tor procedeul amintit. Mai multă 
grijă se acordă pregătirii cauciucu
rilor, în sensul că 
vizibile și ascunse

defecțiunile lor 
sint depistate la

timp cu ajutorul unei instalații de 
diagnoză produsă in țară și primită 
in dotare. Noutăți prezintă și pro
cesul propriu-zis de lucru. Defecțiu
nile anvelopelor sînt înlăturate acum 
prin vulcanizarea interioară cu 
fragmă sub presiune.

Mai reținem și alte aspecte 
vizează spiritul de economie, de 
gospodar. Pentru a demonstra o dată 
mai mult simplitatea acestei soluții 
și pentru a trezi interesul deținăto
rilor de parcuri auto, notăm că păr
țile componente ale instalației de 
vulcanizare, între care plitele, de 
coacere, sculele, dispozitivele și recti
ficatoarele, au fost executate și apoi 
diversificate chiar de muncitorii a- 
telierului. La drum se poate porni, 
așa cum s-a pornit și aici, prin spe
cializarea vulcanizatorilor la între
prinderea „Danubiana", de unde 
s-au primit și tiparele pentru plas
turi. îmbunătățiri calitative se fac 
simțite acum și prin producerea 
plasturilor gumați. Aceștia se reali
zează cu forțe proprii dintr-un ma
terial denumit „cord vîscoză 1650", 
produs și el în țară. Cit privește 
prețul, se cuvine precizat că opera
ția de vulcanizare nu 
de 100—150 lei.

Iată înfățișată mai 
riența întreprinderii 
auto Argeș privind 
cauciucurilor prin procedeul vulca
nizării cu plasturi gumați. Este de 
așteptat ca, în spiritul cerințelor sub
liniate recent de conducerea parti
dului, factorii răspunzători din toa
te unitățile posesoare de mijloace 
auto să acționeze mai energic, pe un 
plan mult mai larg, pentru însușirea 
cit mai grabnică a procedeului și 
pentru generalizarea lui Ia întregul 
parc auto din țară.

Gheorghe CÎRSTEA
■ corespondentul „Scinteii"

dla-
care 
bun

costă mai mult
pe larg expe- 

de transporturi 
recondiționarea

Mina de căldură" din apele de răcire industriale
O imensă „mină" de căldură stă 

la dispoziția noastră. După filoanele 
ei nu trebuie scormonit, în mărun
taiele pămintului. Ele se oferă sin
gure. iar dacă pu sînt luate in sea
mă se pierd, fără să aducă vreun 
folos cuiva. Este vorba de resursele 
ene-rgetice secundare, respectiv de 
apele de răcire industriale provenite 
din procesele tehnologice, cît și de 
aerul cald evacuat din incintele in
dustriale ventilate.

Dintr-un’ sțudiu elaborat în cadrul 
programului de surse' doi de energie 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, de către Institutul de 
cercetări in construcții, ÎNCERC 
— principalul autor al unei în
tregi game de echipamente pen
tru recuperarea acestei energii 
reziduale — rezultă că numai in 
apele de răcire tehnologice există 
un potențial termic carg, echivalea
ză, Ia nivelul întregii țări, cu circa 
9 milioane de tone combustibil con
vențional pe an. Iar un număr de 
81 de localități urbane ar putea fi 
alimentate cu agent terraic de încăl
zire și apă caldă menajeră, cu aju
torul acestei călduri reziduale valo
rificate prin pompe termice, redu- 
cindu-se la aproximativ jumătate 
consumul actual de combustibili. 
Potențialul termic din apele de ră
cire este însă atît de mare incit toa
te cele 81 de orașe limitrofe între
prinderilor cu turnuri de răcire nu 
ar putea consuma mai mult de 15 la 
sută din căldura disponibilă. Pentru 
mărirea gradului de utilizare a 
tui disponibil se impune deci 
rea unor noi consumatori.

Cine ar putea profita de pe 
celor 85 la sută din filoanele
dc căldură care n-au. deocamdată, 
altă șansă decit să se irosească 7

Desigur, așa cum arată studiul 
elaborat de ÎNCERC, diferite în
treprinderi industriale din zonă, 
mari consumatoare de căldură, cît 
și numeroase unități agrozootehnice 
existente și care ar putea fi create 

a-eastă bază.

aces- 
găsi-
urma 
minei

lărgim cercul 
urma căldurii

— Dacă vrem să 
beneficiarilor de pe 
reziduale trebuie neapărat să ata
căm zonal problema', să nu ne limi
tăm la bucla simplă : turn de răcire 

• — consumator unic urban, industrial 
sau agrozootehnic, ci să cuprindem 
toti consumatorii din zonă, de toate 
categoriile, precizează ing. Alexandru 
Christea. unul din autorii studiului 
citat. Mărind însă numărul benefi
ciarilor, va crește și puterea totală a 
pompelor termice, deci și consumul

zonal, precizează specialiștii, nu se 
poate, totuși, întrevedea o mărire a 
gradului de utilizare a căldurii re
ziduale la peste 25—30 la sută. Ca 
atare, cercetătorii s-au gîndit la alti 
posibili consumatori pentru „restul" 
de 70—75 la sută din disponibil. Ast
fel. s-a conturat perspectiva de în
călzire a serelor și a apei pentru cul
turi acvatice supraintensive cu agent 
termic de temperatură scăzută.

Cercetările fundamentale pentru 
realizarea culturilor acvatice sînt in

T

• Efortul izolat al institutelor de cercetări nu este suficient
• Apel la mobilizarea beneficiarilor potențiali
• Sprijin activ din partea consiliilor populare județene

de abur necesar pentru funcționarea 
acestora.

Cu alte cuvinte. în zonele respec
tive se impun măsuri de disponibili
zare a energiei primare consumate în 
prezent de instalațiile industriale 
pentru a putea alimenta cit mai eco
nomic numărul crescut de pompe ter
mice care se fac necesare.

Cum pot fi create aceste disponi
bilități 7

în primul rind. prin măsuri de re
ducere a consumurilor actuale de 
combustibil la toți consumatorii din 
zonă. O cale sigură în această direc
ție o constituie implementarea, atît 
in industrie, cît și în zootehnie, a 
familiei de recuperatoare de căldu
ră. concepute de ÎNCERC, împreună 
cu alte institute de cercetare și în- 
vățămînt suoerior din tară (unele se 
produc în serie sau se află în ,curs 
de asimilare in fabricație).

O altă cale o constituie .reexami
narea consumurilor tehnologice de pe 
platformele industriale, reexaminare 
ce poate merge1 de la modificarea 
pină la înlocuirea unor actuale pro
cese tehnologice energofage.

Chiar extinzind problema la nivel

curs, unele din ele fiind finalizate. 
Iată doar cîteva din concluziile Cen
trului de cercetări biologice Iași, sec
ția Pingărați (jud. Neamț), care a 
studiat posibilitățile de acvacultura 
supraintensivă în ape încălzite cu 
agent termic de 25—35 grade Celsius. 
Mai întîi, în ce privește piscicultura 
în ape calde convențional curate, pe
rioada de creștere pînă la comer
cializare a peștelui se reduce de la 
trei ani la maximum 1—ț,5 ani, iar 
densitățile sporesc de la 1,5—3 tone 
la hectar în sistemul clasic la 80—100 
tone în apele calde.

Totodată. în apele calde se pot ob
ține 8—10 recolte pe an de alge mo
nocelulare (in special Spirulina) care, 
exprimate în cantitate de proteine pe 
unitatea de suprafață, depășesc de 
6—10 ori culturile clasice de griu, 
porumb, soia sau floarea-soarelui. Iar 
în apele convențional poluate, men
ționează stațiunea Pingărați, a reieșit 
că se pot crește cu succes macrofite 
acvatice, biomasa obținută puțind 
servi la furajarea animalelor, la fa
bricarea de biogaz, cit și la epurarea 
acestor ape uzate.

Dar, subliniază specialiștii, pentru

ca aceste perspective — atît în ce 
privește acvacultura, cît și serele — 
să treacă din domeniul posibilului In 
domeniul realizabilului, trebuie abor
date cît mai curînd problemele de 
cercetare legate de alimentarea cu 
agent termic de temperatură scăzută 
a acestor posibili beneficiari, să se 
fundamenteze științific crearea unor 
sisteme de culturi acvatice, adică a 
unor sisteme care vor putea trans
forma căldura reziduală irosită în 
proteine, biogaz și furaje;

Pe de altă parte, și în ce privește 
crearea sistemelor zonale integrate de 
recuperare și valorificare a căldurii 
reziduale se impune efectuarea unor 
cercetări interdisciplinare. Iar în 
preluarea rezultatelor obținute de 
cercetare, în aplicarea lor pe plan 
local, un rol foarte important ar pu
tea fi jucat de consiliile populare ju
dețene. Raza lor de acțiune se întin
de atît în zona urbană industrială, cît 
și in cea rurală agrozootehnică. Ele 
ar putea asigura deci colaborarea 
largă și corelarea dintre ÎNCERC, in
stitutele de cercetare și proiectare 
ale industriilor din zonă (aparț^nind 
fiecare de alt minister) și propriii lor 
proiectant!. Acesta este motivul pen
tru care la ÎNCERC se opinează ca 
studiile de identificare și delimitare 
a zonelor de conservare a energiei 
pe teritoriul țării, inclusiv stabilirea 
soluțiilor pentru sistemele integrate, 
specifice zonei respective, să forme
ze sarcini de plan pentru consiliile 
populare județene, urmînd ca ele 
să primească fondurile necesare în 
acest scop.

In valorificarea filoanelor de căldu
ră reziduală nu e suficient, deci, efor
tul izolat al unor institute de cerce
tare. Pentru a se produce o adevă
rată reacție în lanț de avantaje de 
pe urma acestei energii ieftine și la 
indemînă e necesar ca toți posibilii 
beneficiari să-și coreleze forțele, cu 
sprijinul activ al consiliilor populare.

Ioana DABU Aspect de la noua fabrică de țesături de mătase, intrată de citrînd în 
• * funcțiune la Bistrița

a economiei era necesar să se țină 
prețurilor

țarea fiecărei unități economice.
Necesitatea corelării decurge din 

cerința asigurării atît a eficienței 
fiecărei unități economice, cît și a 
echilibrului financiar al întregii 
economii naționale. După cum se 
știe, o perioadă de timp, o însem
nată parte a creșterii prețurilor in
ternaționale a fost suportată de la 
bugetul statului, fără pa efectul a- 
cestor creșteri să se regăsească in 
preturile de producție și în cele de 
desfacere cu amănuntul. Dar, pînă 
la urmă, cerințele legilor econo
mice obiective au făcut necesare 
măsurile menite să asigure eficien
ța de ansamblu a economiei națio
nale și o circulație monetară sănă
toasă.

Măsurile aplicate în anul 1931, 
care au vizat actualizarea și îmbu
nătățirea prețurilor de producție șl 
de livrare in industrie, precum și 
măsurile adoptate în ultima parte 
a anului 1981 și începutul anului 
1982 referitoare la prețurile de con
tractare și achiziție din agricultură, 
alături de recentele acte normative 
privind majorarea și îmbunătățirea 
corelării, pe principii econonjice, a 
prețurilor cu amănuntul la produ
sele agroalimentare și cu privire 
la majorarea retribuțiilor tarifare 
ale personalului muncitor, a aloca
țiilor de stat pentru copii, a pensii
lor și alte drepturi care se acordă 
în raport de nivelul retribuțiilor 
sau pensiilor demonstrează, toate 
la un loc, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, „forța econo
miei noastre socialiste, politica 
consecventă a Partidului Com -nist 
Român de a asigura — pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție și 
sporirii bogăției—naționale — creș
terea continuă a bunăstării poporu
lui, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edifi
căm în România, care este realiza
tă de oameni pentru oameni".

Creșterea prețurilor externe șt 
influențele determinate de modifi
carea prețurilor interne la o serie 
de materii prime importante nu 
trebuie, în nici un caz, să preju
dicieze nivelul rentabilității, al efi
cienței economice. Calea sigură 
pentru atenuarea efectelor scumpi
rii acestora o constituie dimi
nuarea simțitoare a consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale, energie și combustibil. Este 
cu atît mai necesară această acți
une cu cît, chiar în acest an, tre
buie să se recupereze cel puțin 30 
la sută din volumul fondurilor 
alocate drept compensații ca ur
mare a majorării prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la produ
sele agroalimentare. *,

Evident, de mare importanță este 
'’întronarea unui 'regim sever >de 

economisire, evitarea oricăror pier
deri, datorate deopotrivă proastei 
depozitări sau manipulării, cît și 
rebutării produselor.

Dincolo de această îndatorire ele
mentară a oricărui gospodar, esen
țială se dovedește pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale și energie modernizarea teh
nologiilor de fabricație, eliminarea 
cu desăvîrșire a acelor procedee de' 
fabricație ce se dovedesc deficitare 
din acest punct de vedere.

O contribuție substanțială la re
ducerea consumurilor are și re- 
proiectarea produselor pe principii 
constructive noi. In această pri
vință se impune o atitudine pro
fund revoluționară de respingere 
hotărîtă a soluțiilor tehnice de com
promis care schimbă cite ceva pe 
ici pe colo, dar practic nu modifică 
nimic.

Astăzi, bătălia pentru competiti
vitate se desfășoară tot mai mult 
pe terenul consumurilor, implicit al 
performanțelor tehnice. Cine reu
șește să vină cu noutăți care să de
termine o substanțială economisire 
a materiilor prime, materialelor și 
energiei, practic are cîștig de cau
ză, realizînd o înaltă eficiență eco
nomică.

Deci, să nu precupețim nici un 
efort în această direcție ! Este ne
cesar să perseverăm cu atît mai 
mult cu cit prețurile materiilor 
prime pe care le 
la an la an, mai

seama si
1

Comunist

pre- 
din- 
și a 
eco-

Programul Partidului
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism 
stabilește primatul eforturilor pro
prii ale poporului nostru și al ca
pacității sale de a-și pune în va
loare, în scopul dezvoltării, resur
sele naționale. Sublinierea acestei 
linii strategice nu exclude, ci 
supune, intr-o perfectă unitate 
lectică, folosirea in paralel 
unei deschideri largi pe plan
nomic spre restul lumii. în acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Fără a ne încadra in mod 
activ în diviziunea mondială a 
muncii, fără promovarea unui larg 
schimb de valori materiale, tehni- 
co-științifice și culturale cu cele
lalte popoare, nu putem asigura 
făurirea unei societăți avansate — 
așa cum trebuie să fie societatea, 
socialistă și comunistă".

Ca urmare' a transpunerii în fapt 
a liniei strategice de folosire rațio
nală, în interesul națiunii noastre, 
a unității dialectice dintre factorii 
interni și cei externi ai dezvoltării 
economice, în intervalul 1970—1980 
au intervenit modificări cantitative 
și calițative în toate sferele acti
vității economice și sociale. Astfel, 
venitul național a crescut de 2,42 

ori, producția globală industrială 
de 2,89 ori, vînzările de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist 
de 2,15 ori, productivitatea muncii 
pe o persoană din industrie de 1,39 
ori, veniturile reale totale ale 
populației de 1,96 ori, cheltuielile 
pentru acțiuni social-culturale de 
la bugetul statului de 2,09 ori, vo
lumul comerțului exterior de 4,94 
ori ; în cadrul acestuia, ponderea 
în export a produselor prelucrate 
a crescut de la 73 la sută la 83 la 
sută, iar ponderea în import a gru- ' 
pei combustibili, materii prime mi
nerale și metale a sporit de la circa 
30 la sută la peste 50 la sută.

Desigur, realizarea unei aseme
nea dinamici a economiei naționale 
a fost posibilă și datorită rolului 
care i-a revenit, în ansamblul ac
tivității de comerț exterior, impor
tului de materii prime deficitare, 
strict necesare realizării obiective
lor dintr-o serie de sectoare cheie 
ale economiei naționale. Astfel, în 
intervalul menționat, importul de 
țiței, a cărui pondere în consum a 
crescut de la 14,6 la sută la 58 la 
sută, a sporit din punct de vedere 
cantitativ de aproape 7 ori. Canti
tățile importate de minereu de fier 
au crescut de 2,6 ori, iar cele de 
cărbune de 5,4 ori. Au sporit, de 
asemenea, importurile de concen
trate de apatită pentru producția 
îngrășămintelor fosfatice, de bum
bac, de cauciuc natural și altele.

Chiar dacă ne limităm numai la 
aceste exemple, ținînd seamă de 
evoluția " ascendentă a prețurilor 
internaționale — indicele general 
al prețurilor internaționale ale pro
duselor de bază calculat de Insti
tutul de Economie Mondială arată 
o majorare a acestora, în interva
lul 1970—1980, de 3,8 , ori — căpă
tăm o imagine a efortului valutar

de influenta
cu care țara noastră a fost con
fruntată. Amplificarea fenomene- , 
lor de criză din economia mondi
ală afectează in măsură mai mare 
sau mai mică toate statele lumii. 
Creșterea vertiginoasă a prețurilor 
internaționale ale materiilor prime 
și combustibililor s-a repercutat a- 
supra tuturor celorlalte produse, 
determinînd creșterea costurilor de 
producție și alimentind inflația 
mondială. De pildă, în intervalul 
amintit, sporul cantitativ de apro
ximativ 7 ori al importului de ți
ței s-a concretizat intr-o creștere 
valorică de peste 135 ori. Dealtfel, 
numai ca rezultat al majorării de 
preț intervenite între anii 1979 și 
1980, România a plătit în plus pen
tru țițeiul importat, necesar eco
nomiei sale naționale, aproape ' ~ 
miliarde de dolari.

Chiar în aceste condiții grele 
economiei mondiale, în 1981 în 
ra noastră retribuția reală a oame-
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ale 
ța-
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nilor muncii a crescut cu 1 lă sută, 
iar veniturile reale ale populației 
au crescut cu 2,2 la sută față de 
1980.

Asigurarea unei dezvoltări conti
nui și stabile a economiei noastre 
naționale a impus cu necesitate a- 
plicarea fermă a noului mecanism 
economic, a legilor economice obi
ective. Sistemul de prețuri, ca pîr- 
ghie esențială a mecanismului e- 
conomic al societății noastre socia
liste, vizează realizarea rentabilită
ții în fiecare domeniu de activitate, 
asigurarea unui raport corespunză
tor intre interesele generale ale 
societății și cele ale întreprinderi
lor, redistribuirea venitului națio
nal creat în raport cu interesele de 
ansamblu ale economiei naționale, 
realizarea de corelații corespunză
toare între ramuri și subramuri, 
asigurarea puterii de cumpărare a 
populației. Prețurile, ca pîrghie 
ecenomică de influențare a meca
nismului economico-financiar, 
buie să stimuleze utilizarea 
nomicoasă a materiilor prime și 
terialelor importate și a celor 
venind din producția internă,
încurajeze creșterea exportului și li
mitarea la strictul necesar a im
portului, să contribuie la ameliora
rea calității produselor și fabrica
rea de produse noi, realizate pe 
bază-de tehnologii proprii modeme.

Desigur, pentru ca sistemul de 
prețuri să. poată îndeplini rolțll de 
„motor" in cadrul mecanismului 
general al economiei, este necesar 
ca prețurile să fie corelate perma
nent cu costurile dc producție, iar 
acestea să se reflecte in prețurile 
de desfacere cu amănuntul, deoa
rece numai pe această cale se poate 
aplica cu consecvență noul meca
nism economico-financiar și în
făptui autogestiunea și autofinan-

tre- 
eco- 
ma- 
pro-

să
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ZOOTEHNIA
(Urmare din pag. I)
exagerat de concentrate și pe o teh
nologie specifică acestui sistem de 
furajare, adică costisitoare și mare 
consumatoare de energie, s-a ajuns 
la situația ca, pe măsură ce efecti
vele creșteau, iar producțiile de po
rumb stabilite nu se realizau, să fim 
obligați să scoatem concentratele din 
hrana taurinelor și ovinelor și să ne 
rezumăm in furajarea lor mai ales 
cu • siloz, paie și coceni. Trebuie spus 
însă că, în multe unități, nici măcar 
aceste furaje de volum nu au fost 
asigurate ca urmare a slabei preocu
pări a celor care poartă răspunderea- 
dezvoltării zootehniei. Consecințele 
negative ale acestui mod de furajare 
neeorespunzător asupra producții
lor zootehnice s-au accentuat ince- 
pind din anul 1980, cind suprafața 
cultivată cu plante furajere — și așa 
foarte mică — a fost diminuată cu 
incă 300 000 hectare. In același timp, 
nerealizarea producției de porumb 
stabilite a dus la crearea de goluri 
serioase in acoperirea necesarului 
de concentrate chiar in cazul porci
lor, obligind să recurgem masiv la 
import, cu eforturi valutare în
semnate. Am făcut aceste pre
cizări nu pentru a justifica ne- 
realizările de pină acum in zooteh
nie, ci pentru a pune mai bine in 
evidentă măsurile care s-au luat și 
urmează a fi luate începind diri a- 
cest an pentru asigurarea furajelor. 
Prima măsură a fost mărirea 
suprafeței cultivate cu furaje la 
1.2 milioane hectare. Resursa cea 
mai mare de furaje o con
stituie însă pășunile și fînețele na
turale, care ocupă la noi în țară pes
te 4 milioane hectare. Dacă la a- 
cestea mai adăugăm și suprafețele

cu furaje în cultură succesivă a- 
tunci nu există nici un motiv să se 
afirme că în ceea ce privește su
prafața cu furaje nu sînt condiții 
pentru dezvoltarea puternică a zoo
tehniei. Problema care se pune este 
de a asigura o structură optimă a 
culturilor furajere, în funcție de po
tențialul productiv al pămintului, in 
funcție de particularitățile fiecărei 
zone și chiar ale fiecărei unități în 
parte. In acest context, consider că 
are o deosebită importanță acea 
prevedere din proiectul noii legi ce 
reglementează producerea și utiliza
rea nutrețurilor care stabilește obli
gativitatea fiecărei unități de a-și 
asigura integral din resurse proprii 
necesarul de substanțe nutritive pen
tru animale. A doua măsură vizează 
creșterea producției la hectar, care în 
momentul de față este necorespun
zătoare, mult sub ceea ce se cere, 
în zonele de șes. prin lucrări de îm
bunătățire a pajiștilor și fertilizarea 
lor, trebuie să ajungem la dublarea 
și chiar triplarea producției la hec
tar. Acolo unde există condiții de 
irigare este necesar ca suprafețelor 
cu pășuni și finețe să li se aplice 
regimul de udare specific culturilor 
de cîmp. Suprafețele cele mal mari 
de pajiști le avem însă în zonele 
de deal și munte. Acțiunile care se 
cer întreprinse aici pentru creșterea 
producției la hectar sînt complexe și 
costisitoare, dar există numeroase 
experiențe care dovedesc că chiar 
prin aplicarea unor ljicrări simple 
— curățire, nivelare și fertilizare — 
s-a reușit o sporire considerabilă a 
cantității de iarbă la hectar. Este 
nevoie să se treacă la înfăptuirea 
acestor sarcini chiar din aceste zile.

Rezolvarea problemei furajelor la

noi este legată și de cerința spo
ririi răspunderii pentru valorificarea 
superioară a nutrețurilor, înțelegind 
prin aceasta necesitatea strîngerii lor 
la timp, transportul și depozitarea 
corespunzătoare pentru că aici sînt 
foarte mari pierderi. De asemenea 
trebuie promovate cu mai multă fer
mitate metodele de preparare care 
asigură sporirea valorii nutritive a 
grosierelor. Este inadmisibil să mai 
dăm în hrana taurinelor și ovine
lor coceni, paie sau alte resurse se
cundare neprelucrate. Practic, fieca
re unitate dispune de tot ce este 
necesar pentru a se trece la siste
mul de preparare a grosierelor.

Cit valorează pentru
zootehnie un hectar de
porumb și un hectar

de cartofi

— Pe ce se bazează noua concepție 
de organizare-producere-utilizare a 
nutrețurilor și care sint speciile la 
care se vor produce cele mai mari 
schimbări in procesul de furajare ?

— Ea pornește de la cerința de 
a asigura pentru fiecare specie a- 
semenea rețete de furajare care să 
fie cît mai bine valorificate de a- 
nimale. La porci,- noile norme de 
furajare sînt bazate pe porumb știu- 
leți însilozați, cartofi, lucernă etc. 
în hrana porcilor se vor utiliza și 
furajele combinate, acestea avind 
menirea de a completa toate sub

stanțele nutritive necesare animale
lor. Spre deosebire de sistemul de 
furajare de pină acum, pentru in- 
grășarea unui porc se vor folosi doar 
120—130 kg furaje combinate, față de 
400—450 kilograme cît se consuma în 
unele complexe. O asemenea fu
rajare mixtă s-a practicat și la noi 
în trecut și o practică și astăzi ță
ranii în gospodăriile lor, cu rezul
tate foarte bune.

Schimbările pe care le preconizăm 
în furajarea porcilor nu constituie o 
noutate decît în ce privește tehno
logia de preparare și administrare 
a hranei, respectiv de depozitare a 
furajelor. Ce este porumbul știuleți 
insilozat 7 Nimic altceva decît po
rumbul știuleți care se recoltează cu 
cîteva zile înainte de a ajunge Ia 
maturitate deplină, respectiv cînd 
are o umiditate de 35—40 la sută. Cît 
porumb nu s-a recoltat la noi cu o 
asemenea umiditate ridicată 7 Nu
mai că în loc să-l depozitezi în pă- 
tule ca pînă acum, unde mai și 
mucegăia, îl conservi sub formă de 
pastă în silozuri speciale construite 
chiar in cadrul fermelor, lingă hale
le de porci. Avantajele : se devan
sează campania de recoltare a po
rumbului ; crește randamentul com
binelor și se reduc pierderile la re
coltare ; se elimină consumul mare 
de combustibil și cheltuielile neeco- 
nomicoase cu transportul porumbu
lui din Ian la baza de recepție sau 
Ia F.N.C. și de aici la complexe. Ca 
să nu vorbim de consumul mare de 
carburanți folosit pentru uscarea po
rumbului supus prelucrării. Asta ar 
fi in ce privește însilozarea porum
bului.

Avantajele introducerii cartofilor 
și lucernei în furajarea porcilor sint 
demonstrate de experiența multor 
unități. Așa, de exemplu, cartofii au 
fost folosiți cu succes în furajarea 
porcilor în județele Harghita, Covas- 
na, Suceava și Mureș. In multe uni
tăți agricole din crimele trei județe 
amintite, producția medie de po
rumb la hectar nu depășește 1 200— 
1 600 kg, cantitate cu care se pot in-

grășa 3—4 porci. La cartofi în 
schimb se realizează aici curent 
20 000 kg la hectar. Pentru ingrășa- 
rea unui porc este nevoie de 700 kg 
cartofi, ceea ce înseamnă că se pot 
îngrășa 20—25 porci, in loc de 3—4 
în cazul hrănirii lor cu porumb. De
sigur, aceste formule de alimentație 
presupun schimbări de fond in ce 
privește tehnologiile de preparare a 
furajelor și stabilirea compoziției 
rețetelor, precum și a tehnologiilor 
de administrare a hranei. Tocmai 
pentru a se evita unele greșeli, pen
tru a se stabili o tehnologie unitară, 
ne propunem ca toate aceste lucruri 
noi să le experimentăm în unul din 
cele mai mari complexe de creștere 
și ingrășare a porcilor de la noi, cel 
de la Brăila.

Trifolienele - 6*0 la sută
din suprafețele

cultivate cu nutrețuri!
— Vor fi ingrășați deci porci și cu 

porumb știuleți insilozat, cartofi, lu
cernă etc., dar cu ce și cum vor fi 
hrănite taurinele și ovinele ?

— Categoric cu furaje mai îndes
tulătoare și net superioare calitativ 
celor folosite pînă acum. Prima pro
blemă este aceea de a scoate ani
malele pe pășune. Să le lăsăm să 
se hrănească liber, la soare și în aer 
curat. Sistemul de furajare la iesle, 
atît de mult lăudat de unii, nu nu
mai că nu a dus la creșterea pro
ducției de lapte, dar s-a dovedit și 
neeconomic. Să dau numai un exem
plu : noi folosim oamenii și mași
nile să cosească iarbă, apoi să d 
usuce, după care o transportăm in 
fermele zootehnice. Mai cheltuim și 
cu adusul finului în iesle, cu cură
țirea grajdului de dejecții și căratul 
acestora din nou pe cîmp. Or, dacă 
ducem vaca afară pe pășune, ea sin

gură face toate aceste lucruri. Se 
realizează astfel un circuit natural 
perfect între animal și resursele 
sale de existență. Vorbind despre 
pășunat am in vedere organizarea 
unui pășunat rațional, organizat, 
Care să asigure regenerarea normală 
a ierburilor. Pentru bovine se pune 
și problema găsirii unei structuri 
optime a culturilor furajere și cu 
deosebire creșterea ponderii plante
lor de mare valoare nutritivă — tri- 
folienelor — precum șl a celor care 
asigură obținerea unei producții 
mari la hectar. Cele mai valoroase 
plante furajere pentru condițiile ță
rii noastre rămîn lucerna și trifoiul, 
care, așa cum prevede și proiectul 
legii ce reglementează producerea și 
folosirea resurselor de furaje, tre
buie să ocupe minimum 60 la sută 
din suprafețele cultivate cu nutrețuri. 
De ce atita preț pe lucernă, de e- 
xemplu 7 Pentru că în condiții de 
irigare la fiecare hectar cultivat cu 
lucernă se poate obține o cantitate 
de proteină brută digestibilă dublă 
față de cit se realizează la soia sau 
porumb. Apoi, din lucernă în ames
tec cu paie sau alte grosiere uscate 
se obține și cel mai bun semisiloz. 
în perspectiva folosirii biogazului îț 
ăgricultură se va putea trece la pro
ducerea făinii de lucernă, care este 
tot atit de valoroasă pentru animale 
cum este laptele pentru om. Dintre 
culturile de mare randament ne vom 
orienta mai ales spre sfecla și gulii
le furajere — plante care au consti
tuit dintotdeauna o importantă sur
să de furajare la noi. In condiții nor
male de producție, de pe fiecare 
hectar se pot obține 80—90—100 tone 
sfeclă sau 60—70 tone gulii. Nu e- 
xistă nici- o altă plantă care să pro
ducă atit la hectar. Pe deasupra, a- 
ceste plante au și o valoare nutri
tivă mult superioară grosierelor. E- 
xistă intr-adevăr unele probleme în 
ce privește transportul lor, dar în
cepind din acest an am stabilit ca 
întreaga suprafață arabilă destinată 
culturilor furajere să fie amplasată 
lingă fermele zootehnice.

— Spuneați la începutul acestei 
discuții că dintre toate, cea mal strin
gentă problemă care trebuie rezolva
tă pentru redresarea zootehniei o 
reprezintă asigurarea unor îngrijitori 
pricepuți, oameni cu dragoste pentru 
animale.

— Zootehnie modernă fără oameni 
bine pregătiți și harnici nu se poa
te face. Aceasta cere o anumită 
schimbare a mentalității despre po
ziția crescătorului de animale în so
cietate. Trebuie ridicat prestigiul 
acestei profesii nu numai prin sti
mulente materiale, ci și morale. Este 
absolut nevoie să le folosim pe a- 
mîndouă mai mult decît pînă acum, 
să găsim îngrijitori de animale 
buni, pentru că fără ei nu se poate 
face zootehnie. Este o cerință im
pusă de complexitatea tot mai mare 
a procesului de producție din zoo
tehnie, care, pe măsura perfecțio
nării tehnologiilor, a metodelor de 
lucru, presupune cadre bine pregăti
te, cu o înaltă calificare.

Aceasta ar fi, într-o prezentare su
mară, noua orientare în creșterea 
animalelor la noi in țară. Noile mă
suri au menirea de a ne determina 
pe toți cei care lucrăYn in zootehnie 
să găsim cele mai bune soluții pen
tru îmbunătățirea radicală a activi
tății in acest sector, pentru ridica
rea acestei ramuri la nivelul cerin
țelor actuale. Asemenea soluții tre
buie găsite de pe acum, pentru ca în 
fiecare fermă zootehnică să fie grab
nic încheiate lucrările de moderni
zare și în special cele care privesc 
introducerea apei, echiparea cu bu
cătării furajere, mecanizarea mulsu
lui, adoptîndu-se pretutindeni solu
ții simple, ieftine. De asemenea, tre
buie pregătită temeinic campania de 
recoltare a celor 400 000 hectare cul
tivate cu Iolium și rapiță, campanie 
care trebuie încheiată în cîteva zile, 
pentru a se putea trece la realiza
rea celei de-:a doua culturi pe supra
fețele respective.

Convorbire consemnată de 
Iosif POP
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împotriva asupririi moșierești, pentru dreptate socială
(Urmare din pag. I)

Răscoala a fost lipsită de orga
nizare unitară, fiind mai degrabă 
totalitatea mișcărilor reunite intr-o 
acțiune de mari proporții. O miș
care colectivă țărănească, impre
sionantă prin vasta cuprindere 
geografică, prin mulțimea partici- 
panților — țărani de toate stările, 
sprijiniți de muncitorime in multe 
locuri, de intelectualitatea progre
sistă de la sate și din orașe. Re
vendicările tuturor răsculaților, 
acțiunile și scopurile urmărite de 
aceștia, represiunea, apoi urmările 
pentru întreaga țărănime îndrep
tățesc caracterizarea evenimente
lor din februarie-martie 1907 drent 
cea mai mare răscoală țărănească 
din istoria modernă a României. 
„Prin amploarea și intensitatea ei, 
răscoala din 1907 a reliefat necesi
tatea acută a înlăturării relațiilor 
de producție feudale, a rezolvării 
problemei agrare în favoarea ma
selor largi ale țărănimii, a dezvă
luit marile energii revoluționare 
ale țărănimii, reprezentind una din 
paginile glorioase ale luptei sociale

a poporului român". Este caracte
rizarea, fără îndoială, pe cît de 
justă, pe atit de profundă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii noastre socia
liste.

La început, autoritățile au în
cercat să potolească revoltele prin 
mijloace administrative. Pe măsu
ra extinderii lor a fost folosită ar
mata, pentru ca în faza maximei 
extinderi să se făurească un ade
vărat plan militar de represiune a 
răscoalelor : 140 000 de ostași, re
partizați în patru corpuri de ar
mată și 9 divizii. Comandanți mi
litari au fost învestiți cu puteri 
depline . Sint mobilizate cavaleria 
și artileria. Cu atît mai mult cu 
cît răsculații intenționau să pă
trundă chiar în Capitală și, de ase
menea, se observau unele începu
turi de organizare, sub conducerea 
unor „studenți", adică organizatori 
și conducători. Teama și spaima ce 
cuprinseseră moșierimea și burghe
zia din România sînt exprimate 
de unul din reprezentanții acesto
ra, Vintilă Brătianu, intr-un arti-

col publicat în acele zile de maxi
mă incandescență, „zilele critice", 
cum le caracterizează semnatarul 
articolului, care se temea nu nu
mai de violența mișcărilor țără
nești și „de devastările din jude
țele dunărene", ci, deopotrivă, de 
„repeziciunea cu care focul se 'în
tindea", precum și de „Ciocoteaîa 
ce începe să se simtă puternic și 
in orașe și mai cu seamă în Capi
tală". Se întrebau cei cuprinși de 
teamă „cu ce forțe se va putea 
restabili liniștea în sate, cind ora
șele de unde trebuia să plece pa
cificarea ar fi fost în flăcări".

Soluția a fost găsită prin uita
rea rivalităților dintre cele două 
partide politice — conservator și 
liberal — unite în fața primejdiei. 
Un manifest-program a fost publi
cat, cuprinzînd unele reforme care 
satisfăceau doar revendicările se
cundare ale țărănimii. Concomi
tent, a fost organizată represiunea. 
Ordine severe au fost trimise de 
guvern celor circa 140 000 de sol
dați, în sensul ca măsurile preco
nizate să se execute „fără cea mai 
mică intirziere" și „cu toată ener
gia" ; reprimarea „chiar din primul

moment în modul cel mal energic a 
oricărei bande care ar comite acte 
de violență sau incendiu". Și ordi
nele au fost executate.

înăbușirea răscoalei nu a însem
nat și încetarea represiunii, care a 
continuat cu furie și ură. Și-au 
pierdut, astfel, viața, potrivit ci
frelor cuprinse în scrierile vremii, 
vreo 11 000 de oameni ; alți zeci 
de mii de țărani au fost arestați.

Au putut fi vîrîți în morminte 
peste zece mii de țărani și intelec
tuali de la sate, au putut fi înmor- 
mîntați de vii în temnițe și ocne 
alte mii, dar nu a putut fi înfrîntă 
hotărirea de luptă a țărănimii pen- 
tru'pîine, pămînt, libertate și drep
tate. Nici sumele fabuloase plătite 
moșierilor drept despăgubire și 
nici acordul dintre burghezie și 
moșierime n-au fost în stare să 
prelungească viața anacronicelor 
orînduieli sau să oprească în loc 
mersul înainte al istoriei, care, în 
anii revoluției și construcției so
cialiste, prin lupta unită a clasei 
muncitoare și țărănimii, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, avea să le înlăture pentru 
totdeauna.

VÎLVĂTAIA APRINSĂ DIN SUFERINȚĂ ȘI NEDREPTĂȚI
Injusta repartizare a pămîntului

• 4171 proprietari, cu moșii de peste 10 ha, dețineau o întindere ciilti- 
vabllă de 3 810 351 ha. adică cu 666 706 ha mai mult decît un număr de 
920 939 țărani avînd suprafețe de pină la 10 ha. 2 milioane de țărani, re
prezentind două cincimi din populația rurală, nu dispunea de suprafețele 
necesare pentru a realiza minimul necesar de hrană, fiind nevoită să ia în 
arendă în condiții oneroase pămintul moșieresc. La aceștia trebuie adăugați 
și cei 390 000 de lucrători agricoli lipsiți de pămînt. llustrind această tristă 
realitate. Constantin Stere a vorbit în titlul unuia dintre articolele sale din 
acel ani de „foametea constantă" de la sate.

Am povestit și voi mai 
povesti întîmplarea de acum 
vreo două luni pentru că, 
iată, o simplă coincidență 
dobindește, prin jocul unor 
lumini mai înalte, ale des
tinului poate, un înțeles ac
tual, profund, tulburător. 
Era în ziua de 10 decem
brie și fusesem invitat să-J 
prezint — in ședința cena
clului Confluențe, al zia
rului „Scînteia tineretului" 
— pe tînărul și talentatul 
autor clujean Nicolae Bă- 
ciuț. Ii cunoșteam poeziile 
din revista studențească 
„Echinox" și, cu cîteva mi
nute înainte de a lua cuvîn
tul, l-am întrebat, pentru a 
adăuga la prezentare cîteva 
date biografice, 
născut. „Azi" — 
puns. Am crezut 
sește o figură 
emoțiile prezenței într-un 
cenaclu prestigios erau 
mari, se gindea poate și la 
faptul că poetul se naște 
zilnic, o dată cu fiecare 
vers nou pe care-1 scrie... 
Era deci un fel de-a vorbi. 
Ei bine, nu era. Pentru că, 
într-adevăr, Nicolae Bă- 
ciuț s-a născut la 10 de
cembrie — și anume în 
ziua de 10 decembrie 1956. 
zi in care a fost accidentat 
mortal Nicolae Labiș. Mu
rea un om. Se năștea altul. 
Murea un 
năștea un 
Nimeni nu înlocuiește 
nimeni, moartea

cînd s-a 
mi-a răs- 
că folo- 
de stil :

magnlflce șl infringer! mag
nifice, bătălii nu de inte
rese, ci de idealuri, nu de 
tancuri, ci de idei, urcușuri 
spre piscurile gloriei și pră
văliți in rîpile uitării. E o 
Istorie care ar trebui să 
cuprindă — din păcate nu 
se intimplă totdeauna așa 
— numai înfruntări demne 
și cavalerești. Cavalerești, 
sigur, pentru că nu se în
tâlnesc, pentru a se măsura, 
oameni de pe tărimuri 
aflate în conflict armat, ci 
cetățeni pașnici, concetățeni

te făpturi firave ce trebuie 
sprijinite patern să nu 
cadă de pe picioare de slă
biciune, ci prezențe certe 
ori speranțe certe. Și ce fru
mos e cuvîntul „speranță" 1 
Să fii tu, om tinăr, spe
ranța altora, a cititorilor, a 
colegilor... Viața unei lite
raturi fără tineri poeți de 
valoare ar fi mohorită și 
ternă, o viață fără speran
ță și fără speranțe. Din fe
ricire însă, viitorul există !

Tinerii poeți... Matei Viș- 
niec e profesor de geogra-

însemnări de Florin MUGUR

Povara învoielilor agricole
• Sint deosebit de sugestive pentru grelele poveri ce decurgeau din 

arendarea pămintului clauzele unui contract încheiat in 1906 in localitatea 
Brezoaia. Fiecare țăran ce lua in arendă 4 pogoane de pămînt se obliga 
să dea jumătate din recoltă arendașului, și in plus să mai presteze lucrări 
de secerat pe 4 pogoane, arături pe 2 pogoane, 4 zile de lucru cu brațele, 
trei zile de lucru cu carul. Pe deasupra țăranul se mai angaja a da arenda
șului : 24 kg fasole, 40 de snopi coceni, 40 dovleci, 3 găini și 10 ouă.

tn aceste condiții, țăranii nu aveau posibilitatea de a-și lucra pă- 
minturile proprii ori luate în arendă. Citim într-o plingere a țăranilor din 
Rădeni-Botofani din 26 februarie 1907 : „Sîntem fără nici un ajutor de la 
nimeni, sintem goi, fără haine..., că noi muncim tot arendașului pentru pă- 
mint și al nostru rămine pirloagă nelucrat, ne pune să prășim țelini unde 
pierdem zilele și al nostru rămine nelucrat, la seceri ne pune unde sint 
spinării și nu putem secera decît o prăjină pe zi și la măsură pune cum 
vrea d-lui“.

Iar sătenii 
țele noastre

MASA ȚĂRANULUIAurel Jiquidi

mare poet Se 
viitor scriitor. 

' . pe 
nimeni, moartea oricărui 
om, și nu numai a unui tâ
năr, și nu numai a unui 
poet, rămine o tragedie, dar 
timpul nu se oprește 
curgerea 
literaturii 
desfășoare, 
raturii — 
mul rînd, 
presupune 
frîngeri la capătul unor 

^Jupte îndelungate, triumfuri

din 
istorialui, iar 

continuă să se
Istoria 

care e, în pri- 
istorie, adică 

triumfuri și în-

lite-

pașnici, oameni care slu
jesc același ideal și nu „se 
taie in săbii", cl-și măsoară 
trăinicia crezurilor perso
nale și a argumentelor 
personale. Istoria literatu
rii continuă să se desfă
șoare, aparent calm, nicio
dată cu adevărat calm, 
pentru că Încetarea înfrun
tărilor de spirite ar însem
na apatie și umbră mor
tală. Ea iși urmează cursul, 
iar poeții tineri înaintează 
către primul plan al aten
ției cititorilor in modul cel 
mai firesc, nimeni neluin- 
du-i locul nimănui (locu
rile în istoria literaturii nu 
sînt numerotate ca la tea
tru), fiecare afirmîndu-și 
talentul 
după

Nu
mare 
nere, 
sigur 
moment al literaturii ro
mâne și că, în desfășurarea 
de talente și de năzuinți, 
de forțe și de inteligențe ce 
caracterizează climatul li
terar actual, poeții tineri 
nu sînt cîtuși de puțin niș-

în felul său și 
posibilitățile sale, 
știu dacă trăim un 
moment al poeziei ti- 
sper că da, dar sînt 
că trăim un mare

fie într-un sat din Bără
gan. Vasile Tarța, munci
tor la Baia Mare. Liviu 
loan Stoiciu, pedagog la un 
internat din Focșani. Ni- 
chita Danilov, economist la 
Iași. Emil Hurezeanu, Mir
cea Cărtărescu, Traian T. 
Coșovei, Domnița Petri, Ion 
Mureșan, Ioan Moldovan, 
Marta Petreu, Petru Romo- 
șan. Mariana Marin, Florin 
Iaru, Adriana Bittel, Ion 
Zubașcu, Nicolae Mircea 
Benn, Radu Stoenescu, Eu
gen Suciu, Elena Ștefoi, 
Gabriel Chifu, Maria
na Marin, Adrian Se- 
helbe. Andrei Zanca-Sofal- 
vi, Werner Sollner, Ioana 
Ieronim, Denisa Comănes- 
cu, Ioana Crăciunescu, 
Magdalena Ghica, Tamara 
Pintilie, Ion Stratan, Aurel 
Pantea etc. sînt tineri din 
toată țara. Oameni de 
talent, uneori de mare ta
lent. Oameni cu carte. Și e 
de observat că pot fi — și 
chiar sînt ! — între ei,
mari diferențe in ce pri
vește talentul. Nu și de 
cultură. Radu Stoenescu, de 
pildă, e lucrător în teleco-

munlcațil : a terminat li
ceul și a absolvit apoi 
cursurile unei școli de doi 
ani. Cutare coleg de sens, 
profesor, nu are decît doi 
sau trei ani de studii in 
plus, iar bibliotecile stau la 
indemina amindurora.

Pentru că acești oameni — 
și alții asemenea lor — nu 
sint numai speranța litera
turii, a poeziei, ci și a mea, 
nu pot scrie despre ei cu 
necesara cumpănire. Ei au, 
sint sigur, multe defecte. 
Au, sint sigur, un drum 
lung de străbătut pentru 
a-și cultiva și dezvălui ca
litățile în opere trainice. 
Dar ei sint speranța — și 
e o muncă urîtă să te 
apuci să descrii părțile în
tunecate ale speranței, li 
vad puternici, ii vad plini 
de curaj, siguri nu numai 
de viitor, ci și de prezentul 
constructiv pe care-1 tră
iesc, ii văd îndrăgostiți și 
frumoși, coborind cu seniu- 
rile din munții Transilva
niei și ai Moldovei, cu 
niște pulovere uriașe pline 
de aer tare de munte, iu
bind Bărăganul și acel oraș 
din Bărăgan numit Bucu
rești, îi văd cu ochiul mă
rit ca o lupă enormă aple
cat asupra fiecărui amă
nunt al acestor locuri, ori 
cu privirea pierdută emi
nescian în desișurile cuge
tării, căutători de mari 
adevăruri. Patria ? Și ei 
sînt patria. Nu doar.ei, dar 
și ei. O patrie riguroasă și 
demnă, în care se nasc 
mereu noi talente poetice, 
în care nu se pierde — nu 
trebuie să se piardă! 
un talent, oricît 
ar fi la început, 
timid, oricît ^5e 
Zăcămintele de
sînt o mare avuție națio
nală.

nici 
de firav 
oricît de 

nesigur, 
speranță

din Rast-Dolj se plîng, dînd glas unui adevăr general : „Bra- 
gem obosite de osteneală și inima in noi plinge".

O mînă de avuți hotăra destinul 
milioanelor de țărani

• Țărănimea (cuprinsă în colegiul al III-lea) nu avea practic drept de 
vot direct, ci prin delegați, la 50 de alegători revenind un delegat. Astfel, 
in timp ce 12 265 de moșieri, bancheri, fabricanți șf liber profesioniști ale
geau 121 de senatori și 75 de deputați, 924 362 de țărani (aproape 5 milioane 
de oameni, împreună cu membrii familiilor lor) trimiteau in parlament 
doar 38 de deputați. » î ( «

Cu îndreptățire scria atunci Ion Luca Caragiale : „Imensa clasă a țăra
nilor nu are, propriu vorbind, nici un reprezentant natural al intereselor ei 
în Cameră... Cu o crudă și revoltătoare insolență, oligarhia tăgăduiește ță
ranilor (imensei mase, supusă și cuminte, producătoare a avuției naționale), 
(...) orice drept de amestec, fie măcar pur consultativ, la ocirmuirea 
intereselor lor, la dirijarea destinelor lor".

întunericul neștiinței de carte, 
lipsa asistenței sanitare

• Potrivit recensământului din 1912, in satele țării, 67,4 la sută din lo
cuitorii de peste 8 ani nu știau nici să scrie și nici să citească. Și mai răs- 
pindită era neștiința de carte in rîndul femeilor. O statistică publicată de 
revista „Convorbiri didactice" din 1905 releva că in satele din 21 de județe 
doar 2—10 la sută din sătence știau carte, in alte 7 județe doar 10—20 la 
sută, iar in tței județe doar 20—30 la sută.

• „Găsișn la sate un medic la 19 823 locuitori" („Epoca", 14 ianua
rie 1907), . ■ ! .

• O anchetă întreprinsă, in anul 1906, în 164 de sate, cătune și co
mune 'din toate județele țării consemna : 7 din 10 locuințe sătești erau 
construite din „material prost, ieftin și neigienic" ; 86,55 la sută din 
locuințe erau pardosite cu pămînt; 82,98 la sută din familiile țărănești 
foloseau pentru locuit o singură odaie ; 56,48 la sută din locuințe erau
acoperite cu trestie, paie, coceni sau pămînt.

In imaginea din stingă, țârani alâturi de gropile pe care ei înșiși fuseserâPrin înalt ordin, mii de țârani au fost condamnați la moarte și executați. _ _ . . _ . .
siliți a le sâpa, pentru că s-au ridicat pentru dreptate. Dar nu peste tot s-a intimplat astfel, deoarece nu o dată soldații, fiii îmbrăcați în haină 
militară ai țăranilor și muncitorilor, au refuzat să îndrepte puștile spre piepturile sătenilor răsculați. In imaginea din dreapta, o reproducere a dese

nului „NU TRAGEM I" de Aurel JIQUIDI

Eroul principal al aces
tui film este un inginer cu 
personalitate și experiență 
șl cu numele parcă pre
destinat, Mindrican, care 
ajunge directorul șantieru
lui unui mare obiectiv e- 
conomic in localitatea in 
care, din întimplare, tră
iesc fiica sa, Dana, și fosta 
sa soție — aceasta recăsăto
rită nu cu un oarecare, ci 
chiar cu primarul orașului.

Intr-o nedeclarată și, 
cred, chiar neintenționată, 
ca atare, polemică cu vi
ziunea multor produse și 
subproduse burgheze, care, 
pe un asemenea fundal, au 
inventat tot atîtea melo
drame lacrimogene ori dra
me sumbre — filmul lui 
Tudor Băran (scenariul, 
debut în film) și Hara- 
lambie Boroș (rggla), va 
propune atenției : la tim
puri noi (vremea construc
ției socialiste) — relații 
noi, oameni noi, oameni în
tr-o deschisă și continuă 
modelare — la Înălțimea 
societății pe care o făuresc.

Mîndrican-inginerul se va 
izbi de probleme orga
nizatorice. Omul se va con
frunta cu alți oameni in ca
litate de conducător și nu 
numai — ceea ce va deter
mina o mai bună cunoaș
tere de sine și o altă re
structurare interioară.

Filmul mai conturează și 
alte personale : cîteva fe
mei gravitând, toate, in 
iurul acestui erou se'itar. 
Printre ele fosta soție., a 
inginerului, doctorița Auro
ra, care, considerîndu-se 
neglijată și nedreptățită, 

părăsit primul oț 
riscul și poate chiar

Medalion Doru Popovici
Sint la ora actuală în 

muzica românească 
multe condeie de mare 
talent. S-au scris în ul
timele decenii pagini 
remarcabile menite să 
dureze. Nu o dată, 
mari muzicologi ai vre
mii noastre au vorbit 
despre originalitatea 
școlii românești de 
compoziție, despre di
versitatea ei stilistică, 
despre faptul că aici, 
la noi, se scrie o mu
zică inconfundabilă in 
lume, că avem o școa
lă de compoziție în 
care se disting remar
cabile personalități. 
Unul dintre înzestra- 
ții noștri muzicieni, 
care nu se apleacă 
doar asupra partituri
lor sale și, îrt timp ce 
orchestrează o simfo
nie, să spunem, găseș
te răgazul să țină con
ferințe despre valori
le muzicii românești și 
universale la Societa
tea „Muzica" (societate 
din care fac parte ar
tiști amatori și profe
sioniști și al cărui pre
ședinte este), să scrie 
studii, eseuri, romane, 
monografii, să-și în
cheie a douăzecea car
te, să semneze pagini 
de cronică muzicală, 
să alcătuiască emisiuni 
muzicale radiofonice, 
este compozitorul Doru 
Popovici. Și, luni sea
ră, Filarmonica „Geor
ge Enescu" ne-a pre
zentat un ales Meda
lion, în cadrul căruia 
am putut asculta fru
moase pagini din crea
ția muzicală a lui Doru 
Popovici, interpretate 
de formații și soliști 
de primă mărime — 
corul „Madrigal", diri
jat de Marin Constan
tin, ansamblul „Musi- 
ca Nova", mezzosopra- 
nele Martha Kessler, 
Adina Iurașcu. Astfel, 
ne-am reîntilnit cu 
creația sa de tinerețe, 

y^prima perioadă, 1950—

1956), cînd, fascinat de 
lumea liedului, vibra 
în muzică versurile lui 
Blaga, Eminescu, To- 
pîrceanu, Goga, Baco- 
via, avînd în inimă 
folclorul străvechi, dăl- 
tuind opusuri cu mij
loace postimpresionis- 
te... ; și momentul tăl
măcirii „Suitei baco- 
viene" de către Adina 
Iurașcu a fost remar
cabil. Apoi, intr-o 
pagină scrisă prin 1959, 
— „Patru cîntece anti
războinice" pe versuri

IM®

de Nicolae Labiș (un 
perpetuu balans între 
bocet și lumină, întră 
acuzare dură și șoap
tă, între țipăt și rosti
re gravă în distinsa in
terpretare a Marthei 
Kessler), prin „Omagiu 
lui Țuculescu" (1967) — 
meditație și neliniște, 
evenimentul năseîn- 
du-se neașteptat din 
ape limpezi, „Trio-ul 
pentru vioară, violon
cel și pian" (1969) — 
dens, consistent și 
„Muzica funebră pen
tru voce și pian", in 
memoria victimelor de 
la Auschwitz (1968), 
— piese din repertoriul 
membrilor ansamblu
lui „Musica Nova", 
ne-ăm reamintit de 
căutările unei etape 
mult mai complexe ; 
pentru că, în interva
lul 1956—1970,
fost așternute pe por
tativ, într-o împle
tire inteligentă de 
ecou folcloric și tehni
că dodecafonică, și can
tatele „Noapte de au
gust"; „Porumbeii mor- 
ții" și operele „Maria-

nu

na Pineda", „IJrome- 
teu" și cea de-a IV-a 
Simfonie... Ani fertili, 
cărora le-a urmat o 
perioadă la fel de rod
nică, orientată însă, 
neașteptat, după expe
riențe simfonice, după 
succese pe tărîmul 
teatrului liric... spre 
isoanele străvechi, spre 
eterofonia cîntecului 
vechi românesc, spre 
lumea muzicii corale, 
rafinatul tărim al Ma
drigalului (peste 100 de 
opusuri : pastorale bă
nățene, cantate tran
silvane, fermecătoare 
coruri în tradiția mu
zicii bizantine) — 
lume pe care ne-au 
dezvăluit-o o dată mai 
mult, în finalul con
certului, Marin Con
stantin și talentații 
madrigaliști, înălțînd 
simplu, vibrant cele 
două omagii : Omagiu 
lui George 
(1981) și 
teii Eugenio 
(1982). •

Doru Popovici este, 
așa cum scria Mihail 
Jora, „un liric prin 
excelență, spontan — 
un temperament vul
canic". Medalionul se
lectiv ce i-a fost de
dicat la jumătatea de 
veac, cit a împlinit, a 
prilejuit o intilnire 
emoționantă, întâlnirea 
cu opera unui artist de 
excepție, cu o muzică 
deloc statică, mereu 
dominată de Idee, de 
participare șl dialog. 
Sunetele înfiripă sune
te, meditația trezește 
neliniște, misterul a- 
pare din ape limpezi, 
evenimentul se lansea
ză brusc, neașteptat... 
O pană robustă, vi- 
guroăsă, o inspirație 
care-și caută și-și află 
tărimuri de adîncă 
respirație.

Smaranda
OȚEANU J

ta t r e

Enescu" 
„Omagiu 
Montale"

• Teatrul Național (14 71 71.
mica) : Cavoul ce ramiiie 
a Filarmonica „George 
(16 00 60, Ateneul Roman) : 
simfonic. Dirijor: Mircea ___
Solist: Alexandru Rudin — 19.30.
• Opera Română (13 18 57) : K.goletto 

19.
• Teatrul de operetă (13 98 48) ; Vln- 
zâtorul de păsări — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Lungul drum ai zilei către noapte — 
19,30; (Sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : 
Anecdote provinciale — 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Copiii 
lui Kennedy — 20,15.
• Teatrui de comedie (16 64 60) ; Sen
timental tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Karamazovil — 18,30; (sala 
Studio) ; C(nci romane de amor — 
19.30.
• Teatrul' Giulești (smlâ Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19.30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 56 78) ; Vorba lui Tănase — 
19,30; (sala victoria, 50 58 65) : Bel
mondo al 11-lea — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La hanul veseliei — 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
itecreașta mare — 17.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Giulești. 
18 04 85) : Osul de pește fermecat — 
17; (la Tehnic-club) ; Tigrișorul Petre 
— 10.
• Circul București (LI 01 20) : Fantas
tic circ — 19,30.
• Conservatorul „Ciprlan Porumbes- 
cu“ (14 26 10) ; Conferința ..George 
Enescu și sursele muzicii sale" — 16; 
Recital de pian : Medalion „Eusebiu 
Mandicevsclu- — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : între etaje — 19,30.

sala
19,30. 

Enescu" 
Concert 

Bas arab.

cinema

cu dorința secretă 
a-1 distruge ; gest pe care 
îl regretă in tăcere acum, 
cînd a înțeles că avea în 
preajmă o personalitate dă
ruită muncii și nu un ego
ist și un insensibil. Să a- 
mintim, mai ales, de o 
alta, pe nume Paulina, 
chelnerița ce ajunge sudo- 
riță, termină seralul și do
rește să devină Subingine- 
ră. O cunoaștem ca pe o 
ființă vulgară, cu o înțe

spectator să parcurgă un 
drum paralel cu eroii. 
Acela de înțelegere mai 
sensibilă, nuanțată, drama
tică a vieții, probă, pe de 
o parte, a unui grad mai 
înalt de civilizație, iar pe 
de alta — al unei concepții 
tonice, sănătoase, despre 
omul care iși face destinul.

Ceea ce se remarcă de la 
început în filmul realizat 
de Haralambie Boroș este 
curajul de a lucra cu actori

„Destine romanticea

♦

legere simplistă și groso
lană a vieții. O ve
dem schimbindu-se sub o- 
chii noștri. Galeria portre
telor notabile nu s-a în
cheiat. Printre cele mai 
puternice : 
sudor din 
recomandă 
ilustrează, drama 
într-o mentalitate 
șită, dar și noblețea de 
a încerca o depășire a 
ei (și scena nunții este, 
și pe ecran, originală, im
presionantă, avînd, in ciu
da spectaculosului ei, un 
aer de deosebită autentici
tate și emoție !).

Mai presus de adîncirea 
unor conflicte ce apar 
in procesele construcției 
socialiste, în relațiile de 
muncă. în viața personală, 
filmul reține într-adevăr 
prin destinele Interesante, 
adevărate și nu atît emo
ționante, cum e spune, ci 
de natură să pună pe 
gînduri și să îndemne pe

„cel mai bun 
România", se 
el, Haidaru 

fixării 
depă-

mai puțin cunoscuți sau 
fructificați : alături de 
Dem Rădulescu, Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila ori Horațiu 
Mălaiele ii întilnim pe 
Tamara Crețulescu, Cris
tina Deleanu, Constantin 
Diplan, Catrinel Paraschi- 
vescu și Florin Tănase, in 
roluri mai întinse ca altă
dată, cărora le dau viață 
cu sensibilitate, cu sobrie
tatea, gravitatea, cu ner
vul sau — după cum o cer 
situațiile și replicile — cu 
umorul necesar. Regăsim în 
Haidaru nu doar masivita
tea caruril, ci și greutatea 
replicii specifice lui Nico
lae Dinică. Dovada maxi
mă a originalității și riscu
lui unei distribuții neaștep
tate : Eftimie Popovici (în 
Mindrican) și Imoltf Gaspar 
(Paulina), prezențe plăcute, 
talente actoricești incontes
tabile, care nu reușesc (cum 
era și normal 1) să com
penseze unele carențe ce 
țin de perfecta verosimili-

tate in film a unor situații 
(ce păreau pe deplin or
ganice și impresionante în 
romanul ce ii stă la bază 
— „Turnul cicloanelor"). 
să înlăture convenționalis
mul și 
replici, 
parte, 
atît evoluțiile lui Mindri
can, Paulina, cit și ale lui 
Haidaru nu sint suficient 
pregătite de cineaști prin 
atmosferă, sau prea gene
ros servite prin unghiuri
le de filmare alese. Alături 
de scene memorabile (po
dul, nunta) ■ înt în „Desti
ne romantice" secvențe 
frapante printr-o anume 
înfrumusețare a ținutei 
vestimentare' (inginera, de 
pildă) și a ambianțelor ; 
secvențe destul de sărace 
în detalii realiste.

Credem, din acest punct 
de vedere, că scenariul lui 
Tudor Băran, prin autenti
citatea observației de viață 
și prin noblețea 
rale pe care le 
convingător, ar 
o și mai fermă 
sub semnul opoziției la me
lodramă („stânca amintirii") 
și refuz al edulcorării. De 
asemenea, o și mai 
tă elaborare la 
fiecărui detaliu, 
mai direct : o mai 
că și bogată în 
fructificare cinematografi
că. Dincolo de atari obser
vații ce sugerează inegali
tăți, „Destine ron’»"ti™“ 
afirmă un scenarist 
lent și adaugă o 
binevenită filmului 
tualitate românesc.

uscăciunea 
Sînt, pe de 

momente în
unor 
altă 
care

tezelor mo- 
ilustrează 

fi necesitat 
prelucrare

exigen- 
nivelul 
Adică, 

autenti- 
sugestii

romantice1 
de ta- 
pagină 
de ac-

Natalia STANCU

Ultimele decenii ale se
colului nostru au adus 
omenirii pe lingă imensa 
satisfacție de a fi pătruns 
atît de departe in 
tainele macrocosmosului 
și microcosmosului, și 
povara marilor griji iz- 
vorîte din prea multele 
crize cu care se confrun
tă. Această stare contra
dictorie alimentează o 
bogată literatură științi
fică de prospectare a vii
torului la cumpăna mile
niului trei. Lucrărilor de 
asemenea factură li s-a 
adăugat, recent, și cartea 
doctorului in economie 
Ioniță Olteanu, sugestiv. 
intitulată; „Limitele pro
gresului și progresele li
mitelor", apărută în Edi
tura politică, în prestigi
oasa colecție „Idei con
temporane".

Densa țesătură de idei 
a acestei cărți, izvorîte 
dintr-o profundă înțele
gere și meditație asupra 
experienței românești de 
edificare a unei noi so
cietăți, creează premisele 
unui dialog fertil, de rea
lă substanță cu ginditori 
și școli de gîndire de pe 
diferite meridiane ale 
lumii. Este o tentativă 
izbutită, pentru că lucra
rea propune o viziune 
nouă asupra problemelor 
creșterii economice, 
țitor diferențiată 
punctele de vedere 
au făcut „carieră" 
anii '70. Autorul 
punct de pornire analiza 
critică a concepțiilor care 
înscriu rezolvarea mul
tiplelor probleme ce con- 

^J'runtă in prezent omeni-

rea In cadrul triunghiului 
creștere, resurse, 
— concepție care 
punde îndeosebi opticii 
promovate de rapoartele 
către clubul de la Roma. 
Demonstrind cu multiple 
și nuanțate argumente că 
optica triunghiului este 
mult prea strimtă pentru 
a permite să se găsească,

mediu 
cores-

edificiu- 
privit nu

sim- 
de 

care 
prin 

ia ca

sale, tn centrul 
lui, omul fiind 
numai ca resursă a creș
terii, ca factor de* pro
ducție și consumator, ci 
și ca ființă biologică, ca 
individualitate și membru 
al colectivității sociale, 
trăind concomitent în 
mediul natural, in cel 
economic, social, politic

Ionitâ OLTEANU

„Limitele progresului
și progresele limitelor"

în limitele sale, soluții 
de fond la atîtea proble
me grave cîte apasă azi 
destinul popoarelor — a- 
ceastă optică ce nu ia în 
seamă elemente decisive 
cum sînt natura relații
lor sociale, dinamismele 
culturale, etice, reformele 
structurale, instituționale 
— autorul dezvoltă in re
plică un concept nou, 
care are componente
le : economic-tehnologic- 
social-ecologic, ■ reunite 
sub ceea ce el numește’ 
„cadrul conceptual al 
pătratului". In această 
nouă optică, procesul 
creșterii economice are 
o arhitectură care îl așa- 
ză pe om, cu ajpirațiile

etc. înțelegînd în aceas
tă viziune dezvoltarea 
economică, autorul ple
dează, cum ar zice 
Balzac, pentru înlocui
rea interesului meschin, 
egoist, cu un ideal social- 
uman adevărat. Astfel, 
dintr-un scop in sine, 
creșterea economică de
vine mijloc de rezolvare 
a finalității social-umane, 
ceea ce presupune, cum 
precizează autorul, „tre
cerea de Ia o creștere 
economică de tip econo- 
mocentric — la una de 
tip sociocentric". A pleda 
pentru o asemenea socie
tate înseamnă a milita 
implicit pentru elimina
rea „șocului viitorului", 
pentru transformarea.

cum afirma un 
ginditor, „secolului 
cii" in „secolul 
ței".

Autorul nu lasă 
moment impresia 
rește să sugereze 
sau rezolvări 
El însumi 
pe care 
drept incitante teme de 
reflecție, față de care 
lasă să plutească perma
nent în aer întrebarea : 
„S-ar putea judeca lucru
rile și așa, ce părere ai ?“ *

Beneficiind de o expu
nere vie, de-un stil pu
blicistic alert și expre
siv, lucrarea înscrie un 
moment semnificativ în 
evoluția literaturii econo- 
mico-politice de la noi.

Socotim că descifrarea 
interesantelor scheme si
noptice realizate de au
tor, printr-un comentariu 
adecvat care să releve 
cititorului mai puțin fa
miliarizat cu vasta pro
blematică a dezvoltării 
economico-socialc, fațe
tele ascunse ale comple
xelor procese pe care le 
implică progresul umani
tății în etapa actuală ar 
fi fost binevenită. Din
colo însă de acest aspect 
de ordin secundar, lucra
rea contribuie în mod 
cert la înscrierea gîndirii 
noastre ' economice 
circuitul internațional 
idei, impune atenției 
periența românească 
edificarea unei lumi 
în care omul își afirmă, 
cu tot mai mari împli
niri, existența sa.

ilustru 
fri- 

speran-
nici' un 
că do- 
modele 

infailibile. • 
privește ideile 
le. avansează

în 
de 

ex-
în 

noi

Ioan ERHAN
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• Liniștea din adincuri : SCALA 
(11 U3 72) — 9,30; 11,30; 13,30: 15.45; 18;
30.15, GLORIA (47 4b 75) — 12; 14; 16; 
13: 20. FLAMURA (85 77 12) — 8; 10; 
14; 16; 18; 20.
• Grăbește-te Încet : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) - 13; 15; 17; 19; 21.
• Stop-cadru ia masă : CENTRAL 
(14 12 24) — 8; 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Maria Mirabela: GIULEȘTI (17 55 46)
— 8; 13.30; 15,45; 13; 20.
• Destine romantice : COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30; 17.30; 19,30, ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Superpollțistul : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 2(1.
• Saltimbancii : POPULAR (35 13 17)
— 15; 17,15; 19.30.
• Iubește, iubește, dar nu-ți pierde 
capul: TIMPURI NOI (15 6110) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. CULTU
RAL (85 50 13) — 8; 10; 16.15; 18,15;
20.15, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 18: 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : BU- 
ZEȘTI (50 43 38) .— 9; 11,30; 14: 17; 
19J0.
• întoarcerea acasă: EFORIE (13 04 83)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Jumătate de casă fără mire — 20;
nramer contra Kramer — 16: 18 :
DRUMUL SĂRII (3128 13).
• Legătura de singe: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 18.30.
• Legenda lui Ciun Hian : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30 ; 18,30.
• Tren cu destinație specială : .PRO
GRESUL (35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări ; Re
întoarcerea lui Surcouf : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20)
— 17.
• Tora, Tora, Tora ! : CAPITOL 
(16 28 17) — 8; 10,45; 13.30; 16,15; 19.15.
• Toate mi se intimplă numai mie :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.15. FAVORIT —
(45 31 70) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20,15, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20,15.
• Cobra se tntoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8: 10; 12; 14; 16: 18; 20. 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prințesă pe un bob de mazăre — 
9; 10.30: 12: 15.45: Capitolul ai doilea
— 13.30; 17.30: 19.45 : DOINA (16 35 38).
• Toată lumea este a mea : DACIA 
(50 35 94) — 9: 12; 16; 19.
• Bronco Billy : STUDIO (59 53 15) — 
10: 12.15; 14.30; 17. LIRA — (317171)
— 15,30; 18; 20. VOLGA (79 71 26) — 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Concediu pe malul mării : STUDIO
— 19. GRIVITA (17 08 58) — 12; 14;
16; 18; 20.
• Hangar 18 : FERENTARI (80 49 85)
— 15.30; 17,30: 19.30.
a Despărțirea : FLOREASCA (33 29 71)
— 13: 16,30; 20. TOMIS (21 49 46) — 
8; 11; 14; 17: 20.
• Oglinda spartă : MIORIȚA (14 27 14)
— 13: 15; 17; 19; 21.
a Vulcanul : MUNCA (21 50 97) — 15: 
17.30; 20.
• Iubirea are multe tete : COSMOS 
(27 54 95) — 13: 16: 19.
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COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
B In sud-estul municipiului Su

ceava au început lucrările de con
strucție a Centralei electrice de 
termoficare cu o putere de 150 MW. 
Ea este astfel concepută incit va 
asigura, alături de energie electri
că, și nevoile de abur tehnologic 
pentru toate întreprinderile indus
triale din zonă. '

B Colectivul întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tîrgu Mureș a reali
zat și expediat beneficiarilor cel 
de-al 100-lea aparat electrostatic 
de copiat de fabricație româneas
că, avînd o mare productivitate. 
Ciclul de copiere fiind complet 
automatizat, aparatul poate atinge, 
în funcție de tipul operației — co
piere singulară, multiplă sau con
tinuă - viteze pînă la 515 file pe 
oră. i

B In apropierea lntre|9rinderii de 
alumină din Tulcea a fost amena
jat un solar pentru producerea ră
sadurilor de legume. Este vorba de 
primul hectar de solar din cele 
cinci hectare prevăzute, folosind 
energia termică secundară rezulta
tă din procesul tehnologic pentru 
încălzire. In acest fel, întregul ne
cesar de răsaduri al județului se 
va produce aici, fără să se consu
me combustibil.

B Pentru economisirea energiei 
electrice, în întreprinderile indus
triale din județul Vrancea s-a luat 
și măsura înlocuirii motoarelor de 
putere mare cu motoare de mai 
mică putere, fără ca procesele teh
nologic^ să fie afectate.

■ La' întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov a fost montată o mo
dernă linie tehnologică. Ea prelu
crează carterul transmisiei centrale 
de la noile tipuri .de tractoare.

B La ferma zootehnică Epureni 
a I.A.S. Zorleni. județul Vaslui, unde 
există o veclje tradiție în creșterea 
animalelor, a luat ființă o micro- 
fermă cu 1 000 ovine de elită. Ea 
va asigura materialul de prăsilă - 
oi de talie mare - pentru sporirea 
efectivelor unităților zootehnice de 
stat și cooperatiste din împreju
rimi.

O circulație rutiera sigură, civilizată
— deziderat realizabil, prin întărirea ordinii și disciplinei 

in rindurile tuturor conducătorilor auto și pietonilor
— Sintem cu toții "martorii unei 

circulații rutiere din ce în ce mai 
intense. Care sînt, tovarășe colonel, 
dimensiunile acesteia acum, în anul 
1982, in comparație, să zicem, cu un 
deceniu în urmă ?

— Creșterea continuă a cerințelor 
de transporturi ale economiei națio
nale, ca și a veniturilor populației, 
care au dus la sporirea numărului 
posesorilor de autoturisme, au făcut 
ca acum, in 1982, parcul auto să fie 
de două ori mai mare decît in urmă 
cu zece ani, iar numărul autoturis
melor — de trei ori mai mare. Nu
mai in București circulă in prezent 
mai multe autoturisme înmatricula
te decit existau in toată (ara, inclu
și’, w București, acum un deceniu. 
Pen.rii a avea însă imaginea de an
samblu a ceea ce înseamnă intensi
ficarea traficului, trebuie să luăm în 
calcul și zecile de mii de căruțe, nu
meroasele tractoare și mașini agri
cole, ca și cele aproximativ trei mi
lioane de biciclete.

— Chiar în aceste condiții, ale unul 
indice de motorizare din ce în ce 
mai ridicat, din statisticile pe care 
ni le-ați pus la dispoziție rezultă o 
diminuare a accidentelor rutiere.

— Intr-adevăr, în 1981 s-au redds 
față de 1980, cu 112 numărul per
soanelor care și-au pierdut viața, iar 
cel al răniților cu 173. fiind, de fapt, 
o continuare a descreșterilor înregis
trate, sistematic, in ultimii trei ani. 
Așa cum s-a subliniat și in recenta 
consfătuire pe țară, care a avut loc 
la Insoectoratul General al Miliției, 
cu cadre de conducere din ministe
re și instituții centrale deținătoare 
de mari parcuri auto, ai organizații
lor de masă, A.C.R., ADAS, medici, 
psihologi și alți specialiști, reducerea 
nedorilelor evenimente rutiere, în 
condițiile creșterii vertiginoase a 
traficului, fee datorește unui com
plex de măsuri stabilite in comun 
de toți factorii învestiți cu atribu
ții si răspunderi în acest domeniu. 
S-a acționat și se acționează cu mai 
multă energie și convingere pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, a spi
ritului de răspundere și eticii rutie
re. Difuzarea prin presă și radiote- 
leviziune a unor informații și reco
mandări pentru automobiliști și pie
toni, a unor filme cu tematică rutie
ră și a numeroase tipărituri — afișe, 
broșuri și pliante — ca și expuneri
le, consfătuirile, concursurilâ și alte 
activități specifice programului de 
educație rutieră au adus o mare 
contribuție la conștientizarea tutu
ror participanților la trafic de a se

B Și la atelierul de depanare și 
asistență tehnică din calea Doro
banți 85 - unitate aparținînd filia
lei A.C.R. București - au început 
verificările tehnice anuale ale auto
turismelor membrilor asociației. Cei 
interesați pot lua relații și la tele
foanele 027 și 12 34 56. Cercurile 
A.C.R. au posibilitatea să rețină, 
prin programări anticipate, ore 
convenabile.

B In tînărul și frumosul cartier 
„București" din Alexandria s-au dat 
în folosință noi unități de alimen
tație publică amplasate la parterul 
blocurilor ridicate aici în anul tre
cut. In aceeași zonă vor mai ti 
puse la dispoziția populației și alte 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii.

B După ce a fertilizat toate su
prafețele de teren prevăzute, Aso
ciației economice intercooperatiste 
Huțani, județul Botoșani, i-au ră
mas în stoc peste 20 000 tone în
grășăminte naturale. De ce oare 
cooperatorii din comunele învecina
te Vlădeni și Corni nu au aflat de 
acest lucru, de care ar putea be
neficia în mod gratuit ?

B La întreprinderea de mașini- 
unelte, accesorii și scule din Baia 
Mare a fost asimilată în producție, 
în premieră, o mașină de honuit 
verticală de mare complexitate, 
care înlocuiește importul. Noua ma
șină permite atingerea unor para
metri înalți de productivitate in 
exploatare.

B La secția de fizioterapie a 
policlinicii județene din Tg. Mureș 
a fost dat în folosință un modern 
local înzestrat cu toată aparatura 
necesară pentru acordarea unui 
tratament recuperatoriu eficient.

B In curțile unor mineri din Va
lea Jiului se află, sub acțiunea 
intemperiilor, sute și sute de lăzi 
pentru transportul borcanelor, con
servelor, răcoritoarelor și apei mi
nerale. Iar comerțul, care ar fi tre
buit să le gospodărească, să le 
ridice, caută tocmai ambalaje pen
tru transportul amintitelor borcane, 
conserve, răcoritoare.

deplasa mai disciplinat, preventiv, 
civilizat.

— Și totuși, din păcate, se mai 
produc încă un număr însemnat de 
accidente.

— Atîta vreme cit zilnic, în me
die, au loc 10—12 accidente grave, 
nu ne putem declara nici pe depar
te mulțumiți cu diminuarea numă
rului acestora in ultimii trei ani. 
Tocmai aceasta a fost și menirea 
recentei consfătuiri pe țară, de a 
identifica noi modalități și soluții 
practice și eficiente pentru întărirea 
siguranței circulației.

— Care sînt principalele cauze ale 
accidentelor ?

— în general, sint cauze bine cu
noscute. în primul rind, viteza ex

Convorbire cu tovarășul colonel Victor BEDA 
șeful Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției

cesivă, Sau, mai bine zis, necorela- 
rea vitezei la condițiile meteo-rutie- 
re concrete de deplasare. Anul tre
cut, de exemplu, din totalul acci
dentelor produse din culpa șoferilor. 
28 la sută s-au datorat tocmai vite
zei excesive. Cel mai grav pericol 
pentru siguranța circulației, mai 
ales prin violența accidentelor, 
îl reprezintă alcoolul. Neatenția și 
oboseala la volan sint, de asemenea, 
alte cauze generatoare de eveni
mente. Statisticile arată că peste 70 
la sută din totalul accidentelor s-au 
produs in a doua jumătate a zilei și 
seara. Aici se regăsesc și așa-numi- 
ții „șoferi-problemă", cei care în
calcă în mod grosolan și repetat re
gulile de circulație, cu comporta
ment agresiv la volan, indisciplinați. 
în 1981 au fost depistate și sancțio
nate nu mai puțin de 117 000 de 
curse ilegale, abateri de pe trasee, 
parcări la domiciliu. Folosirea mași
nilor statului în alte interese decit 
ale stalului se soldează adeseori cu 
accidente deosebit de grave. Iată de 
ce în 1981 serviciile de circulație 
ale miliției au fost nevoite să scoată 
din trafic peste 5 000 de „șoferi-pro
blemă".

— Dintre cele două categorii de 
șoferi — profesioniști și amatori — 
care produc mai multe accidente ?

— Din totalul accidentelor, 37 la 
sută revin șoferilor amatori. Dar 
sint județe unde această medie pe 
țară e mult mai mare : peste 65 la 
sută in Dolj și Harghita și peste 70

Cronica zilei tv
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc, Joi la amiază, 
festivitatea înminării Ordinului „în
semnul de onoare" conferit de Pre
zidiul Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice directorului general al In
stitutului central de fizică. Marin 
Ivașcu, pentru activitatea desfășura
tă în cadrul Consiliului științific al 
Institutului Unificat de Cercetări

Un eveniment cultural:

TEATRUL NATIONAL DIN IAȘI LA BUCUREȘTI
Intre 22—26 februa

rie, Capitala va găzdui 
un eveniment cultu
ral : turneul, extrem 
de bogat, cuprinzător, 
al Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" din 
Iași.

Turneul va include 
un număr impresio
nant de spectacole apte 
să ilustreze programul 
instituției ieșene, ni
velul artei sale sceni
ce, structura sa actua
lă și virtuțile trupei. 
Vor putea fi urmărite 
astfel „Cbirița in pro

vincie" a lui Vasile 
Alecsandri și două ti
tluri reprezentative din 
literatura universală : 
„Cum vă place" de 
Shakespeare și „Don 
Carlos" de Fr. Schiller. 
Un centru de interes 
deosebit îl constituie 
noile piese românești 
incluse în programul 
Naționalului ieșean : 
„Hoții de vulturi" de 
D. R. Popescu, spec
tacol încununat cu 
premiul întii la ultima 
ediție a Festivalului 
național „Cintarea

IN ATENȚIA CITITORILOR

ȘI ABONAȚILOR NOȘTRI
Incepînd din 18 februarie 1982 prețul de vinzare cu amă

nuntul al ziarului „Scinteia" este de 0,50 lei exemplarul de 
4—6 pagini ți 1 leu exemplarul de 8—10 pagini.

In urma majorării prețului de vinzare cu amănuntul, ți- 
nind seama de sumele achitate de abonații noștri, abona
mentele încheiate pe perioada pină la 28 februarie a.c. râ- 
min valabile numai pînă la data de 26 februarie, iar abo
namentele încheiate pînă la 31 martie rămin valabile pînă 
la data de 21 martie.

Invităm pe abonații noștri să se prezinte de urgență la 
oficiile poștale, factorii poștali ți la difuzorii voluntari din 
întreprinderi și instituții pentru reînnoirea abonamentelor.

Abonamentele se fac pe perioade, începind din ziua ex
pirării abonamentului și pînă la sfirșitul lunii următoare, 
trimestrial, semestrial sau pînă la sfirșitul anului 1982.

Prețul abonamentului la ziarul „Scinteia" este de 15 lei 
lunar, 45 lei trimestrial, 90 lei semestrial ți 180 lei anual.

la sută în Argeș, Mureș, Vaslui. De 
aici, necesitatea îmbunătățirii for
melor și metodelor de pregătire in 
școli a viitorilor șoferi amatori. îmi 
permit să subliniez : în toate școlile 
de șoferi amatori. Pentru că există 
încă mari decalaje în nivelul de 
pregătire a elevilor de la o școală la 
alta, de la un județ la altul. Dacă în 
Giurgiu și Teleorman, proporția ce
lor reușiți la examenul pentru obți
nerea permisului de conducere auto 
a fost în 1981 de numai 21 și, res
pectiv, 25 la sută în Tulcea și Ma
ramureș aceasta a fost de 74 și, res
pectiv, 91 la sută.

— Poate că la Tulcea șl Mara
mureș au fost comisii de examinare 
mai „blinde".

— Dimpotrivă. Și spun aceasta în 
cunoștință de cauză. Cert este că în 
școlile unde se muncește serios și 
cu răspundere, unde există profesori 
și instructori de nădejde — anul tre
cut a fost retras avizul de funcțio
nare la peste 300 de instructori slab 
pregătiți sau incorecți — rezultatele 
se văd nu numai la examen, ci și 
ulterior, in comportarea in trafic.

— Cîți șoferi au primit anul trecut 
permise de conducere ?

— Peste 140 000.
— Cifră, nu glumă !
— Care cifră este în continuă 

creștere, și tocmai de aceea siguran
ța de mîine a traficului rutier de
pinde, în mod hotărîtor, de modul în 
care se pregătesc viitorii șoferi, in
clusiv amatorii, care trebuie să-și 
însușească foarte bine normele con
duitei preventive, dar și noțiuni de 
mecanică, pentru a putea singuri să 
depisteze și să înlăture eventualele 
defecțiuni tehnice simple, să nu le 
lase să se agraveze. Pentru că nu 
puține sînt accidentele care se pro
duc și din cauza defecțiunilor teh
nice. ceea ce ne-a determinat ca 
anul trecut să scoatem temporar din 
trafic aproape 35 000 de autovehicule 
care prezentau tot atitea pericole 
reale pentru siguranța circulației.

— Au început să se desfășoare, în 
unitățile autorizate de miliție din 
întreaga țară verificările tehnice a- 
nuale. Există cerințe suplimentare 
față de anul trecut ?

— Una singură, esențială : crește
rea calității tuturor operațiunilor ■- 

Nucleare de la Dubna, cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de la Înfiin
țarea acestui institut.

Ambasadorul V. I. Drozdenko și 
Marin Ivașcu au subliniat cu acest 
prilej, in cuvîntul lor, dezvoltarea 
conlucrării științifice și tehnice din
tre cele două țări, a prieteniei din
tre popoarele noastre.

(Agerpres)

României", „Calul ver
de" de Constantin 
Popa, „Preferam să 
mor de ris" de Nelu 
Ionescu și „Hardughia" 
de Mircea Radu Iaco- 
ban, ultimele trei — 
în premieră absolută.

Realizate in regia lui 
Dan Nasta, Călin Fio-* 
rian, ale Nicoletei 
Toia, Al. Dabija și Eu
gen Todoran. aceste 
montări vor permite 
reintîlnirea spectatori
lor bucureșteni cu ac
tori de prestigiu ai sce
nei ieșene.

xecutate și, îndeosebi, la cele care 
vizează nemijlocit siguranța circula
ției i verificarea direcției și a frîne- 
lor, reglarea farurilor și a carbu- 
rației în vederea reducerii con
sumului de combustibil și a poluă
rii. în 1982, ecusonul care atestă ve
rificarea tehnică are culoarea grena. 
Ca o măsură- de prevedere, se reco
mandă posesorilor de autoturisme 
personale să solicite unităților auto
rizate să poanseze pe roți numărul 
de înmatriculare a mașinii respec
tive.

— în ce direcții principale și-au 
propus să acționeze în 1982 forma
țiunile de circulație ale miliției, cei
lalți factori de resort pentru întări
rea siguranței circulației și reduce
rea, in continuare, a numărului de 
accidente ?

— Trei sînt direcțiile în care ne 
vom concentra, cu deosebire, aten
ția in acest an»; combaterea vitezei 
excesive și a conducerii sub influ
ența alcoolului — cauze frecvent 
generatoare de accidente, despre 
care am vorbit — și adoptarea unor 
măsuri preventive și educative de 
disciplinare a pietonilor, întrucit dtn 
vina lor s-au produs anul trecut 
circa 39 la sută' din numărul total 
al evenimentelor rutiere, in timp ce 
în București proporția a fost de pes
te 60 la sută. în afară de aceste di
recții prioritare, vom acționa, ca și 
pină acum, pentru contracararea 
tuturor cauzelor generatoare de ac
cidente, incepînd cu încălcările re
gulilor de circulație și combaterea 
defecțiunilor tehnice ale mașinilor, 
pînă la formarea deprinderii de a 
purta centură de siguranță. Potrivit 
studiilor întreprinse la noi și în alte 
țâri, rezultă că 6 din 10 persoane 
decedate ar fi rămas în viață dacă 
purtau astfel de centuri.

— Ca unul care vă ocupați de ani 
de zile de problemele circulației, ce 
recomandări ați face, în citeva cu
vinte ?

— Fie că e vorba de șoferi profe
sioniști sau amatori, de avansați sau 
începători, le-aș recomanda doar 
atît : conduită preventivă. Aceasta 
înseamnă și atenție sporită, și capa
citate de anticipare și de luare a de
ciziei în situații neprevăzute, și eti
că rutieră, și un plus de răspundCYe 
față de viața ta și a celorlalți se
meni participant! Ia trafic. într-un 
cuvînt, o pilotare a mașinii în de
plină siguranță, în mod civilizat.

Convorbire consemnată de 
Petre POPA

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Atentie la... neatenție
15.25 Portativ ‘ muzical cu orcheslta 

Electric-cord
15.35 Tragerea Loto
15,45 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană
17,50 1001 de seri
10,03 tnchlderea programului
20,00 Telejurnal
23.25 Actualitatea economică
20,40 Film . artistic : ..Copil fără tată".
21.55 Dezbateri culturale. Avțm nevoie 

de picturi și sculpturi care să 
oglindească realitățile vieții (II)

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 O viată pentru o idee : Emanoll 

Teodorescu (1866—1049)
15.25 Cintece de la Săpînta interpretate 

de Gheorghe Turda
15,45 Forum politloo-ldeologlc
16,05 Spectacol de balet : „Giselle" de 

Adolph Adam
17.00 stadion
17.50 1001 de seri
18.00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal A
20.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu",
21.50 Generația deceniului IX. Serallștii.
22.15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 februarie, tn (ară : Vremea 
va fi în general închisă, vor Cădea pre
cipitații temporare mal ales sub formă 
de ninsoare mai frecvente în Jumăta
tea de est și sud-est a tării. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări în estul 
și sud-estul tării, precum și In zona 
de munte, unde pe alocuri va viscoli 
zăpada. Temperaturile minime vor ii 
cuprinse intre minus 20 și minus 10 
grade în nordul și centrul țării și intre 
minus fO șl zero grade în rest. Tem
peraturile maxime vor oscila între mi
nus 5 șl plus 5 grade. Ceată slabă. In 
București : Vreme in general închisă. 
Vor cădea precipitații mal ales sub 
formă de ninsoare. VInt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și minus 3 grade, iar cele ma
xime intre zero șl plus 3 grade. Ceată 
slabă. (Margareta Struții, meteorolog 
de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Un prețios fond de idei ia dispoziția 
mișcării noastre sportive

Pornind de la conferințele CJ.E.F.S.
...O atletă cu alură de gazelă s-a 

urcat la tribună și a început să ci
tească de pe o foaie de caiet pe care 
scrisese citeva fraze generale, de 
angajament. Citea cu glas surprin
zător de sfielnic față de valoarea ei 
sportivă (medaliată la Universiadă) 
și față de calitatea ei de studentă. 
Dar, după ce a sfîrșit cu cititul, a 
dat foaia de caiet de o parte și a în
ceput să vorbească tare și răspicat, 
cu o voce autoritară care îi Ședea 
bine, despre cite și mai cite .aspecte 
interesante și criticabile din atle
tism. Apoi a făcut și o propunere 
aplaudată. într-un orășel din apro
piere, unde au fost adunați și șco- 

-11 ți un mănunchi de tineri și tinere 
selectați din sănătoasele sate de 
munte, să se facă un centru de in
struire specializată pe probele de 
aruncări (suliță, disc, greutate).

...Un tînăr cu carură de poloist a 
urcat și el la aceeași tribună, unde 
(de pe poziția lui de jucător inter
național) a avansat de asemenea ci
teva sugestii folositoare pentru echi
pă de club, pentru echipa reprezen
tativă a țării, pentru’ polo-ul nos
tru în general. Printre altele — să 
se joace campionatul divizionar și 
vara, .fiind nefiresc ca jocul cu 
mingea în apă să nu fructifice toc
mai posibilitățile cele mai la inde- 
mînă ce i le oferă sezonul cel mai 
propice.

...La rindu! său, un jucător de 
volei — și el internațional — a cri
ticat sistemul competițional din ra
mura sa sportivă, considerînd ine
ficient ca nu știu cite echipe să joa
ce unsprezece etape numai in scopul 
de a desemna două fruntașe’ ce să 
joace pentru locurile 1—4 cu Dina
mo și Steaua (care, intre timp, asistă 
de pe margine la zbaterea celor
lalte).

...în schimb, cineva care cunoaște 
foarte bine baschetul a subliniat că 
această ramură a găsit un sistem 
competițional atît de bun, incit și 
alte țări doresc să-1 adopte : fiecare 
echipă se intilnește cu fiecare de 
Cite 9 ori intr-un an. Un singur 
amendament ii mai trebuie sistemu
lui acesta spre a fi perfect : depar
tajarea pe grupe valorice să se facă 
nu după un singur tur. ci după trei 1

...Un director de școală sportivă a 
criticat normele S.U.V.A. pe care 
trebuie să le treacă elevii în orele 
de educație fizică (formulînd pro
puneri concrete de îmbunătățire).

...Un reprezentant din partea sindi
catelor a expus cu lux de amănunte 
cum a fost organizat, in acel colț de 
țară, cel mai reușit festival sportiv 
de masă din a Il-a ediție a „Da- 
ciadei".

...Un reprezentant al Organizației 
pionierilor a criticat pe edilii mu
nicipiului fiindcă n-au prevăzut și 
ei spații de joacă și sport pentru 
copii, de genul „Voinicelului" și „Ci- 
reșarilor" din Capitală.

...Un împătimit al sportului, ajuns 
la venerabila virstă cind ceea ce 
spui are girul unei îndelungi expe
riențe, a criticat că in școlile din 
localitate și împrejurimi nu se prac
tică sporturi la îndemină — ca pa
tinajul, schiatul, întrecerea cu sania 
— care au condiții naturale din bel
șug și nu necesită cheltuieli.

...în sfîrșit, un alt veteran a cu
les și el sufragiile asistenței prin 
propunerea de a se crea, la nivel 
central, o „Comisie națională de 
sprijinire a pregătirilor pentru

Imagine de la bazinul de înot din cadrul complexului sanatorial Mangalia

Cură balneară în sezonul jece 
la Eforie Nord și Mangalia

Cele două stațiuni de pe literalul 
românesc al Mării Negre, Eforie 
Nord și Mangalia, vestite pentru 
tratarea afecțiunilor aparatului 
locomotor, sistemului 'nervos peri
feric, ale celor ginecologice și res
piratorii (ca boli asociate), continuă 
să primească oameni ai muncii 
dornici să-și refacă sau să-și men
țină sănătatea. In aceste stațiuni, 
din ce in ce mal solicitat*? și în se
zonul rece, factorii naturali ds 
cură au aceleași efecte terapeutice 
in tot timpul anuiui. Ambele sta
țiuni dispun de nazine acoperite, 
de instalații și proceduri moderne, 
precum și de un personal medical 
cu înaltă calificare. Aici se aplică, 
la indicația medicului, tratamente 
cu originale medicamente româ
nești, Boicil, Pell Amar, Gerovital,

Olimpiada 1984", ca organism con
sultativ de specialitate...

Toate acestea, și încă multe alte 
probleme stringente și propuneri 
demne cel puțin de luat în discuție, 
le-am auzit în Conferința de dare dc 
seamă și alegeri a C.J.E.F.S. Bihor. 
Dar ele puteau fi auzite — evident, 
nu in aceeași formă, dar în aceeași 
idee constructivă — în oricare din 
conferințele similare desfășurate în 
această perioadă în toate județele, 
în preajma și in întîmpinarea apro
piatei conferințe pe țară a mișcării 
noastre sportive, aceste reuniuni zo
nale au procedat deopotrivă la tre
cerea în revistă a realizărilor din 
anii 1976—1981, cit și la stabilirea 
obiectivelor proprii pentru anii 
1981—1985. Totodată, potrivit obiș
nuințelor democratice ale întregii 
noastre vieți sociale, participanții au 
folosit prilejul — și foarte bine au 
făcut — pentru a formula autorizate 
opinii critice și propuneri construc
tive privind condiția sportului în ju
dețul lor sau chiar drumul sportului 
românesc in general.

în conferința de la Oradea, critl- 
cile și propunerile au fost receptate 
cu atenție și tratate cu responsabi
litatea cuvenită. Subliniind aceasta, 
tovarășul Bujor Mera — realesul 
președinte al C.J.E.F.S. Bihor — 
menționa o seamă de modalități in
spirate de a nu pierde nimic și a 
fructifica totul din ceea ce s-a spus 
cu gind bun și in cunoștință de cau
ză despre posibilitățile de progres 
accentuat ale cluburilor din acest ju
deț cu un potențial sportiv și-așa 
destul de bine cotat. La rindu-le, 
trimișii, unor federații și chiar ai 
C.N.E.F.S. la această conferință au 
notat ce li s-a părut interesant, au 
dat răspunsuri pe loc, au luat unele 
măsuri operative, au asigurat că vor 
acționa in spiritul discutat.

Din cite cunoaștem noi, in ace
lași mod s-au desfășurat și alte con
ferințe județene — la Prahova, Si
biu, Cluj, Timișoara, Vaslui, Brașov, 
Arad, Bacău ș.a. înseamnă că miș
carea noastră sportivă beneficiază 
în acest moment de avantaje’e unei 
uriașe gîndiri colective, avînd la 
dispoziție un foarte prețios fond de 
idei pentru ridicarea necontenită a 
nivelului ei comDetitiv și a forței 
sale de atracție. Este, deci, esențial 
ca si viitoarele conferințe a’e fede
rațiilor de specialitate, și însăși con
ferința națională a mișcării sportive 
să ia in discuție ce’e mai însemnate 
opinii și sugestii selectate din ju
dețe, să delibereze asupra lor și să 
hotărască măsurile de Viitor ce se 
impun. După cum am demonstrat, 
idei sînt destu’e — și tocmai pentru 
a atrage atenția asupra -lor am scris 
rindurile de față.

Gheorghe MITROI

TRAGERE
La sfirșitul acestei săntămini 

va avea loc o tragere Loto 2
— prilej de noi cîștlguri in au
toturisme „Dacia 1 300“ și im
portante sume de bani, de care 
beneficiază tot mai numeroși 
participanți. Se reamintește că
— indiferent de cota jucată 
(sută la sută sau 25 la sută) — 
fiecare bilet are drept de cîștig 
la toate cele trei extrageri a 

și se practică cu succes acupunctu
ra. Deplasarea spre baza de trata
ment se face direct, prin culoare 
acoperite. Există condiții excelenta 
de cazare și masă în hoteluri.

Amintim că in acest sezon se 
aplică reduceri de tarife. Seriile 
sint mai scurte, de 12 zile, pentru 
prevenirea sau tratarea unor afec
țiuni aflate in stare incipientă. De 
asemenea, există numeroase mij
loace de agrement. In aceste sta
țiuni, pot veni, in condiții avanta
joase, și grupuri de sportivi.

Biletele pentru cură balneară sau 
odihnă, precum și informații supli
mentare, se pot obține din timp de 
la agențiile și filia’ele de turism din 
întreaga țară, și direct de la între
prinderea de hote’uri și restaurante 
Eforie Nord sau Mangalia.

în cîteva rinduri
• Turneul internațional de șah de la 

Jakarta a continuat cu runda a 7-a 
in care marele maestru român Florin 
Gheorghiu l-a invins in 35 de mutări 
pe iugoslavul Krunoslav Hulak, So- 
sonko a cîștigat. la Chandler, Mata- 
novici a pierdut la Christiansen, 
Browne a obținut victoria în parti
da cu Ribli, în vreme ce partidele 
Suradiradja — Suttles, Rodriguez — 
Hort, Gunavan — Keene, Csom — 
Bellon și Kurajița — Henley s-au 
încheiat remiză. în clasament conduc 
Hort, Christiansen și Henley cu cite 
5 puncte, urmați de Kurajița, 
Browne și Miles cu 4,5 puncte. Flo
rin Gheorghiu se află pe locul 15 
cu 3,5 puncte. La turneu participă 
26 de concurențl, între care 19 mari 
maeștri.
• în competiția de tenis pe te

ren acoperit „Cupa Steaua" ce se 
desfășoară în Capitală, In „optimile" 
de finală, Liviu D(Ianpaș l-a învins 
pe V. Tomescu cu 7—5, 7—5, iar 
Mihai Șovar l-a eliminat cu 6—3, 
6—0 pe L. Bucur. în sferturile de 
finală Mancaș l-a întrecut cu 6—4, 
6—4 pe C. Moroșan. iar $ovar a 
cîștigat cu 6—3, 5—7, 7—5 partida 
cu 6. Pavel.
• în cadrul pregătirilor în vederea 

participării la „Cursa Păcii", lotul de 
ciclism al țării noastre are în pro
gram o serie de prezențe la comoe- 
tttli internaționale puternice. O cri
mă etaDă de verificare si selecție o 
constituie tradiționala „Cupă a Fe
derației române de ciclism", cursă pe 
etane. ce se va desfășura Intre 21 
și 28 martie Ia Constanța. Vor fi 
nrezenți la întreceri cicliștii primei 
reprezentative a R. D. Germane, o 
selecționată a orașului Cottbus (R.D. 
Germană', Drecum și cei mai buni 
rutieri din țara noastră.

în luna aprilie, lotul reprezentativ 
al României va lua startul Ia „Turul 
Niedersachsen" (R. F. Ge-mania), 
competiție ce va cuprinde 8 etape, 
iar pe 25 aprilie va participa, la 
Roma, la „Premiul Eliberării". Ulti
ma verificare înaintea startului in 
cea de-a 35-a ediție a „Cursei Pă
cii", cicliștii români o vor efectua 
in Italia, unde intre 26 aorilie și 
1 mai, se va desfășura „Turul re
giunilor".

Din Iotul care a lncenut pregătirea 
fac parte, nrintre alții, Mircea Ro- 
mașcanu, Traian Sârbu, Constantin 
Cărutașu. Ionel Gancea, Andrei 
Antal și Cornel Nlcolae.
• Campionatele europene de să

niuțe desfășurate în localitatea vest- 
germană Winterberg au fost domi
nate .de sportivii din R.D. Germana. 
Proba individuală masculină a reve
nit lui Uwe Handrich cu timpul total 
de 2’35”296/l 000, realizat în 4 manșe. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Sergbei Danilin (U.R.S.S.) —
2’35” 614/1 009 și Ernst Haspinger 
(Italia) — 2’35” 736/1 000.

LOTO 2
cite patru numere, lnsumind 12 
numere din 75 posibile. Ciștigul 
maxim pe o variantă (respectiv 
un autoturism ..Dacia 1 300“ sau 
suma de 50 000 Iei) se poate ob
ține și pe bilete achitate in 
cotă de 25 la sută, dacă la ca
tegoria respectivă nu se omolo
ghează variante ciștigătoare ju
cate sută Ia sută. Ultima zi de 
participare — simbătă 20 fe
bruarie 1982.

G TELECOMUNICA
ȚII PRIN FIRE OPTICE. 
De grosimea firului de păr, fi
rele optice, capabile să trans
mită un număr foarte mare de 
informații, se află la baza unei 
noi ramuri a tehnicii de calcul 
și anume electronica optică. Pu
nerea la punct a comutatoare
lor optice rapide face posibilă 
crearea unei noi generații de 
mașini electronice de calcul cu 
funcționare suDrara'pidă. Firele 
optice pătrund și în domeniul 
telecomunicațiilor. în Anglia, 
Franța și Japonia au și fost ela
borate planuri concrete de in
stalare a unor cabluri din fire 
optice care vor asigura o cali
tate superioară a funcționării 
liniilor de telecomunicații.

• ȘOARECI cu 
GENE DE IEPURI. Incă 0 
performanță a ingineriei gene
tice este introducerea in ovule 
fecundate de șoarece a unor 
gene (fragmente de acid dezoxi- 
ribonucleic, purtător al infor
mației genetice) preluate de la 
iepure. In majoritatea cazurilor, 
respectivele gene au fost bine 
primite de către ovule ; iar in 
citeva cazuri, ele s-au manifes
tat și în sinteza albuminelor. 
După ce șoarecii astfel „modi
ficați" au ajuns la maturitate, 
ei au dat urmași la care s-au 
identificat noi trăsături gene
tice. S-a obținut astfel o nouă 
linie inexistentă în natură. Ex
periențele au fost Întreprinse 
de un grup de cercetători ame
ricani sub conducerea profeso

rului T. Wagner de la Universi
tatea din Ohio în colaborare cu 
o companie de inginerie gene
tică din Denver.

• CENTRALA GEO- 
TERMICĂ LA POALELE 
VULCANULUI. Prima cen
trală geotermică din Nicara
gua va intra în funcțiune în 
mai puțin de o lună de zile. 
Turbinele acesteia, instalate la 
poalele vulcanului Monotonbo, 
vor produce — incepînd din 
martie a.c. — 35 de megawați, 
ceea ce înseamnă economisirea 
a 400 000 de barili de petrol a- 
nual. Stimulați de reușitele pri
melor încercări, ca și de nece
sitatea de a găsi înlocuitori la 
combustibilii clasici, specialiștii 
din.această țară au declanșat un

vast proces de investigare a u- 
nor zone în care subsolul adă
postește mari cantități de va
pori de apă. Astfel, în perime
trul in care sint cuprinși vul
canii Santiago și Monbacho, in 
1983 va începe forarea unor pu
țuri cu o adîncime de pină Ia 
2 000 de metri, urmînd ca după 
puțin timp să fie instalate și 
turbinele.

G INMAGAZINAREA 
IN SOL A CĂLDURII DIN 
TIMPUL VERII. In Olanda 
a fost investită suma de 6,73 

milioane florini pentru realiza
rea proiectului de înmagazinare 
în sol a căldurii obținute in 
cursul verii, pentru a fi folosită 
iarna. Energia astfel obținută, 
in combinație cu cea solară, va 
fi utilizată pentru încălzirea a 
o sută de case în cartierul Bei- 
jum. din Groningen. Proiectul a 
fost realizat de laboratorul me
canicii solului. în colaborare cu 
serviciul tehnico-științific al 
institutului T.N.O.

• IN DRUM SPRE 
STEAUA LUI BARNARD. 
Un grup de savanți britanici au 

propus o expediție cosmică 
nepilotată spre steaua lui Bar
nard aflată Ia o distanță de șase 
ani-lumină față de sistemul so
lar și care are, după calculele 
astronomilor, 3—5 planete. Vite
za navei cosmice ar atinge, 
după 3.8 ani de zbor, 12 la sută 
din viteza luminii (2.16 milioa
ne km pe oră). Astfel, nava ar 
atinge steaua lui Barnard după 
50 de ani de la lansare. Nava ar 
urma să fie dirijată de un 
computer dintre cele mai com
plexe, căruia i-ar fi subordona
tă o întreagă brigadă de roboți 
in măsură să execute, în mod 
practic, orice lucrări de repa
rații care ar deveni necesare. 
Minicomputerele roboților ar 
permite ca și aceștia să poată 
lua de sine stătător unele hotă- 
riri.

• IN GROTELE DE 
LA ALTAMIRA. Autoritățile 
snaniole au hotărît să redeschi
dă, cu caracter experimental, 
grotele de la Altamira, unde au 
fost descoperite unele din cele 
mai fascinante desene și nic- 
turi rupestre preistorice. Vizi
tarea acestor grote fusese sus
pendată, intrucit se constatase o 
rapidă depreciere a calității cu
lorilor și a desenului odată cu 
marele flux de turiști. Specia
liștii au apreciat, la vremea 
respectivă, că numărul mare de 
vizitatori modifica microclima
tul din interiorul grotelor, de- 
teriorînd prin aceasta picturile. 
Accesul vizitatorilor va fi supus 
în .perioada următoare unui con
trol riguros.

G DETECTOR DE IN
CENDII FORESTIERE. 
Colaboratorii Institutului de 
cercetări științifice pentru in
dustria forestieră din Leningrad 
au creat un aparat denumit 
„Taiga" care, instalat la bo-dul 
unui avion, descoperă cu ușu
rință și rapid focarele incen
diilor, permițînd luarea unor 
măsuri operative de st’ngere a 
lor. El se compune dintr-un sis
tem optic rotativ și dintr-un ta
blou de comandă cu semnaliza
re optică și sonoră. Testele 
efectuate au demonstrat că de 
la înălțimea de 60 de metri cu 
ajutorul aparatului se pot detec
ta cu precizie focarele de incen
dii. chiar și atunci cind dimen
siunile lor nu depășesc 30 pe 30 
centimetri.



România socialistă realizări remarcabile,
o politică constructivă, in consens 

cu interesele tuturor popoarelor
• „La baza succeselor românești 
practică elaborate de președintele 
și promotor curajos al noului" • „ 
gurarea păcii și securității" ® „Izvoarele

• • • / •

stau tezele de o mare valoare teoretică și 
Nicolae Ceaușescu, gînditor de larg orizont 
Prezență dinamică în eforturile pentru asi- 

prestigiu internațional"unui înalt

In presa din diferite țări ale lumii apar, In continuare, 
comentarii ample consacrate realizărilor remarcabile obținute 
nostru, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist

articole și 
de poporul 

____ , ____________  __________  _ ________ ____  Român. Se 
evidențiază dezvoltarea impetuoasă a tuturor domeniilor vieții economice 
și sociale, înflorirea vieții spirituale, a personalității umane, subliniindu-se 
rolul și contribuția decisivă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la înălțarea 
patriei noastre pe noi trepte ale progresului și civilizației. Totodată, sînt 
relevate activitatea prodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu in 
planul relațiilor internaționale, prestigiul de care se bucură pe toate 
meridianele proeminenta personalitate a șefului statului român, principiile 
care stau la baza politicii externe a țării noastre, poziția constructivă și 
inițiativele valoroase ale României privind soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea contemporană.

„Președintele Nicolae Ceavșescu — 
Republica Socialistă România" este 
titlul unui amplu articol, consacrat 
vieții și activității secretarului ge
neral al partidului, publicat de re
vista indiană „INTERNATIONAL 
REPORTER". „In calitate de condu
cător al partidului și statului — sub
liniază revista — Nicolae Ceaușescu 
a promovat și promovează ferm o 
politică de rapidă dezvoltare econo
mică a României, de progres social, 
de creștere și modernizare a forțe
lor de producție, de dezvoltare a ști
inței, invățămintului și culturii, de 
îmbunătățire continuă a relațiilor de 
producție, de organizare și conduce
re a societății, de adincire a demo
crației socialiste și de continuă creș
tere a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor".

Aceeași revistă inserează articolul 
„România -r pentru destindere, se
curitate și pace". După ce prezintă 
prevederile actualului plan cincinal 
privind dezvoltarea social-economică 
a țării, care va face posibilă trece
rea României de la stadiul de țară 
socialistă in curs de dezvoltare la 
cel de țară mediu dezvoltată, publi
cația indiarfă arată că realizarea a- 

' cestui deziderat' este strîns legată de 
„asigurarea unui climat de pace, 
securitâte și colaborare in întreaga 
lume".

Un alt periodic indian, săptămina- 
lul „WORLD SCIENCE NEWS", re
latează despre inițiativele pentru pa
ce și dezarmare ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, despre amplele 
acțiuni de masâ care au avut loc in 
România pentru apărarea dreptului 
la viață al popoarelor, pentru stopa
rea șl încetarea cursei înarmărilor, 
arătind : „Președintele Nicolae
Ceaușescu a avertizat asupra perico
lelor grave cu care se confruntă lu
mea de azi din cauza cursei înarmă
rilor și a inițiat largi acțiuni de ma
să ale oamenilor muncii din Româ
nia pentru apărarea cauzei păcii și 
exprimarea voinței lor ferme de a 
lupta împotriva producției și ampla
sării rachetelor cu rază medie de ac
țiune și pentru retragerea celor exis
tente, a bombelor nucleare, pentru 
organizarea unei conferințe de întă
rire a încrederii și dezarmare în Eu
ropa și în întreaga lume".

In articolul „Pace, destindere și 
colaborare", cotidianul „THE BAN
GLADESH OBSERVER" arată că 
România a dobîndit o largă recu
noaștere pe plan mondial datorită 
participării sale dinamice și perseve
rente la rezolvarea marilor proble
me care confruntă omenirea, această 
politică externă constructivă fiind 
„indisolubil legată de numele și ac
tivitatea conducătorului țării, Nicolae 
Ceaușescu". „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu — relevă ziarul 
— exprimă interesele vitale ale tu
turor popoarelor de a fi libere și 
stăpîne pe destinele lor, de a-și con
cepe și construi viața indenendent, 
în afara oricăror ingerințe din exte
rior, de a se dedica intr-o deplină 
autonomie progresului economic și 
social.

Transpunînd în viață idealurile de 
pace, de libertate națională, inde
pendență șl progres social, președin
tele României acordă un rol impor
tant luptei unite a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste".

în publicația săptămînală de limbă 
bengali „MUKTIBANI" ’ 
Bangladesh a apărut 
„Pace 
tiv", în care se subliniază că politica 
externă românească, definită în 
scopurile și liniile sale directoare de 
gîndirea lucidă, militantă, novatoare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
oferă soluții prompte, viabile și efi
ciente tuturor aspectelor majore ale 
problematicii mondiale.

La rîndul său, cotidianul „THE 
CAPITAL NEWS", care apare la 
Dacca, publică articolul „România și 
lumea a treia", in care este prezen
tat pe larg, cu ajutorul unor bogate 
informații documentare, sprijinul 
oferit de țara noastră în pregătirea

cadrelor necesare diferitelor domenii 
de activitate economică și socială din 
țările în curs de dezvoltare, în reali
zarea în aceste state a unor obiective 
economice diverse.

Cotidianul „SAMACHAR" din R.P. 
Bangladesh a publicat articolul 
„Pentru România socialistă anul 1981 
a fost un an prosper*, în cuprinsul 
căruia, după ce sint prezentate pe 
larg marile realizări ale poporului 
român pe calea construirii socialis
mului, se arată : „Promotorul și 
inspiratorul întregii politici româ
nești, Nicolae Ceaușescu, personali
tate politică bine cunoscută a zilelor 
noastre, care se bucură de un pres
tigiu remarcabil și o stimă deosebită

Presa internațională des
pre progresele înregistrate 
de poporul român în con* 
strucția socialistă, despre 
pozițiile țării noastre în 
problemele care confruntă 

lumea contemporană

din R.P. 
articolul : 

de la deziderat la impera-

%

in conștiința și inima poporului, 
a impulsionat relațiile externe ale 
României și activitatea sa interna
țională".

Cotidianul „SUN" din Sri Lanka, a 
publicat, sub titlul : „România re
clamă încetarea cursei înarmărilor", 
un amplu articol consacrat politicii 
extferne a țării noastre. • După ce 
arată că „România se afirmă în fața 
întregii lumi ca un stat socialist care 
progresează ferm pe drumul său pro
priu, al independenței, ca o țară 
care s-a angajat în mod hotărît în 
lupta pentru slăbirea tensiunii inter
naționale", ziarul reliefează despre 
activitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în scopul între
prinderii unor acțiuni de amploare 
pe plan internațional pentru soluțio
narea durabilă, in spiritul aspirații
lor popoarelor, a problemelor funda
mentale ale umanității.

în articolul „România prietenă", 
ziarul „THE PAKISTAN TIMES" re
levă bunele relații existente între 
România și Pakistan, relații impul
sionate de recenta vizită în țara 
noastră a președintelui Mohammad 
Zia-ul Haq, precum și de documen
tele semnate cu acest prilej. Ziarul 
subliniază faptul că România joacă, 
în lume, rolul unui promotor al pă
cii, urmărind înlăturarea divergențe
lor interstatale prin mijloace pașni
ce, în interesul progresului economic, 
pronunțindu-se pentru instaurarea 
securității și destinderii în Europa.

Sâptămînalul „INTERNATIONAL 
TIMES", care apâre în Nigeria, a pu
blicat un articol, însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre- 
zentînd pe larg poziția președintelui 
României în problemele dezarmării, 
crizei economice mondiale, noii or
dini economice internaționale. „Ana- 
lizînd realitățile actualității mondiale 
— relevă revista — președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că tre
buie făcut totul pentru a se pune 
capăt uriașelor cheltuieli militare, 
care au depășit 500 miliarde dolari și 
sînt o gșea povară pentru toate sta
tele. In 
trăiască 
absolut 
tare să 
locuri de muncă și condiții de dez
voltare -pentru țările sărace, să se in
staureze noua ordine economică in
ternațională, mai bună și mai dreap
tă, în care sprijinul pentru cei săraci 
să fie ne primul loc".

Cotidianul de mare tiraj „EXCEL
SIOR" din Mexic a publicat articolul 
„Progresele industriei românești, re
zultatul unei politici economice ra
ționale", în care se arată că „la baza 
acestei dezvoltări stau tezele, de o 
mare valoare teoretică și practică, 
elaborate de președintele Nicolae

Ceaușescu, gînditor de larg orizont 
și promotor țurajos al noului, adver
sar neîmpăcat al tiparelor rigide, 
străine cerințelor vieții".

Cotidianul politico-economic italian 
„ORE 12“ a publicat două pagini spe
ciale dedicate dezvoltării economice 
și sociale a României.

In articolele „România pînă în 
1985 — țară cu dezvoltare economi
că medie", „Armonizarea tehnologică
— punct central al programelor de 
dezvoltare industrială", „în expan
siune ramura petrochimică", „Sec
torul agricol — rol hotăritor". sînt 
amplu prezentate marile realizări 
obținute de țara noastră sub condu
cerea Partidului Comunist Român 
în toate domeniile vieții economice, 
în anii construcției socialiste, per- 
spectivelb luminoase care se deschid, 
în noul cincinal, in fața poporului 
român. Trăsătura dominantă a pro
cesului de industrializare a fost și 
rămîne încă ritmul rapid de dezvol
tare și de modernizare a producției, 
promovarea tehnicii și a tehnologiei 
avansate, creșterea productivității și 
a eficienței muncii sociale — sub
liniază, între altele, ziarul. Consec
vența acestei politici a făcut ca 
România să cunoască o evoluție eco
nomică marcată de ritmuri anuale 
de dezvoltare dintre cele mai sus
ținute din lume.

Ziarul „L’UMANITA", organ de 
presă al Partidului Socialist Demo
cratic Italian, a prezentat în mod 
sintetic și, în același timp, sugestiv 
realizările obținute de poporul nos
tru în anii care au trecut de la in
staurarea republicii. In ultimii ani
— subliniază cotidianul —, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, are loc un proces multi
lateral de perfecționare a mecanis
mului democrației, o tot mai inten
să acțiune de atragere directă în ac
tivitatea organelor conducătoare a 
celor mai diverse categorii de oa
meni ai muncii.

Progrese’e economiei românești 
rețin, totodată, interesul cotidianului 
marocan „AL BAYANE". Ceea ce 
atrage în mod deosebit atenția este 
menținerea ritmurilor ridicate de 
creștere a producției, ca și realismul 
planului pe 1982. realism bazat pe 
luarea in considerare a resurselor și 
necesităților într-o viziune științifică 
și dinamică — relevă ziarul. Rezul
tatul este cu atît mai remarcabil 
dacă șe are în vedere contextul 
mondial în care se înregistrează 
acest ritm de dezvoltare a econo
miei românești. Același ziar a 
publicat, sub titlul „România — 
nivelul de trai, rezultat al dezvol
tării", tin articol, bogat ilustrat, în 
care arată că, „în condițiile dezvol
tării calitative accentuate a econo
miei românești, aplicarea programu
lui de creștere a nivelului de trai va 
continua în 1982“.

In, articolul „Coordonatele dezvol
tării industriale a României**, publi
cația austriacă „MITTEILUNGEN** 
ilustrează realizările obținute tie 
țara noastră, îndeosebi în ultimii 30 
de ani, în domeniile industrializării, 
al creșterii venitului național și al 
nivelului de trai, precum și perspec
tivele economiei românești în actua
lul plan cincinal și în deceniul ac
tual. (Agerpres)

Vn raport al secretarului 
general al O.N.U., 

privind situația din Liban
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Intr-un raport înaintat Consiliului 
de Securitate, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a 
pronunțat în favoarea unor măsuri 
care să permită Guvernului Libanu
lui să-și restabilească controlul de
plin asupra sudului țării, unde, în 
prezent, acționează grupările separa
tiste conduse de maiorul disident 
Haddad. în raportul său, care se re
feră la Forța interimară a O.N.U. din 
Liban (U.N.I.F.I.L.), Perez de Cuellar 
scoate în, relief periculozitatea evo
luțiilor 
persistă 
extrem 
urmare 
repetate 
nu permit extinderea activitătii 
U.N.I.F.I.L. în sudul teritoriului Li
banului pînă la frontiera israeliano- 
libaneză.

din sudul Libanului, „unde 
tensiunile și situația rămine 
de volatilă", în special ca 
a atacurilor și imixtiunilor 
ale forțelor israeliene, care 

extinderea activității

Remaniere guvernamentală 
in Zimbabwe

SALISBURY 18 (Agerpres). — In
tr-o conferință de presă desfășurată 
la Salisbury, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe, 
a anunțat o remaniere, guvernamen
tală. în cadrul căreia numărul porto
foliilor a fost sporit de la 26 la 28, 
iar unele ministere au fost reorga
nizate sau și-au schimbat titularii. 
Pentru o mai bună coordonare a 
activităților ce privesc dezvoltarea 
economică a țării — a arătat pre
mierul — a fost creat Ministerul 
Planificării Economice și Finanțelor.

Din viitorul cabinet nu vor mai 
face Darte Joshua Nkomo, președin
tele Frontului Patriotic, fost minis
tru 
doi 
tic

fără portofoliu, precum și alți 
reprezentanți ai Frontului Patrio- 
ai acestei formațiuni politice.

SEUL:
—.....   n, ... >

sud-coreene continuă

opoziției
SEUL 18 (Agerpres). — Autorită

țile sud-coreene continuă represalii
le împotriva celor care se pronunță, 
într-un fel sau altul, împotriva le
gilor antidemocratice și a regimului 
nepopular. După cum relatează a- 
genția A.C.T.C., în ultimul timp, tri
bunalele din diferite orașe ale Co
reei de Sud au condamnat la ani 
grei de închisoare peste 50 de stu- 
denți, a căror vină constă doar în 
faptul că au cerut instaurarea de- • 
mocrației în țară.

Formarea unui guvern
HELSINKI 18 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa, președintele Partidului Social- 
Democrat, a anunțat formarea unui 
guvern de coaliție, pe baza acordului 
realizat intre cele patru formațiuni 
politice reprezentate în guvernul care 
a demisionat luna trecută după ale
gerile prezidențiale — Partidul So
cial-Democrat, Uniunea Democratică 
a Poporului Finlandez, care cuprinde 
și Partidul Comunist, Partidul de 
Centru și Partidul Popular Suedez.

Principalele portofolii în guvernul 
Kalevi Sorsa sînt repartizate astfel :

numele celor care doresc să 
liber, să muncească, este 

necesar ca cheltuielile mili
ție reduse, să se asigure

Agențiile de presa 
e® -• ne scurt

PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ. La Lisabona au luat 
sfîrșit lucrările plenarei C.C. al 
P.C. Portughez. Plenara a analizat 
situația politică din țară după gre
va generală din 12 februarie și 
sarcinile partidului in etapa actu
ală.

LEGISLATIVE ÎN 
IRLANDA. Joi s-au 
Republica Irlanda a- 
desemnarea celor 168

Luări de poziție in sprijinul 
dezarmării, păcii și destinderii

„Opinia publică din Europa este convinsă de necesitatea 
continuării dialogului pentru îndepărtarea pericolului 

nuclear"
BRUXELLES 18 (Agerpres) — A. 

Haucotte, secretar general al Comi
tetului internațional ...... 
pentru securitate și cooperare euro
peană, ___ ____ ________
pentru pace, politice și religioase de 
pe întregul continent, a dat publi
cității un comunicat în care expri
mă „îngrijorarea" organizației față

de inițiativă,
care reunește organizații

de viitorul reuniunii generai-eu- 
ropene de la Madrid și, implicit, al 
procesului de destindere, inițiat la 
Helsinki, in 1975.

„Opinia publică din Europa — se 
arată in document — este convinsă 
de necesitatea continuării dialogu
lui, pentru a îndepărta pericolul 
nuclear de pe continentul nostru'*.

„Nu poate exista o alternativă rațională la politica 
de pace, dezarmare și destindere"

OCCIDENTAL 13
„Nu există și nu 

alternativă rațională 
pace, dezarmare și 
au relevat, în rezo- 
la încheiere, parti-

BERLINUL
(Agerpres) —

> poate exista o 
la politica de 
destindere" — 
luția adoptată
cipanții la conferința Uniunii sin
dicatelor din Berlinul occidental — 
organizație care numără 245 000 de

membri. Ei s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri concrete și 
urgente pentru instaurarea unei 
păci trainice pe continentul euro
pean și în întreaga lume, pentru 
continuarea politicii de destindere. 
Totodată, documentul condamnă cu 
vigoare orice încercări „de a în
toarce lumea la perioada războiului 
rece".

„Conceptul unui război nuclear limitat este lipsit de sens"
VIENA 18 (Agerpres). - Conceptul 

unui „război nuclear limitat" este 
lipsit de sens - a declarat can
celarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, la o reuniune a Partidului 
Socialist din Austria, al cărui pre
ședinte este. El a amintit că în cli
matul internațional actual, caracte
rizat prin crize economice și poli-

tice, se fac auzite glasuri privind 
posibilitatea desfășurării unui „con
flict nuclear izolat și limitat" și a 
atras atenția asupra necesității de 
a respinge ca inacceptabil conceptul 
amintit.

Un asemenea concept - a subli
niat cancelarul austriac - nu face 
altceva decît să sporească îngrijo
rarea în lume.

„Cursa înarmărilor 
prelungește 

criza economică"
BELGRAD. — Cheltuielile pentru 

înarmare ale țărilor care aparțin 
principalelor două blocuri vor fi, in 
atest an, de circa 500 miliarde do
lari, ceea ce reprezintă mai mult 
decit cheltuielile pe anul precedent, 
în același scop, ale tuturor țărilor 
lumii — estimează agenția Taniug. 
Experții economici atrag atenția că 
intensificarea cursei înarmărilor, pe 
lingă faptul că reprezintă o ame
nințare la adresa păcii, prelungește 
criza economică mondială și sără
cește și mai mult țările în curs de 
dezvoltare, reducind, totodată, șan
sele de ajutor pentru aceste țări.

„Olanda nu va permite 
amplasarea pe teritoriul ei 

a armelor chim'ce"
HAGA 18 (Agerp”es) — Ințr-o 

rezoluție adoptată de a doua cameră 
a Parlamentului olandez se arată 
că Olanda nu va permite amplasa
rea pe teritoriul țârii, 
chimice Sau 
nea arme 
națională.

Rezoluția, 
depus de fracțiunea parlamentară a 
Partidului Muncii, exprimă îngrijo
rarea față de hotărîrea Administra
ției S.U.A. de a trece la producerea 
de noi tipuri de arme chimice.

a armelor 
folosirea unor aseme- 

de către armata sa

al cărei proiect a fost

O originală acțiune de protest împotriva amplasării de noi rachete nucleare : la Molesworth (Anglia), un grup 
de militanți pentru pace a instalat o tabără pe terenul destinat proiectatei baze de rachete

de coaliție în Finlanda
Faer Stenbaeck (Partidul Popular 
Suedez) — ministru de externe, 
Christoffer Taxell (Partidul Popular 
Suedez) — ministru al justiției, Ju- 
hani Saukkonen (Partidul de Cen
tru) — ministru al apărării, Esko 
Rekola (fără de partid) — ministrul 
comerțului exterior.

Președintele Mauno Koivisto ur
mează să aprobe lista noului guvern 
la 19 februarie. ■ ’

Premierul Kalevi Sorsa a declarat 
că guvernul său se va concentra în 
esență asupra stimulării economiei 
țării.

ISLAMABAD: Reuniune dedicată sporirii cooperării

intre țările islamice
ISLAMABAD 18 (Agerpres). — 

Miniștrii cu problemele industriale 
din 31 de țări islamice prezenți la o 
conferință la Islamabad au convenit 
să sporească gradul cooperării dintre 
țările lor in vederea înfăptuirii pro
gramelor de industrializare. Partici- 
panții la reuniune au adoptat o de
clarație îh 22 de puncte cu privire la 
dezvoltarea industrială a țărilor isla
mice, in care, printre altele, se arată 
că aceste state în curs de dezvoltare

dispun de un potential uriaș pentru 
realizarea in comun a unor proiecte 
in domeniile producției alimentare, 
industriei mecanice, energetice, de 
prelucrare a materiilor prime. Con
ferința a recomandat utilizarea re
surselor financiare ale țărilor respec
tive pentru a ajuta economia state
lor islamice cel mai puțin dezvoltate.

La reuniune au luat, de asemenea, 
parte observatori din partea a 11 
organizații internaționale.

„Armele nucleare nu asigură, ci, dimpotrivă, primejduies?
grav securitatea internațională11

CENTENAR NICOLAE TITU- 
LES.CU. La Universitatea din Kiiln 
a avut loc o manifestare consacra
tă centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu. Activitatea ilustrului di
plomat și om politic român a fost 
prezentată de prof. univ. Artur 
Greive și de atașatul cultural al 
Ambasadei române la Bonn. A ur
mat o seară culturală românească.

COSMCS — 1339". In Uniunea
Sovietică a fost lansat, joi, sateli- 

I tul artificial al Pămințului „Cos- 
Imos-1339", avînd instalată la bord 

aparatură științifică destinată con
tinuării cercetării spațiului cosmic 
— informează agenția T.A.S.S.

ALEGERI 
REPUBLICA 
desfășurat în 
legeri pentru 
de deputați în Camera inferioară a
parlamentului țării. Listele prezen
tate celor peste 2,2 milioane de a- 
legători au cuprins 364 candidați, 
rc'prezentind mal multe partide.

RIGORILE IERBII IN S.U.A. 
Intr-un raport guvernamental dat 
publicității la Washington se arată 
că în luna ianuarie, din cauza ge
rurilor neobișnuit de puternice, in 
S.U.A au murit peste 300 de per
soane. Majoritatea o constituie 
pauperii, care și-au găsit moartea 
dormind prin parcuri sau la gurile 
de aerisire ale metrourilor. Fri
gul a produs pagube importanțe și 
agriculturii. Numai in statul Flo
rida pagubele pricinuite de frig 
au fost evaluate la un miliard de 
dolari.

!i

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :

„A refuza să ne gindim la conse
cințele unui război Z__ ...

sint prea teribile, prea cutremură
toare, echivalează 
direct la viitorul holocaust". Aceste 
cuvinte ale savantului american 
CARL SAGAN, a cărui activitate 
consacrată descifrării tainelor Cos
mosului (inclusiv un popular serial 
de televiziune transmis de zeci de 
posturi de televiziune) l-a făcut cu
noscut în lumea întreagă, ar putea 

al mișcării în 
se 
de

nuclear deoarece
cu a contribui

sluji drept „moto" 
favoarea dezarmării atomice ce 
dezvoltă în S.U.A. La început 
dimensiuni modeste, pornită din in
cinta universităților, din rîndurile 
comunității oamenilor de știință, 
mișcarea americană de avertisment 
împotriva primejdiei nucleare s-a 
lărgit treptat, atrăgînd alte și alte 
categorii sociale, a căpătat vigoare, 
a, îmbrăcat forme de manifestare din 
cele mai diverse și tinde acum să se 
extindă la scară națională. „Membrii 
ei — ca să cităm influentul cotidian 
„WASHINGTON POST" — sint ac
tivi, reprezintă o forță intelectuală 
de prim ordin, știu ce vor și unii 
oameni politici americani încep să-t 
acorde atenție".

Conștiința responsabilită
ții sporite într-adevăr, membrii 
mișcării „știu ce vor" pentru că 
tocmai în virtutea profesiunii și., 
preocupărilor, cei ce îi alcătuiesc 
„nucleul", respectiv oamenii de ști
ință, inclusiv specialiștii în fizica 
atomică, sînt cei mai în măsură să 
cunoască urmările catastrofale ale 
unei conflagrații nucleare, care din- 
tr-o ipoteză începe șă devină tpt mai 
mult o reală și înspăimintătoare a- 
menințare. De aci și conștiința res
ponsabilității sporite ce incumbă oa
menilor de știință — dar nu numai 
lor — ceea ce evidențiază și denumi
rea diverselor organizații antinuclea
re create în ultima vreme : „UNIU
NEA OAMENILOR DE ȘTIINȚA 
CONȘTIENȚI", „MEDICII PENTRU 
RESPONSABILITATEA NUCLEA
RA", „CARAVANA SUPRAVIEȚUI
RII UMANE"...

Comentatorii americani sînt una
nimi în a aprecia că ceea ce carac
terizează actuala mișcare — pe care 
o descriu ca fiind cea mai amplă 
de la războiul din Vietnam încoace, 
dar avînd cu totul alt specific — este 
sentimentul urgenței, al necesității 
de a se adopta acum, cît mai este 
incă posibil, măsuri pentru oprirea 
cursei spre neantul nuclear. Făcin-

du-se interpreta acestui sentiment al 
urgenței, HELEN CALDICOTT, pre
ședinta organizației „Medicii pentru 
responsabilitatea nucleară", amintită 
mai înainte, considerînd că „șansele 
omenirii de a ajunge in anul 3000 
sint mai mici de 40 la sută dacă va 
continua actualul proces de sporire 
neîntreruptă a arsenalelor nucleare", 
arăta : „Nu avem la dispoziție decit 
doi pină ,la trei ani in care să putem 
face ceva. După aceea, in condițiile 
dezvoltării unor noi sisteme de arme 
nucleare, cursa înarmărilor in acest 
domeniu ar putea scăpa total 
cărui control al oamenilor".
rîndul ei. „ASOCIAȚIA MEDICILOR 
AMERICANI" .a lansat un apel către 
medicii din întreaga lume pentru

ori- 
La

mai mult decît elocventă, de „epi
demia finală".

De aici singura concluzie pe care 
o impune rațiunea : nu există mo
dalitate de evitare a urmărilor unei 
conflagrații pustiitoare decît reduce
rea imediată și substanțială a arme
lor nucleare, interzicerea dezvoltării, 
perfecționării și proliferării arma
mentului atomic în perspectiva scoa
terii sale definitive in afara legii. 
Concluzie împărtășită întru totul în 
timpul vastei campanii lansate in 
noiembrie trecut cu prilejul „Zilei 
veteranilor". Cele peste 100 000 de 
persoane care au participat la ma
nifestările organizate în incinta a 150 
de instituții de invățămint superior 
din S.U.A. au subscris întru totul la

ticol de răsunet : „Decit a căuta să 
obtureze falsa «fereastră a vulnera
bilității^, S.U.A. ar trebui să se folo
sească de avantajele «ferestrei opor
tunității» existente in prezent pen
tru limitarea înarmărilor nucleare". 
Și, pentru a-și face și mai limpede 
avertismentul, diplomatul american 
adăuga că „s-ar putea ca omenirea 
să nu mai aibă niciodată o asemenea 
oportunitate". Iar un alt fost om po
litic de vază, GEORGE KENNAN, 
laureat al premiului Albert Einstein 
pentru pace, sublinia apăsat că „an
gajarea in procesul controlării și 
reducerii cursei înarmărilor nucleare 
nu este, in definitiv, o favoare pe 
care S.U.A. o fac cuiva, ci un impe
rativ al securității și supraviețuirii

Semnificative acțiuni ale mișcării pentru pace în S.U.A
„a se alătura colegilor noștri care 
încearcă, cu un sentiment crescind 
de disperare și urgență, să alerteze 
umanitatea" asupra pericolelor răz
boiului nuclear.

Sub spectrul „epidemiei 
finale". Aceste pericole au fost 
dealtfel înfățișate cu toată limpezi
mea de specialiștii „Oficiului ameri
can pentru estimări tehnologice" : 
într-un eventual conflict nuclear în 
care ar fi folosită doar o treime din 
forța atomică actuală (evaluată la 
20 000 de megatone) ar pieri imediat 
200—260 de milioane de oameni, iar 
aproximativ 60 de milioane grav 
răniți ori supuși iradiațiilor ar fi 
sortiți unui tragic și iremediabil 
sfîrșit. Date confirmate în timpul 
dezbaterilor conferinței internaționa
le „MEDICII LUMII IN SPRIJINUL 
PREINTtMPINĂRII UNUI RĂZBOI 
NUCLEAR." — desfășurată anul trecut 
la Washington — cU anhănuntul su
plimentar că încă de la începutul 
unui holocaust nuclear 80 la sută din 
medici vor fi fost uciși, iițr spitalele, 
dacă nu vor fi fost distruse, ar fi în 
cea mai mare parte inutilizabile da
torită radiațiilor, inlăturîndu-se oriee 
șansă de limitare a consecințelor ex
ploziilor atomice. Consecință căreia 
medicii americani, întruniți in cadrul 
unor seminarii organizate pe tot cu
prinsul țării, de la New York la Los 
Angeles și de la Boston și Chicago 
la Albuquerque, i-au dat denumirea.

»

sugestivele cuvinte ale președintelui 
„Uniunii oamenilor de știință con
știenți", prof. HENRY KENDALL, de 
la vestitul Institut de tehnologie din 
Massachusetts : „In cadrul unui răz
boi nuclear nu vom mat putea come
mora «Ziua veteranilor» pentru sim
plul motiv că nu vor mai exista ve
terani...". Iar un alt profesor al 
aceleiași instituții, VIKTOR WEIS- 
SHOPF, respingînd teoriile despre 
„posibilitatea** ori „acceptabilitatea" 
unui „război nuclear limitat" scria în 
cunoscuta revistă americană „BUL
LETIN OF ATOMIC SCIENTISTS" : 
„Orice utilizare a armelor nucleare 
ar duce in mod neîndoielnic la un 
conflict nuclear generalizat, ceea ce 
ar însemna sfîrșitul civilizației 
noastre". Formulă lapidară menită a 
trezi conștiințele șl a îndemna la 
acțiune cit nu este prea tîrziu.

la

Securitatea nu poate fi 
clădită pe armele nucleare. 

, îndemn căruia încep să-i dea curs 
și un șir de personalități ale vieții 
politice, cum ar fi de pildă ’AVERELL 
HARRIMAN, una din cele mai pres
tigioase figuri ale diplomației ame
ricane, care, manifestîndu-și dezacor
dul față de o altă teorie, a așa-zisei 
„ferestre a vulnerabilității" — potri
vit căreia actualmente S.U.A. s-ar 
găsi într-o poziție de „inferioritate" 
pe planul înarmărilor nucleare, fiind 
ca atare vulnerabile din punct de 
vedere militar — sublinia într-un ar-

A
întregii civilizații occidentale", în 
timp ce fostul secretar de stat DEAN 
RUSK, folosind termeni la Lei de ca
tegorici, arăta, pentru a evidenția 
netemeinicia concepțiilor conform 
cărora securitatea este în „funcție de 
dimensiunile arsenalelor atomice : 
„Este clar că noi avem astăzi mai 
puțină securitate decît aveam înainte 
de crearea armelor nucleare". Pentru 
a demonstra cît de iluzorie este secu
ritatea pe care o poate oferi un nu
măr tot mai sporit de dispozitive nu
cleare, un savant american dădea 
sugestivul exemplu al unei camere 
suprasaturate cu vapori de benzină 
în care niștfe copii sînt pe punctul 
de a se juca cu chibriturile : indife
rent de cite chibrituri posedă unul 
sau altul, rezultatul nu poate fi decit 
același... Venind din partea unor 
oameni care au ocupat funcții de 
răsDundere, la vremea lor, în adminis
trația americană — inclusiv în ce 
privește adoptarea unor decizii pe 
linia înarmărilor — asemenea pozi
ții sînt de natură a indica o sensi
bilă mutație de opinii sau, după cum 
scrie „Washington Post", „o sporire 
palpabilă a preocupării fată de posi
bilitatea unui război nuclear".

In perspectiva sesiunii spe
ciale a O.N.U. Această preocu
pare urmează să se accentueze în 
perioada sesiunii speciale a O.N.U. 
din vara aceasta, consacrată in ex
clusivitate problemei dezarmării. In
fluenta organizație americană „LIGA

INTERNAȚIONALA A FEMEILOR 
PENTRU PACE ȘI LIBERTATE" a 
dat publicității zilele trecute un apel 
in care cheamă opinia publică ame
ricană să participe, în perspectiva a- 
cestui eveniment, la pregătirea și 
desfășurarea „Săptămînii naționale 
de luptă pentru pace și dezarmare", 
care urmează să se desfășoare la în
ceputul lunii martie. O altă organi-. 
zație, „CLERICI ȘI LAICI ÎMPO
TRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR", a * 
inițiat un seminar avind ca temă 
„Foametea și militarismul", partici- 
panții pronunțîndu-se pentru stăvili
rea actualei competiții militare și 
oprirea risipei uriașe de fonduri în 
scopul creării de mijloace de distru
gere. Iar sub ' 7_‘
NIEI PENTRU ÎNGHEȚAREA AR
MAMENTULUI -------- ■
șui Springfield din ____
sirena sună prelung o dată pe lună 
pentru a aduce aminte locuitorilor 
de posibilitatea declanșării unui 
dezastru nuclear...

Tot in perspectiva sesiunii speciale 
a O.N.U. urmează a căpăta extindere 
o campanie de petiții care de pe 
acum a întrunit adeziunea a 300 000 
de persoane. Campania, la care ur
mează să ia parte oameni de cele 
mai diferite profesii, orientări și con
vingeri — medici, savanți, actori, i 
sportivi, slujitori ai bisericii, expo- 
nenți ai cercurilor de afaceri etc. etc. 
— va culmina prin lansarea unui apel 
în sprijinul înghețării imediate a tu
turor experiențelor atomice, a pro
ducției și amplasării de noi arme 
și rachete nucleare — apel ce va fi 
prezentat la Națiunile Unite în ziua 
deschiderii sesiunii speciale.

Desigur, la proporțiile populației 
nord-americane, mișcările respective 
au încă o pondere redusă — dar pro
cesul dezvoltării lor este deosebit de 
semnificativ. Poate mai mult ca ori- 
cind cetățeanul american — aceasta 
este insăși opinia comentatorilor din 
S.U.A. —. începe să se simtă direct 
angajat. în 
rul omenirii, 
mitea nu de mult 
agenția -Associated Press», 
fășoară o mișcare 
masă". 
Times** :

auspiciile „CAMPA-
NUCLEAR", în ora- 

Massachusetts

prezent. față de viito- 
„ln Statele Unite, trans- 

din Washington 
se des- 

antinucleară de 
Sau cum scria „New York 
„Oamenii devin conștienți 

de ceea ce se va intimpla' cu civili
zația dacă vor fi folosite armele nu
cleare. Si in măsură crescindă își 
manifestă voința de a-și uni efortu
rile pentru reducerea unei asemenea 
primejdii".

R. CAPLESCU
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