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Creșterea mai substanțială 
a productivității muncii

„Se impune să facem totul pentru ca anul acesta să realizăm, 
peste ceea ce am stabilit inițial in plan, o reducere mai accentuată 
a cheltuielilor materiale, creșterea mai puternică a productivității 
muncii, să producem în general mai multe bunuri cu un consum 
material și de muncă mai mic“.

NICOLAE CEAUȘESCUProductivitatea muncii este unul din indicatorii care măsoară, in ultimă instanță, hărnicia și spiritul organizatoric ale fiecărui colectiv de oameni ai muncii, exprimind in modul cel mai sintetic eficacitatea cu care este utilizată munca socială. Tocmai de aceea, creșterea mai accentuată a productivității muncii constituie una din cerințele de cea măi ware importanță, din direcțiile esențiale de acțiune în acest an și in intregul cincinal in vederea recuperării fondurilor alocate pentru creșterea retribuțiilor personalului muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii și a pensiilor, ca urmare a majorării prețurilor de. desfacere cu amănuntul la produsele agroalimen- tare.Pentru înțelegerea însemnătății a- eestei cerințe sint ilustrative calculele din graficul alăturat. Creșterea cu numai 1 la sută a productivității muncii față de prevederile planului pe anul 1982 asigură un plus de pro- ducție-marfă și netă, dar și un plus de venit net care echivalează cu a- proape un sfert din valoarea economiilor suplimentare ce trebuie realizate in acest an pentru recuperarea a eel puțin .80 la sută din fondurile a- eordate drept compensații oamenilor muncii. Este vorba, desigur, de o creștere minimă, deoarece Întreprin

derile noastre dispun de posibilități de sporire și mai substanțială a productivității muncii față de sarcinile stabilite prin plan.Avem nevoie de o productivitate din ce în ce mai mare in fiecare întreprindere și la nivelul întregii economii naționale. „Pentru a ne ridica la nivelul țărilor dezvoltate și ținind seama că in unele sectoare productivitatea este la noi de două și chiar de trei ori mai mică — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie să luăm toate măsurile, să concentrăm toate forțele pentru realizarea in acest cincinal a unei puternice creșteri a productivității muncii in toate ramurile economiei naționale'*. Și, argumentind această idee, la recenta ședință de lucru comună de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului sublinia faptul că, in întrecerea istorică dintre socialism și capitalism, socialismul trebuie să-și afirme superioritatea prin- tr-o mai înaltă productivitate a muncii sociale, obiectiv care poate- si trebuie să fie atins prin mecanizarea, automatizarea și microelectronizarea proceselor de producție, prin organizarea superioară a producției și a muncii, prin ridicarea continuă a nivelului de pregătire tehnico-profe- sională a muncitorilor și specialiștilor.

Este o lege a dezvoltării sănătoase a economiei naționale ca între veniturile oamenilor muncii, deci intre nivelul retribuției, pe de o parte, și nivelul productivității muncii, pe de altă parte, să existe o strinsă corelare. Numai creșterea mai rapidă a productivității muncii in raport cu retribuția poate asigura temelia trainică pentru ridicarea continuă a nivelului de trai — și aceasta pentru că sporirea productivității și majorarea retribuțiilor acționează în sens contrar asupra volumului cheltuielilor de producție. Astfel, ridicarea productivității determină diminuarea cheltuielilor privind retribuirea muncii pe unitatea de produs, in vreme ce majorarea retribuțiilor sporește cheltuielile de retribuire pe unitatea de produs.După cum se știe, pentru a se compensa cheltuielile legate de creșterea prețurilor de desfacere cu amănuntul la produsele agroalimentare, partidul și statul nostru au luat măsura de a se majora retribuțiile personalului muncitor, alocațiile pentru copii și pensiile. Or, este limpede, pentru ca aceste majorări să nu afecteze pe termen lung nivelul cheltuielilor de producție, influențînd în
Corneliu CARLAN

HARGHITA:
Producție fizică 
peste prevederiColectivele de oameni ai muncii români și maghiari din industria județului Harghita se preocupă intens de sporirea producției industriale, adaptarea structurii acesteia la noile cerințe ale dezvoltării economice. Ca urmare, de la începutul anu- . lui și pînă in prezent au fost realizate și livrate suplimentar 274 tone fontă, aparataj electric ■de joasă tensiune, produse ale mecanicii fine, 120 tone utilaj tehnologic pentru industriile metalurgică, chimică și alimentară, 110 tone caolin preparat, 275 tone pirită, 1 055 metri cubi cherestea rășinoase, confecții și alte produse solicitate de beneficiarii interni și partenerii externi.Cele mai bune rezultate au fost obținute de colectivele *de la întreprinderea de fier Vlă- hița, întreprinderea mecanică Gheorgheni, întreprinderea minieră Harghita, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, întreprinderea de confecții Miercurea- Ciuc. (I. D. Kiss).

BACĂU:
Un nou ansamblu 

de locuințeîn zona de vest a municipiului Bacău prinde contur cartierul „George Bacovia**, care va avea în final aproape 4 400 de apartamente, nouă școli, grădinițe și creșe, un dispensar medical cu două circumscripții, circa 18 000 mp spații comerciale, locuri de joacă pentru copii etc. Primele blocuri, care însumează 1 552 de apartamente, cu fațade care combină modernul cu elementele de arhitectură locale, au și fost date in folosință. (Gh. Baltă).

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU9

adresat participanților la reuniunea internațională 
a ziariștilor pentru dezarmare, securitate și pace

(Continuare in pag. a Il-a)

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, dumneavoastră, participanților la reuniunea internațională a ziariștilor pentru dezarmare, securitate și pace, care își Începe: astăzi lucrările la București, un salut cordial și cele mai bune urări de succes.România găzduiește cu plăcere această importantă manifestare internațională ce reunește în cadrul său reprezentanți ai presei, radioului și televiziunii din țările continentului european și își propune să abordeze una din problemele fundamentale ale epocii contemporane — înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii pe planeta noastră — să dezbată rolul și răspunderile mijloacelor de informare în masă în promovarea .și realizarea acestui deziderat vital al popoarelor.Intîlnirea dumneavoastră are loc intr-un moment în care viața internațională cunoaște o evoluție deosebit de complexă și contradictorie. Pe de o parte, se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a se dezvolta libere și suverane, de a conviețui în deplină securitate și pace ; pe de altă parte însă, continuă să se manifeste vechea politică de forță și dominație, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență, ceea ce — în condițiile ascuțirii crizei economice mondiale, ale menținerii unor focare de conflicte și apariției altora noi — duce la o încordare deosebită în relațiile internaționale, creînd mari pericole la adresa independenței și libertății popoarelor, a păcii in întreaga lume.O profundă și legitimă îngrijorare stîrnește în rîndul popoarelor amploarea pe care a luat-o cursa înarmărilor, accentuată de hotărirea privind amplasarea în Europa a noi rachete cu rază medie de acțiune și dezvoltarea celor existente, de măsurile privind producerea a noi arme de distrugere in masă. Uriașele arsenale de arme existente astăzi în lume — îndeosebi în Europa — fac să planeze asupra generației actuale primejdia uriașă a unui război nuclear care ar putea nimici, în cîteva clipe, întregul continent, întreaga planetă. Sint puse astfel în pericol minunatele cuceriri ale geniului uman, ale științei, artei și culturii, mărețele realizări făurite de popoare in decurs de secole și milenii. Este amenințată să fie distrusă creația supremă a naturii — omul, viața însăși.în aceste împrejurări internaționale deosebit de grave, este mai necesar ca oricînd ca popoarele, conștiințele realiste, înaintate, de pretutindeni, să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strîns, într-o atmosferă de încredere și respect reciproc, pentru a preîntîmpina pericolul unui dezastru nuclear, pentru a apăra pacea pe planeta noastră.Considerăm că o mare răspundere revine, In această privință, presei — ziarelor și revistelor, posturilor de radio și televiziune — care trebuie să asigure informarea corectă a opiniei publice, a popoarelor asupra pericolelor ce le amenință, să ajute la mobilizarea lor la luptă pentru a pune capăt politicii de înarmări, pentru apărarea dreptului lor fundamental la existență liberă, la viață, la pace.Desigur, dumneavoastră veniți din țări diferite ca mărime și nivel de dezvoltare, cu orînduiri social-po- litice diferite, iar publicațiile pe care le reprezentați au poziții deosebite față de o problemă sau alta. Indiferent însă de deosebirile de orînduire, de concepții filozofice sau politice, problema care se impune, înainte de toate, este a alege între politica de intensificare a cursei înarmărilor, de producere de noi arme de distrugere în masă și politica de dezarmare, de destindere și pace. Fără Îndoială că.locul ziariștilor atașați idealurilor umaniste este alături de popoarele care luptă pentru apărarea vieții și muncii lor pașnice, pentru înțelegere, pace și colaborare — și ei trebuie să pună toată puterea cuvintului, forța argumentelor lor în slujba acestor nobile idealuri.Este o realitate că popoarele europene — indiferent In ce parte a continentului s-ar afla, in Vest sau Est, in Nord sau în Sud — sînt direct amenințate de armamentul nuclear existent, precum și de cel ce ar urma să se amplaseze în viitor. De aceea, ele trebuie să se ridice cu toată hotărirea și să spună un NU categoric rachetelor cu rază medie de acțiune, bombei cu neutroni, oricăror arme de distrugere în masă, să facă totul pentru ca Europa să devină, intr-adevăr, un continent fără arme nucleare de nici un fel, un continent unit, al înțelegerii și colaborării pașnice între toate statele, fără deosebire de orînduire socială !Considerăm că nimic nu poate fi mai important în zilele noastre decît problemele păcii și dezarmării, că trebuie făcut totul pentru ca, în nici o împrejurare și sub nici un motiv, atenția popoarelor să nu fie

abătută de la aceste probleme vitale pentru existența civilizației și a vieții pe pămînt. Acum, pînă nu este prea tirziu, pînă n-au început să fie lansate rachete, să cadă bombele, trebuie să acționăm pentru a se pune stavilă cursei absurde a înarmărilor, pentru a determina trecerea la dezarmare, și in primul rind la dezarmarea nucleară. După ce vor cădea bombele nucleare va fi prea tirziu. Nu vor mai exista nici vinovății, nici judecătorii. Nu vor mai exista, desigur, nici ziare, nici posturi de radio și televiziune care să tragă concluzii, să înfățișeze cauzele care au dus omenirea la dezastru. Acum trebuie acționat cu toată hotărirea, acum este necesar să fie desfășurate largi acțiuni de presă pentru a ridica popoarele la luptă activă împotriva pericolului nuclear, a politicii de înarmări, care le împovărează tot mai greu existența. Acum este necesar să mobilizăm opinia publică pentru a-i determina pe adepții înarmărilor să renunțe la această cale periculoasă care duce omenirea Ia prăpastie, la pieire. Interesele păcii și liniștii popoarelor cer în modul cel mai hotărît să se pună capăt oricărei propagande de justificare a cursei înarmărilor, propagării urii și vrăjmășiei intre națiuni.Presa trebuie să se pronunțe în modul cel mai hotărît împotriva înarmărilor, să slujească apropierii intre popoare, dezvoltării încrederii și prieteniei, să promoveze neabătut cauza păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.în condițiile actuale, cînd omenirea este confruntată cu probleme tot mai complexe, generate de criza economică mondială, cind în diferite state ale lumii sînt multiple probleme de soluționat, rolul presei este tocmai de a contribui la întărirea colaborării în vederea sprijinirii acestor popoare să-și rezolve de sine stătător problemele, să înainteze pe calea progresului economic și social. în acest context, misiunea presei este nu de a sublinia și adinei divergențele și disensiunile dintre state, ci de a pune puternic în evidență ceea ce este comun, ceea ce unește și este în interesul dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, în interesul colaborării și destinderii internaționale, al păcii și progresului în întreaga lume.împreună cu forțele iubitoare de pace și progres din întreaga lume, România socialistă acționează cu toată fermitatea pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la măsuri practice, concrete de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară. în acest sens, țara noastră a inițiat o serie de propuneri privind înghețarea bugetelor militare, reducerea cheltuielilor destinate înarmărilor și alocarea unor fonduri însemnate din aceste economii pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea economico-so- cială în general. Marile manifestări populare pentru pace desfășurate în România constituie o expresie concludentă a hotărîrii poporului român de a acționa, împreună cu popoarele europene, cu toate popoarele lumii, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reluarea și continuarea neabătută a politicii de destindere, de pace și colaborare internațională. Am salutat și salutăm, totodată, amplele manifestări din Europa împotriva amplasării de noi rachete pe continent, ne exprimăm întreaga noastră solidaritate cu acțiunile desfășurate pe toate continentele lumii pentru dezarmare și pace, pentru apărarea dreptului popoarelor la existență liberă și demnă. în acest context, doresc să exprim, încă o dată, înalta apreciere pe care o dăm rolului și contribuției presei în reflectarea acestor manifestări, în punerea în atenția opiniei publice a unor asemenea probleme vitale, de care depind destinele întregii omeniri. Considerăm, în acest sens, că nu poate fi îndatorire mai de onoare pentru slujitorii presei decît de a-și pune cu hotărîre talentul și întreaga lor capacitate de creație în slujba promovării acestor arzătoare idealuri ale umanității, ridieîndu-se cu toată energia împotriva războiului, a politicii de înarmări, pentru o lume fără arme și fără războaie, o lume a păcii și colaborării.îmi exprim convingerea că reuniunea dumneavoastră va prilejui un fructuos schimb de opinii privind modalitățile de întărire a conlucrării pe plan european și mondial a lucrătorilor din presă, radio și televiziune în lupta pentru dezarmare, pace și progres, pentru creșterea contribuției și răspunderii presei în afirmarea acestor deziderate vitale ale epocii noastre.Cu această convingere, vă adresez dumneavoastră, tuturor, calde urări de succes, de împliniri și satisfacții tot mai mari în misiunea de înaltă răspundere ce vă revine în societate, în promovarea cauzei nobile a păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
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! 1962 J
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SATUL ROMÂNESC DE AZI
sub semnul împlinirilor socialiste, al înfăptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

„Un aport de seamă la toate victoriile 
obținute de regimul nostru socialist are 
țărănimea — clasa care de-a lungul secolelor 
a apărat cu prețul sîngelui glia strămoșească, 
limba și ființa națională a poporului, neatîr- 
narea patriei. în noile condiții istorice, în 
alianță cu clasa muncitoare, țărănimea acțio
nează ferm pentru înfăptuirea politicii agrare 
socialiste a partidului nostru, pentru 
realizarea unei agriculturi tot mai moderne 
și eficiente, aducînd, totodată, o contribuție 
valoroasă la întreaga operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate66.

NICOLAE CEAUȘESCU
k________________________________ '______________________________

FILE DE ISTORIE 26 iulie 1965

Prima vizită de lucru pe care a făcut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, după 
investirea cu cea mai înaltă răspundere în conducerea partidului, a fost 
printre țăranii cooperatori de la C.A.P, „Gheorghe Doja“, județul Ialomița

Oamenii din cîmpia vrednicieiDe cîte ori sînt pus în situația să scriu despre un sat, este ca și cum mi s-ar cere să-mi fac autobiografia. Să povestesc despre vară și iarnă, despre copilărie și adolescență, despre pămîntul cîmpiei cu înfățișarea lui de piele de om, bătută de secetă, bucurată de ploi, primind veșmintele griului și porumbului, lucrind asupra lui însuși, neodihnit niciodată. Am fost în zilele acestui februarie în Bărăganul ialo- mițean, așternut sub viscol subțire, strîngîndu-și respirația lîngă satele pregătite parcă, prin încordare, prin muncă, pentru ieșirea in primăvară. Comuna Gheorghe Doja este una dintre comunele bogate ale cîmpiei, așezată temeinic în case noi, zugrăvite în ape ca în așezările de sub munte, drumuri cu asfalt, o cooperativă agricolă de producție puternică, func- ționînd în toate resorturile ei ca o industrie modernă și bine pusă la punct.De ce e bogată comuna Gheorghe Doja 7 Au avut oare țăranii de aici parte de un pămînt mai roditor decît al vecinilor lor, i-au ajutat oare pe ei întîmplă- rile, a vrut oare cineva să-i transforme într-un e- talon al agriculturii românești ? Faptele aflate mi-au arătat că nici unul dintre

aceste argumente nu se potrivește realității.Satul are o poveste de întemeiere, care te duce cu gîndul la legendele din filmele despre Vestul sălbatic. După primul război mondial, la împroprietărire, țăranii săraci din satele prahovene Drajna, Cio- rani și RîncezL au primit
de Nicolae Dan 

FRUNTELATA

cîte o palmă de pămînt în inima Bărăganului, pe moșia lui Barbu Catargi. Era în anul 1922. Au venit aici în căruțe, și-au făcut bordeie, au început să învețe meseria cultivării pămîn- tului. Munceau primăvara, vara și toamna, cînd dădea frigul se întorceau la munte pentru iernat. își cumpărau puținele lucruri de care aveau nevoie de la primul „magazin sătesc**, bordeiul lui Salaoru, descoperit ca un vestigiu arheologic cind s-a săpat temelia actualului sediu al consiliului popular. După cîțiva ani au început să-și ridice case umile din pămînt (îmi spunea un bă- trîn : „Prima casă a oamenilor din Doja a fost pă- mîntul**) ; case cu două ca

mere, una pentru membrii familiei, cealaltă pentru animale, și mai ales au învățat să-și lege țoală viața și toate speranțele de o meserie care cere, ca toate meseriile adevărate, sacrificiu și vocație. Au fost ani grei. în 1940, deci la 18 ani de la întemeierea satului, lucrau aici două familii de învățători, venea din cînd în cînd o doctoriță, iar două moașe empirice încercau să salveze pentru viață copiii care se nășteau. Mortalitatea infantilă devenise o durere continuă, aproape o obișnuință cu amprente clare în catastifele primăriei.Acestea sînt fapte, nu cuvinte de așezat într-o schemă pentru a demonstra antinomia dintre ieri și azi. Comuna Gheorghe Doja are acum 32 de cadre didactice, doi medici per- manenți și patru asistente medicale, toate cele 1 200 de case — noi, apă curentă pe o porțiune de 7 km, 1 600 m liniari de trotuar, supermagazin, 23 de secții de prestări de servicii, un cămin cultural cu sală de 400 de locuri, trei localuri de școală pentru 600 de e- levi. Dojenii au peste 100 de autoturisme proprietate personală.Totul se explică nrin oa-
(Continuare in pag. a V-a)
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Obiective și sarcini actuale în economie
— pregătită temeinic, in toate 

unitățile agricole!

In lupta pentru economii peste plan, hotărîtoare sînt 
reducerea consumurilor și valorificarea superioară a metaluluiDatorită profilului său da fabricație, întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș este la ora actuală unul din cei ■ mai mari consumatori de oțeluri inalt aliate din județul Brașov. Colectivul întreprinderii știe însă bine că, in general, oțelurile inalt a- liate — pe lingă faptul că sint deficitare — au și costuri de 6—8 ori mai ridicate decit oțelurile carbon obișnuite, Ca atare, valoarea metalului consumat — 18 466 tone în acest an — reprezintă circa 80 la sută din cheltuielile materiale ale unității. De aceea, plecind de la aceste considerente, oamenii muncii din întreprindere și-au fixat ca obiective prioritare economisirea și valorificarea superioară a metalului pentru a reduce mai substanțial cheltuielile de producție.— Pe baza experienței acumulate, a rezultatelor obținute pot afirma că muncitorii, cadrele noastre tehnice au ajuns la conștiința marii răspunderi pe care o au față de modul in care este valorificat și gospodărit metalul, oțelurile înalt aliate in spe- < cial, ne spune ing. Ion C'onstantines- cu, directorul Întreprinderii. Pentru a recupera cel puțin 30 la sută din cele 12 milioane lei acordate personalului muncitor din unitatea noastră, sub formă de compensații, în acest an, ca urmare a majorării prețurilor la produsele agroalimen- tare, este necesar să reducem in primul rind cheltuielile materiale și, îndeosebi, consumul de metal. Ca atare, am inițiat o acțiune largă — de la proiectare Ia exeeuția produselor și pină la valorificarea materialelor " refolosibile — pentru economisirea metalului, astfel ca în acest an să reducem cheltuielile de producție cu cel puțin 4 milioane lei in plus față de sarcina planificată. Nici o soluție constructivă nu se lansează in producție pină cind nu este analizată pină in cele mai mici amănunte, pină cind nu avem certitudinea că este avantajoasă, eficientă din punct de vedere al consumului de metal. Acest mod de lucru se concretizează, după prima lună care a trecut din acest an, in reducerea cheltuielilor materiale cu peste 4 milioane lei, din care economia fizică de metal se ridică la circa 10 tone.' Faptele sînt uneori surprinzătoare nu numai pentru reporteri, ci și pentru specialiști, care știu cum și cit de greu se poate economisi fiecare ' gram de metal ce trebuie incorporat i intr-un utilaj chimic. Asimilate in ; fabricație anul trecut, rezervoarele de stocare și evaporare pentru oxi- gen. azot și argon au fost proiectate f șl realizate după cele mai bune so- i Iuții tehnice la ora respectivă. S-au ț făcut nenumărate calcule și probe | pentru fiecare gram de metal inclus în aceste instalații. Evaporatoarele de 35 mc pe oră, de exemplu, cirită- , reau fix 382 kg după ultimele fipi- i saje. Ei bine, in prezent, același tip de evaporator cintărește... 78 de kg. Da, 78 de kg. nu este nici o greșeală. De aproape 5 ori mai puțin decit să-i spunem „vechea** variantă

0 experiență care 
afirmarea largă aSEMNIFICAȚIA UNUI EXEMPLU. Anul trecut, la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava, unul din utilajele de bază din fluxul tehnologic — extru- derul de plumb — a ieșit din funcțiu- țiune. Cauza 1 Doi rulmenți se deterioraseră. Soluția ? Deoarece recondiționarea lor nu mai era posibilă, trebuia recurs, ca și in alte dăți, la import. Firma străină de la care se achiziționase utilajul îl putea livra cel mai devreme intr-o lună. Prețul? 36 000 (treizeci și șase mii) dolari.— Se crease cu adevărat o situație limită in activitatea uzinei, precizează cel care ne relatează „istoria** rulmenților — in- ginerul-șel al combinatului. Dan Mazilu. Dar nu am recurs la import. Soluția pe care am ales-o s-a dovedit pe cit de simplă, pe atit de efi» cientă. După ce am terminat de consultat prospectele firmelor străine, am luat la rind cataloagele romanești. Am descoperit atunci că rulmenții pot fi fabricați nu peste mări și țări, ci la... intreprinderea ,.23. August** din Capitală. în citeva zile i-am avut in combinat și cu citeva adaptări minore au fost montați pe extruder. Fabricația a reînceput după o săptămină. Costul rulmenților? 25 de mii de lei bucata, în loc de 72 de mii de dolari, am cheltuit 50 de mii de lei — conchide interlocutorul.CONCEPȚIE CLARA — REZULTATE PE MĂSURĂ. Iată deci că de multe ori soluția cea mai simplă, evidentă in cazul relatat, nu stă in recurgerea la importuri, fie ele la prima vedere justificate, ci in rezolvarea cu forțe proprii a numeroaselor probleme ivite in viata colectivelor din întreprindere. Idee subliniată in repetate rinduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arăta, • recent, că trebuie să punem capăt, o dată pentru totdeauna, apelării, pentru orice, la import, că trebuie să punem un accent mai mare pe folosirea forțelor noastre atit materiale, dar mai cu seamă ale oamenilor muncii cu o înaltă calificare, care au demonstrat că sint in stare să soluționeze orice probleme tehnice, oricit de complicate ar fi ele.— Cum îndeplinește In practică colectivul unității această cerință de maximă însemnătate economică ?— în acțiunea da reducere continuă a importurilor, eforturile colectivului au fost orientate in trei direcții principale, precizează secretarul comitetului de partid al unității, tovarășul Corneliu Ionescu. în primul rind, asimiiind in fabricație produse prelucrate din cauciuc care se mai află pe lista de importuri, urmărim, de asemenea, cu prioritate ca in rețetele de fabricație să 

de anul trecut. Și exemplul nu este singular. De anul trecut și pină in prezent, greutatea evaporatoarelor de 65 mc pe oră s-a redus de la 764 kg la 136 kg, iar a evaporatoarelor de 100 mc pe oră — de la 1 029 kg la 190 kg.Orice specialist se va Întreba cum este posibilă o asemenea diferență, care cam contrazice principiile generale ale tehnicii. Desigur, ceva s-a schimbat in concepția constructivă și tehnologică a celor două variante de evaporator. La primele tipuri de evaporatoare de 35 mc se foloseau 33 de țevi cu două aripioare din aluminiu, care aveau un diametru de 34 mm și o lungime totală de 100 m pentru realizarea schimbului de căldură și gazeificarea oxigenului, azotului sau argonului. Din studiile făcute, specialiștii din întreprindere au ajuns insă la concluzia că supra-
La întreprinderea de utilaj 

chimic din Făgăraș

fața de schimb de căldură s-ar putea mări — reducind, in același timp, consumul de metal — dacă s-ar folosi alte tipuri de țevi, cu diametrul mai mic și cu mai multe aripioare. Numai că asemenea țevi nu se produceau in țară. Deci, specialiștii unității ar fi fost „acoperiți" in fața oricărei observații critice.Totuși, specialiștii intreprinderii nu s-au împăcat cu o asemenea „acope- rire“ ; ei au luat legătura cu cei de la "întreprinderea de produse de -aluminiu din Slatina și le-au spus de ce au nevoie. „Se poate?**. Alte calcule, o altă tehnologie pusă operativ la punct și iată că, la începutul acesțui an, de la Slatina s-au și primit noile tipuri de țevi. Acum, la un evaporator de 35 mc pe oră se folosesc numai 12 țevi cu diametrul de 18 mm și 6 aripioare, în lungime totală de 25 m. Am notat multe alte amănunte tehnice pentru că performanța ni s-a părut intr-adevăr cu totul deosebită. Subliniem însă, cu deosebire, modul nou de a gindi al oamenilor de aici, dorința lor permanentă de autodepășire, efortul de a căuta și găsi la alte unități din țară posibilitățile tehnice de materializare a unei soluții cu eficiență superioară. Și aceasta deoarece muncitorii, specialiștii de la I.U.C. Făgăraș au înțeles că nici o performanță tehnică nu se poate obține fără muncă și pasiune, fără a acționa cu conștiința deplină de proprietari, producători și beneficiari.Așa se și explică faptul că la recenta adunare generală a oamenilor muncii s-a hotărît ca, in acest an, cel puțin 30 la sută din utilajele fabricate in mod curent să fie repro- ieetate. Dealtfel, după cum preciza ing. Victor Schmidt, șeful atelierului de proiectare tehnologică, toate pro

demonstrează ce se poate realiza prin 
capacității proprii de creație tehnicăînlocuim materiile prime și materialele aduse din import cu cele puse la dispoziție de industria chimică românească. Totodată, pentru buna funcționare a .mașinilor și utilajelor, în atelierul mecano-energetic al combinatului sau in colaborare cu unități specializate din țară . asigurăm cea mai mare parte a pieselor de schimb necesare. Menționez că in cursul anului trecut am asimilat in fabricație 24 de noi produse, importul reducindu-se cu 25 milioane lei: de asemenea, efortul valutar necesar pentru importul materiilor prime s-a diminuat cu 12 milioane lei. iar prin asimilarea unor piese de schimb am economisit peste o jumătate milion Iei.SE SUBȚIAZĂ LISTA PRODUSELOR ADUSE DIN IMPORT. în uhi-
La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Jilava

tățile Industriei de prelucrare a cauciucului se fabrică în prezent circa 25 de mii de produse. Pe ansamblul economiei se mai importă 500 de produse din cauciuc. Programele de asimilare întocmite la nivelul ramurii pentru actualul cincinal prevăd acoperirea integrală din producția internă a necesarului de produse prelucrate din cauciuc. O sarcină de mare răspundere, in care sint angajați cu toate forțele șl muncitorii și specialiștii combinatului din Jilava, care ^i-au propus pentru acest an practic o dublare, față de primul an al cincinalului, a valorii produselor asimilate care să înlocuiască importurile.Ce noutăți vor fi înscrise, așadar, in nomenclatorul de fabricație al combinatului ? Din substanțiala listă de produse care nu vor mai fi aduse din import, incepind cu acest an, enumerăm ; furtunuri rezistente la temperaturi inalte și furtunuri de medie presiune pentru oxigen, destinate industriei metalurgice, curele de transmisie antistatice necesare in exploatările miniere din subteran și în mediu exploziv, o sumedenie de repere din cauciuc care vor echipa autoturismul ..Dacia 1310“ exportat in țările cu climă rece șl noul autoturism „Oltciț".Prin colaborarea cu o serie de alte unități de producție sau cercetare, rețetele de fabricație vor fi degrevate de importul plaștifianți- lor, rășinilor fenolice cu caracteristici adezive, cablurilor de oțel pentru benzile de cauciuc și al sîrmei ală- mite pentru armarea furtunurilor. Multe din produsele recent asimilate 

dusele se reproiecteazl la 3—t ani. Colectivul întreprinderii știe din propria experiență cit de necesară și eficientă este investiția de inteligență tehnică.în același context se înscrie și o altă premieră tehnică la care se lucrează in aceste zile. Astfel, pentru reducerea consumului de laminate din import, s-a elaborat o nouă tehnologie de turnare a barelor in cochile. în felul acesta, pină la sfir- șitul anului se vor economisi 12 tone de laminate numai ia execuția a două tipuri de armături. Iar atunci cind a fost cazul, colectivul intreprinderii nu a ezitat să realizeze prin autodotare și utilajele necesare pentru valorificarea superioară a metalului. Practic, pină anul trecut, coturile cu diametrul nominal mai mare de 273 mm — necesare în industria chimică — se aduceau din import, deoarece în țară nu exista o presă pentru execuția produselor respective. „Noi fabricăm coturi, nu prese** — ar fi putut spune specialiștii intreprinderii. Nimeni nu s-a gindit insă la o astfel de scuză. Și soluția a fost găsită : executind prin autodotare o presă de 250 tone-forță, muncitorii de la I.U.C. Făgăraș execută acum coturi cu diametrul pînă la 450 mm.Desigur, economisirea metalului nu este numai o preocupare a pro- iectanților, ci și a muncitorilor din producție. După cum ne spunea ing. Ion Marcu, șeful secției prelucrări la cald, prin valorificarea deșeurilor de oțel s-au economisit anul trecut însemnate cantități de elemente de aliere : 35 tone nichel și 99 tone ferocrom. in valoare de 3.7 milioane lei. în felul acesta, două luni s-a lucrat cu elemente de aliere economisite. Și acțiunea continuă, în perioada care a trecut din acest an eco- nomisindu-se 3 tone nichel și 8 tone ferocrom. Totodată, la turnarea unor piese s-a trecut de la sistemul de maselotare clasică, deschisă, la ma- selotarea exotermă. reducindu-se consumul de oțel lichid cu 10 la sută. Pe de altă parte, la secția de utilaj tehnologic s-a extins procedeul de debitare a metalului cu jet de plasmă, la care pierderile sînt mai mici, iar adaosul de prelucrare se diminuează de la 10—30 mm la 2—3 mm.Alte numeroase măsuri, care vizează folosirea mai economică a metalului, sint în curs de aplicare sau de experimentare. Oamenii muncii din această întreprindere demonstrează prin rezultatele obținute că sint hotărîți să reducă în continuare consumul de metal și să valorifice superior această prețioasă materie primă, spre a diminua și mai mult cheltuielile de producție și a-șl spori astfel contribuția la asigurarea mijloacelor necesare pentru înfăptuirea programului de dezvoltare econo- mico-socială a țării.
Ion TEODOR 
Nicolae MOCANU

vor fi fabricate pe baza unui nou cauciuc românesc, cu caracteristici superioare de rezistență la acțiunea intemperiilor și variațiilor de temperatură. Este vorba de cauciucul etilen propilenic terpolimer — „Terpit", produs de Combinați’! petrochimic din Pitești pe baza unei tehnologii originale elaborate de specialiștii dă la (LECUIM București.BARIERE ARTIFICIALE PE DRUMUL ASIMILĂRII. Cu perseverentă, ambiție și competentă profesională, toate obstacolele pot fi trecute. Astfel ar putea fi sintetizată activitatea muncitorilor Vasile Traian, .vlaria Movilă, Maria Vasile, Ecaterlna Top» dorescu, ale maistrului Stancu Voi- nea, inginerilor Neagu Verbancu, Vasile Dascălu, Ana Maria Fătu sau Maria Darabant, oameni care și-au pus cu autoritate profesională semnătură pe o serie d« produse ce șe aduceau pină nu de mult din import. Iată de ce apare cu totul surprinzătoare, nejustificată poziția unor be- neliciarj care ridică uilMacote arim- ciale in calea introducerii in fabricație a unor produse și apelează in continuare la importuri cu o ușurință condamnabilă și păgubitoare.Despre un asemenea caz ne-a vorbit cu amărăciune tinăra ingineră Ana Maria Fătu. „în februarie anul trecut, Centrala industrială de utilai petrolier și minier de la Ploiești a solicitat combinatului nostru să asimileze un furtun destinat echipării susținătorilor hidraulici — fabricați după licență la întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii de Pădure. Am privit cu toată răspunderea aceasta comandă, ținind se'ama și de costul ridicat la import al acestor furtunuri — circa 1 milion dolari anual. După stabilirea tehnologiei și fabricarea unui lot de furtunuri, acestea au fost testate în condiții de exploatare in mină. Rezultate'e practice au fost pozitive. Dar nu și concluzia comisiei de omologare, căreia i s-au prezentat la expertiză nu furtunurile testate în mină, ci altele, cu alte caracteristici, „Greșeala** a alimentat o bogată corespondentă intre noi, centrală și 'întreprinderea din Filipeștii de Pădure, care a solicitat, in final, aprobarea importului de furtunuri".O situație pe care o supunem atenției factorilor de răspundere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Minelor pentru a decide sistarea de urgentă a acestor Importuri care nu se justifică. în calea afirmării produselor realizate in industria țării, nimănui nu-i este îngăduit să ridice obstacole artificiale, să privească cu neîncredere realizările muncitorilor și specialiștilor noștri.
Dan CONSTANTIN

ÎN CURÎND, ÎNCEPE SEMĂNATUL

Există in toate magaziile unităților 
agricole semințele necesare?De acum cu fiecare zi ne apropiem tot mai mult de momentul începerii însămințărllor de primăvară. Iată de ce orice gospodar trebuie sâ-și pună întrebarea dacă are sămința asigurată și dacă este aceasta corespunzătoare cerințelor de ordin calitativ. De la bun inceput trebuie spus că pe ansamblul agriculturii situația este mult mai bună decit în alți ani, atit in ce privește asigurarea și condiționarea cantităților de semințe, cit și in privința transferului de semințe intre județe. Eforturi deosebite s-au făcut și in ce privește calitatea seminței, pentru marea majoritate a suprafețelor fiind asigurată sămința cu valoare biologică ridicată și cu un procent de germinație ce depășește cu mult limita minimă admisă. Dar ce arată situația „la zi“ ?Din datele furnizate de organele de specialitate rezultă că, in ce privește transferul de semințe intre județe. in mare acțiunea urmează a fi încheiată in următoarele 2—3 zile, ceea ce Înseamnă un avans apreciabil față de alțl ani. Pentru a prelntîm- pina arbitrariul in repartizarea semințelor pe județe, zone și unități agricole, în funcție de condițiile specifice locale, a fost stabilit de către minister un program privind schimbul de semințe Intre județe. Este un fapt pozitiv că marea majoritate a județelor au respectat acest program. Dar iată că tributari unor practici mai vechi, vecine cu arbitrariul, cei care răspund de aceste treburi in unele județe găsesc de cuviință să

- _____-

Au uitat grădinarii tulceni 
că legume multe se obțin 
numai de pe sol fertilizat ?

în acest an. în județul Tulcea urmează să se producă peste 200 000 tone de legume, din care 165 000 tone vor fi livrate la , fondul de stat. Pentru realizarea acestei producții se vor cultiva 8 000 hectare cu legume de cimp și 165 hectare de solarii. Care este stadiul pregătirilor pentru viitoarea recoltă 7—- La nai pregătirile au. inceput Încă din luna ianuarie — ne spunea Aurelian Damian, inginerul-șef al trustului horticol județean. Au fost produse pină acum peste 7 milioane fire de răsad, care s-au și repicat, necesare legumelor cultivate în solarii. De asemenea, au fost în- sămințate și o parte din suprafețele destinate producerii răsadurilor pentru culturile timpurii de cimp.Demn de semnalat este faptul că pentru prima dată in acest an legumicultorii tulceni iși vor produce întregul necesar de răsad -*■ aproape 210 milioane fire. Pentru aceasta s-au luat măsuri de extindere a

solariilor încălzite cu resurse energetice locale. Astfel, s-a dat în folosință primul hectar de solar incăl- zit cu energie termică secundară. rezultată din procesul tehnologic de la întreprinderea de alumină Tul- caa.Fertilizarea terenurilor constituie una din căile importante pentru sporirea pro- I ducției de legume la hectar. Or, in această I direcție, in unitățile agricole din județul Tulcga există restanțe foarte mari. Mai sint de fertilizat cu îngrășăminte chimice 3 000 hectare, iar cu îngrășăminte organice — 3 200 hectare. în timp ce în cooperativa agricolă Luncavița, la asociația legumicolă Ceamurlia. la fermele întreprinderii pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tulcea fertilizarea este pe «firșit, la asociația legumicolă Tulcea această lucrare s-a efectuat doar pe jumătate din suprafață. (N, A- mihulesei, corespondentul „Scinteii"). j

In sera Asociației intercooperotiste pentru cultura legumelor de linaq Tlrgovlște, se recoltează salată verde pentru piețe (stingă) și se repico răsadurile de tomate și castraveți (dreapta) Foto: e. Dichiseanu
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Creșterea mai substanțială a productivității muncii
(Urmare din pag. I)cele din urmă veniturile societății ?i nivelul de trai, este necesar ca ele să fie compensate printr-un spor de economii, a căror principală sursă trebuie să o constituie creșterea mai rapidă a productivității muncii.Care sînt căile concrete de acțiune care pot determina ridicarea tot mai accentuată a productivității muncii in perioada imediat următoare ?Principala cale o reprezintă înnoirea și modernizarea proceselor de fabricație in vederea asigurării unui inalt grad de mecanizare și automatizare a producției. Sint remarcabile progresele înregistrate in ultimii ani, practic in fiecare întreprindere, in extinderea mecanizării, automatizării și cibernetizăril unor procese de muncă. Dar fiecare muncitor eau specialist trebuie să fie conștient de faptul că într-o serie de secții, la multe locuri de muncă, se recurge incă la munca fizică, obositoare și de slab randament. Iată un domeniu în care progresul tehnic are un cimp vast de 

pună in discuție realizarea obligațiilor ce le revin din acest program. Mai direct spus, in mod cu totul inexplicabil, refuză să trimită cantitățile de sămința repartizată altor județe. Ce justificări pot să ofere cadrele din conducerea Direcției agricole a județului Vaslui, bunăoară, pentru refuzul de a livra județelor beneficiare sămința de lucerna, realizată de Stațiunea experimentală din Pe- rieni, in cadrul unui program stabilit de către Ministerul Agriculturii, și Academia de științe agricole ? E- vident, este vorba de o încălcare a unei dispoziții ferme, Încălcare care pune un număr mare de județe in situația de a nu-și putea realiza programul de producere a seminței de lucerna pe anul 1982. Aproape identică este șl situația cu sămința de porumb din județul Brăila,Dacă în ce privește transferul de semințe intre județe, in ciuda celor arătate, nu sint probleme de rezolvat, in ce privește preluarea seminței de către unitățile agricole, acțiunea se desfășoară necorespunzător. Facem această apreciere ținind seama nu numai de cantitățile mari de semințe ce trebpie să ajungă nein- tirziat în magaziile unităților agricole, ci mai ales de faptul că o parte din aceste semințe se referă la culturi ce urmează a fi insămințate în primele etape. După datele primite de la intreprinderea de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii rezultă că la ovăz, de exemplu, mai sint de ridicat Încă 1 700 tone, ceea ce înseamnă pește 45 la sută din cantita
SATU MARE: Piese de schimb

realizate pe plan localîn județul Satu Mare s-a încheiat prima etapă a recepției tractoarelor aflate în dotarea întreprinderilor agricole de Stat, întreprinderii de pajiști, celor trei asociații horticole și a trei stațiuni de cercetări agricole. După cum ne informează directorul trustului județean S.M.A., ing. Vasile Marinescu, s-a constatat că la cele 700 de tractoare recepționate pină acum au fost executate reparații de bună calitate. S-au găsit, ce-i drept, și unele mici nereguli, cum ar fi scurgeri de ulei. De asemenea, au trebuit să se înlocuiască unele piese care — s-a apreciat — nu ar fi rezistat mult, din- du-se termene foarte scurte pentru executarea acestei lucrări. De luni a inceput recepția șl in unitățile agricole cooperați ste.Trebuie menționat însă că a mai rămas totuși un număr de 62 de tractoare pe ansamblul județului la care reparațiile nu au fost încheiate. Aceasta se datorează, in cea. mai mare parte, lipsei a două tipuri de pinioane de la cutia de viteze (pentru viteza I—IV și viteza III—V). întrucit sint piese greu de procurat, la Indicația comitetului județean de partid. Întreprinderea „Unio“ Satu Mare a trecut Ia fabricarea SDV-urilor, urmind ca în această săptămină să înceapă și executarea celor aproximativ 300 de pinioane. Trustul S.M.A. ar fi dornic să soluționeze pe plan local și alte probleme rămase în suspensie, cum ar fi recondiționarea ba-‘ teriilor de la tractoare, a căror lipsă este reclamată in multe unități. în acest sens, inginerul-șef al trustului, tovarășul Claudiu Ursulescu, ne spunea că, dintr-o emisiune la televiziune, a luat cunoștință cu satisfacție de oferta conducerii intreprinderii „Acumulatorul** București de a pregăti cadre pentru recondiționarea acumulatoarelor defecte și uzate. Trustul S.M.A. dispune de un atelier bine dotat, dar problema esențială nerezolvată constă în lipsa elementilor de acumulatori, fără de care nu se poate face recondiționarea acumulatoarelor pe plan local.în vederea pregătirii temeinice a campaniei de primăvară, conducerea trustului S.M.A, a inceput și instruirea practică, însoțită de demonstrații, a tuturor specialiștilor din unitățile agricole pentru introducerea și folosirea pe scară largă a agregatelor complexe in vederea scurtării duratei lucrărilor agricole și reducerii substanțiale a consumului de carburanți. în acest scop, la S.M.A. Cărei au fost făcute demonstrații practice cu diferite combinații și variante de mașini agricole. Astfel cu unul din tipurile de agregate complexe se preconizează executarea concomitentă, cu un singur tractor, a lucrărilor de fertilizare, pregătire a patului germinativ și erbicidâre. Un alt agregat este destinat însămîn- țării prășitoarelor. Pentru pomiviticultură s-a prezentat un agregat pentru arat, dezgropat, îngropat, plus erbicidâre : un agregat pentru discuit in vie sau in livezi, plus erbicidâre. Pentru legumicultura S-a realizat un agregat, compus din mașina de plantat cartofi pe șase rinduri. plus instalația de fertilizare, precum și mașina de plantat răsaduri in paralel cu udarea. (Octav Gruineza. corespondentul „Scinteii").

aplicare prin ingeniozitatea și talentul creator al fiecărui colectiv de oameni ai muncii.Pe același plan ca importanță se situează acțiunile vizind mal buna organizare a producției și a muncii. Un flux de producție bine gindit, in care materiile prime și materialele sosesc ritmic, se asigură încărcarea optimă a capacităților de producție, eliminindu-se „timpii morți" și staționările inutile, este de natură să permită un' inalt ritm de fabricație o productivitate ridicată a muncii.A munci cu randament mai mare, la nivelul tehnicii de care dispunem, nu inseamnă de fapt a munci mai mult, mai greu, ci de a desfășura o activitate superior calificată. Or, In multe unități gradul de calificare intr-o serie de meserii este inferior categoriei de lucrări ce trebuie executate, aceasta repercutindu-se atit asupra productivității muncii, cît și asupra nivelului calitativ al producției. Iată de ce este necesar ca în fiecare unitate să se desfășoare acțiuni stăruitoare pentru calificarea 

tea totală, la orzoaică — 4 700 tone, respectiv 63 la suta din cantitatea prevăzută, la floarea-soarelui — 1 600 tone, iar la in — 1 400 tone.Devreme, foarte devreme, trebuie Insămințate sfecla de zahăr, ovăzul, orzoaica, inul și chiar floarea-soarelui. Ce ar introduce oare sub brazdă dacă peste citeva zile în județele Constanța, Dîmbovița, Gorj și Iași s-ar ivi condiții pentru insămințarea ovăzului, de vreme ce unitățile agricole de aici nu au preluat nici o tonă din sămința necesară ? Aceeași întrebare o punem și cadrelor de conducere din agricultura județelor Dolj, Timiș, Călărași. Brăila, Bacău, unde există mari rămîneri in urmă in preluarea semințelor la unele culturi ce urmează a fi insămințate in prima epocă.Este o situație care obligă la acțiuni ferme pentru eliminarea grabnică a tuturor neajunsurilor care se manifestă în activitatea de preluare a semințelor. Trebuie combătută cu desăvirșire practica dăunătoare a unor conduceri de unități agricole care, invocind tot felul de motive, intirzie an de an cu preluarea seminței, pentru ca apoi, în campanie, să fie puse in situația de a nu avea ce introduce sub brazdă.Campania agricolă de primăvară este aproape. Distanța de ea se numără acum in zile. Nu mal este timp de amînări. Problemele in suspensie trebuie rezolvate neintîrziat cu toată fermitatea, deopotrivă de unitățile agricole și de organele județene.

și, mâi ales, pentru ridicarea calificării Întregului personal muncitor.Oricit de bine ar fi dotat și organizat un loc de muncă, o secție sau linie tehnologică, oricit de înaltă ar fi calificarea oamenilor, nivelul productivității muncii este determinat în mare măsură și de disciplina in producție, de conștiinciozitatea cu care iși face datoria fiecare, de la muncitor la director. Anul acesta, valoarea unui minut in industrie echivalează cu o producție de 2,8 milioane lei. Cu alte cuvinte, atit se ciștigă pentru producție intr-un minut in care se lucrează bine, dar tot atit se pierde dacă se irosește un minut Sau, pentru ca acest calcul să fie mai apropiat de Înțelegerea fiecăruia, să-l prezentăm altfel : timpul de muncă folosit pentru realizarea veniturilor necesare cumpărării unei piini este de 15 minute. în aceste condiții, dacă o echipă formată din 15 oameni pierde un minut din timpul de lucru, de fapt pierde o pîine. Iată de ce, in nici o unitate economică, la nlcî un loc de muncă, nu

BACĂU: Unelte
agricole pentru 

zona 
nemecanizabilâ în cadrul pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară, mecanizatorii din județul Bacău urmăresc să sprijine atit cooperativele agricole, cit șl pe țăranii cu gospodării individuale din zona de deal, nemecanizabilâ. Un colectiv de muncitori și tehnicieni de Ia centrul de fabricație din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, condus de inginerul loan Știrbei, a conceput ți realizat o unealtă multifuncțională, destinată executării lucrărilor de pregătire și întreținere a terenurilor situate in pantă. Ea este compusă dintr-un cadru de plug pentru tracțiune animală care poate fi echipat, in funcție de necesități, cu triipiță pentru efectuarea arăturilor, cu combinator pentru afinarea solului, cu două secții de semănat sau cu un cultivator cu trei piese active pentru întreținerea culturilor. Cu aceeași unealtă, prin montarea echipamentelor respective, se pot executa cel puțin 4 lucrări de bază pentru culturile prășitoare : arat, pregătirea solului, semănat și prășit. Utilajul poate fi tractat de un singur cal.După ce a fost experimentată cu succes in zona de deal a comunei Dofteana, noua unealtă a fost introdusă In producția de serie Ia centrele de fabricație din cadrul trustului județean S.M.A. Odată cu declanșarea campaniei agricole de primăvară, ea va putea fi. utilizată de î unitățile cooperatiste din zo'*-'- deluroasă a Zeletinului, ca și 4?, gospodăriile țărănești din sir-' tele situate pe colinele Trotu- șului, Oituzului și Tazlăului. j (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scinteii").

vaslui : Răsaduri 
obținute după 

metode noiPentru Îndeplinirea programului de autoaprovizionare teritorială, in județul Vaslui au fost luate din vreme măsuri pentru sporirea producției de legume timpurii atit in unitățile agricole, cit și in gospodăriile populației. în acest scop, s-a orga- Inizat pe baze noi producerea răsadurilor. La unitatea de sere din Birlad a I.L.F. Vaslui, după cum ne informa inginerul Octavian Lefter, directorul acesteia, au fost găsite nbi' r soluții care asigură răsaduri viguroase - și sănătoase. Astfel, cele 2 500 000 răsaduri destinate solariilor din zonă sint repicate in cuburi . nutritive confecționate din compost din coajă de răținoase, turbă, mraniță și pămint de pădure. Tot aici, pentru unitățile agri- Icole care cultivă legume în cimp. șe vor obține alte 2 400 000 răsaduri de varză timpurie, tomate, ardei gras, vinete etc., iaf pentru gospodăriile populației se pregătesc peste o jumătate de milion de fire de răsad. în acest an pentru prima dată în serele de Ja Birlăd se vor produce și livra unităților agricole socialiste și gospodăriilor populației din I această parte a județului răsaduri de pepeni verzi și galbf^Ț obținute in cuburi nutritive. (Petre Necula, corespondentul „Scinteii").

trebuie să fie risipit nici un minut din timpul de producție. Iată de ce intărirea ordinii și disciplinei în muncă trebuie să devină una din preocupările de prim ordin ale organizațiilor de partid din fiecare atelier, secție și întreprindere, actionîndu-se ferm In spiritul reglementărilor legale In vigoare.Este firească dorința fiecărui om ai muncii, a intregului popor, de a trăi mereu mai bine. Dar Împlinirea acestei dorințe, spre care năzuim cu toții, nu are decit o singură sursă : munca noastră mereu mai spornică, mai bine organizată, mai eficientă, menită să asigure creșterea producției cu cheltuieli cît mai reduse, sporirea continuă a venitului național. Sintem deci pe deplin interesați cu toții — ca proprietari, producători șl beneficiari a tot ceea ce înfăptuim — să realizăm o productivitate a muncii sociale mereu mai înaltă — acesta fiind factorul hotăritor al înaintării necontenite a României pe drumul progresului economic și bunăstării întregului popor.
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— Mai sînt martori oculari ai izbucnirii mariirăscoale țărănești din anul1907 7“ — întrebăm pe primarul comunei Flămînzi, tovarășa Eugenia Barăboi. „Puțini, ne răspunde. Sînt totuși 75 de ani de atunci ! Moș Gheorghe Pleșca este unul dintre cei care au văzut cu propriii lor ochi vilvătaia de la fostul conac. Și n-a fost zi din luna aceasta să nu se intilneas- că cu tinerii satului ca să le povestească cum a fost atunci. Se păstrează și un jurnal de amintiri al unuia dintre primii răsculati ai satului, pe nume Trifan Roman Grosu. îl păstrează ca pe lumina ochilor fiica sa. Anica Damian. E chiar adus «la zi», lelea Anica, continuindu-1 in versuri ca“-pe o adevărată cronică".Ascultăm cu emoție a- mintirile primului dintre cei recomandați, moș Gheorghe rieșca :— N-aveam pe-atunci de- cît. 5 ani și ceva, dar asta nu înseamnă că am uitat pirjolul. Era in luna februarie, mama abia de mai găsea ceva prin fundul sacului ca să ne facă nouă, copiilor, cite un terci. Și ne mai spunea, tot mama, că cei mai mulți din sat, ca și din Prisăcani, Uricani. Chițoveni, nici măcar de un terci nu aveau... Pe data de 8 (21 după noul calendar), dimineața, tata a fost trezit din somn de-un grup de consăteni. Gheorghe Grumeza. Aleeu Bursuc, Trifan Mursa și de alții care n-au mai încăput in casă. «Ai să mori de foame dormind, bade Ioane, i-a zis tatii Trifan al lui Mursa. Și decit să mori, ia-ți ochlnclle-n chi- cioare și haide cu noi. Ori ne dă arendașul Fischer popșoii in contul învoielilor, ori ii dăm noi de cheltuială». Citeva ceasuri mai tirziu. strigătele de la co-
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SATUL ROMÂNESC DE AZI 

sub semnul împlinirilor socialiste, al înfăptuirii 
aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

De la „Movila suferinței" la comuna înfloritoare
LA PECHEA, CU EROI Al UNUI VECHI FILM DOCUMENTAR -„ULTIMA GENERAȚIE DE SĂRACI" 

-DESPRE MARILE SCHIMBĂRI ADUSE DE COOPERATIVIZARE IN VIAȚA ȚĂRĂNIMII

1907 Văpăi în primăvara zăpezilor însîngerate

Era în preajma încheierii cooperativizării agriculturii. S-au adunat mărturii, s-au folosit și imagini de arhivă, reținute de peliculă încă in august 1949. cind 110 familii puneau temeliile cooperativei agricole de producție aici, pe valea Suhurluiului. Și astfel, din toate aceste imagini s-a născut filmul documentar „Ultima generație de săraci"......Februarie 1982. Rememorăm împreună cu Ion Negoi ță. Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție din Pechea, județul Galați, citeva din secvențele „Ultimei generații"... în film, Crișan T. era înfățișat cum intră pe sub firma cooperativei. Se afla in cămașă, incins cu un briu lat. Ce face azi Crișan T., unul dintre primii oameni de aici care a înțe- • Ies să urmeze cu încredere îndemnul partidului de a așeza întreaga agricultură pe temelii socialiste 7— Crișan T. 7 A muncit ani buni în zootehnie. încă de atunci, de Ia început, cînd abia obțineam in medie, de la fiecare vacă, 800 de litri de lapte intr-un an. Acum, Crișan T. este pensionar C.A.P., ca mulți alți oameni ai începutului de drum. își trăiește fără griji și liniștit Viața de pensionar, deoarece a lăsat oameni vrednici în urmă.Unul dintre acești oameni vrednici este și Vasile Vlad. E crescător 'de animale exact din anul cind se săvirșea un eveniment .crucial pentru agricultura românească : încheierea cooperativizării. Două decenii de muncă, de obstacole învinse, de exigențe mereu mai mari puse in fața acestei, importante ramuri a economiei 
Astăzi, printre urmașii celor care și-au 

înscris numele în cronica lui 1907

naționale. Două decenii în care Vasile Vlad a fost, cu munca și cu rezultatele, printre primii zootehniști de aici. Din multele argumente care s-ar putea aduce in sprijinul ideii de mai sus, doar unul singur : dacă in cincinalul trecut cooperativa din Pechea a obținut, în medie, de la fiecare vacă furajată, 3 004 litri de lapte (sectorul zootehnic cuprinde acum 3 000 taurine, din care 1 500 vaci și juninci), Vasile Vlad a realizat de la lotul dat în grijă o producție de lapte mai mare, aflată constant deasupra mediei. Este și motivul pentru care la ultima adunare generală i s-a înminat insigna de fruntaș conferită de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.— Pechea se află și ea nu. departe de acest uriaș magnet pentru forța de muncă din această zonă care este Combinatul siderurgic de la Galați. Cum se face că tentația de a lucra in oțelării. la furnale ori laminoare nu se prea simte aici 7— Ba de simțit, se simte. Dar avem și noi tentațiile noastre.— De pildă 7— Vrea tînărui să se facă zidar, timplar, bobinator, mecanic, zugrav, ,lăcătuș, electrician, flerar- betonist etc 7 Foarte bine, învață la Pechea meseria asta pe care o practică tot acasă, la Pechea. în treacăt fie spus, noi construim tot ce-i aici, în comună. Chiar acum ridicăm -un bloc cu 4 niveluri destinat cadrelor didactice, medicilor. în al doilea rînd, tinerii ori mai virstnicii cooperatori au avut prilejul să constate în ani de zile că, muncind bine, ob- 

nac ne-au scos din casă. Am ieșit și eu. desculț și numai intr-o căme- șuică. Alții, de virata mea ori mai . mari, ieșiseră și ei. Priveam printre nule- lile de la gard. Parcă aud și actin'. strigătele de batjocură la adresa lui Sturza. Fischer și a administratorului Constanți nesctr. parcă văd fumul. Iar mai pe urmă flăcările ieșind din ferestrele conacului. Tata nu s-a mai întors decit după citeva săptămini. A fost dus la poliția din Botoșani cu alți vreo 300 de 
MĂRTURII ALE CELOR 

CE AU VĂZUT CU OCHII LOR 

FLĂCĂRILE MARII RĂSCOALE

răsculati. De fapt, unii nici nu s-au mai întors vreodată. Pe aceia i-a blnecu- vintat, cum am citit mai tirziu, Nicolae lorga. Acum, iaca 1 Ne amintim de ei cu toții, lupta lor o slăvesc partidul și țara"....Pe Anica Damian am găsit-o acasă. O casă frumoasă, construită nu de mult peste drum de blocurile noi din centrul civic. „Ne arătați jurnalul tatălui dumneavoastră 7“ — o rugăm la un moment dat. „De fapt, nu-i propriu-zis un jurnal. Ci citeva caiete de amintiri pe care le-am transcris eu in versuri. Și cărora le-am mai adăugat, ici, colo, extrase din documentele vremii. Iată o primă poezie creată de ■ tata ori de alții in pragul răscoalei i «Hai bădie să nu stăm i Cu toții să ne-adu- năm I Foc la ist conac să dăm / Că de-atîția ani lucrăm / Șl nu vrem să 

ținind recolte mari, cooperativa este și ea in măsură să-și țină promisiunile. Adică, fiecare să ciștige mai mult. Ne străduim apoi să creăm condiții sociale și de trai cit mai bune cooperatorilor. Nu am in vedere doar faptul că în magazinele noastre se găsesc mărfurile căutate, că avem aici tot ce ne trebuie, de la baia comunală la cofetărie. Anul trecut am acordat concedii plătite la 150 de cooperatori, alțî 65 au fost trimiși la tratament în mod gratuit, a fost cheltuită suma de jumătate de milion lei drept ajutor familiilor cu mulți copii.— Tn „Ultima generație de săraci", Ghiță Podarii era prins in mijlocul mioarelor. Ce-a făcut și ce mai face acum» Ghiță Podaru 7 — S-o luăm cu ce face. E tot pensionar. A trecut, totuși, ceva vreme de la „Ultima generație de săraci". Ce-a făcut pină a- CINCINALUL1950—1955 1956—1960 1961 —1965 1966—1970 1971—1975 1976—1930Griu (kg/ha) 1 176 1 376 1 614 2 110 2 432 2 814Porumb (kg/hâ) 1 418 1 880 2 477 3 134 3 623 3 617Floarea-soarelui. (kg/ha) 1 040 1 050 1 413 l 605 1 758 1 833Struguri (kg/ha) 1 939 5 647 6 814 6 453 6 748 7 690Lapte (prod, medie) 1 629 l 773 1 930 2 076 2 342 3 004Producția globală (milioane lei) Livrări de cereale la fondul de stat 30 49 53(tone) ' ®7§Ț ,, .,,,8.893Cine privește această sinteză a unor ani de muncă dăruită, neîntreruptă, află și motivele opțiunii ferme, definitive pentru calea agriculturii socialiste, spre care partidul a îndemnat țărănimea încă din primii ani ai Eliberării. Pecheniî și-au unit, între primii, nu numai avutul „Ultimei generații de sâ- 

mai răbdăm»". Iar alăturat, un fragment dintr-o scrisoare trimisă prefectului de atunci al Botoșanilor de cătfe țăranii din Flă- minzi. fragment pe care-1 transcriem : „De mai bine de zece ani de cînd țin Fischerenii moșia Flămînzi. noi am îndurat mari încercări. persecuții și am fost speculați șl tratați mai rău decit robii. (...). Angajamentul nu se respectă niciodată după cum era scris pe hîrtie și nouă ni se da ca hrană la cărat și la orice treabă mămă

ligă de popușoi stricați, brinză roșie, iute și cu viermi, curechi și castraveți împuțiți, din care cauză cea mai mare parte din noi ne-am îmbolnăvit de pelagră. Apoi, cind ne da să prășim la popușoii lor prăjina era de aproape două ori mai mare. Iar. cind ne da nouă pămint, deși era de calitate foarte proastă, dar și prăjina era așa de mică, aproape cit o jumătate. Vitele noastre niciodată nu au avut imaș suficient. ba chiar nici apă din care cauză ne-au pierit vreo 70 de vite din pricina acestor speculanți..."Caietele Anicăi Damian sînt doldora de versuri, de extrase din documente aie vremii. Și tot doldora sint alte numeroase caiete ce ilustrează viața nouă pe care ea, consătenii ei, întreaga țărănime o trăiesc în satul socialist de azi. 

cum 7 A muncit ca cioban la stîna cooperativei de atunci, de cind aveam doar 150 de oi, de toate felurile, amestecătură cum se zice, șl pină mai incoace, in timp, cînd sectorul ovin — alcătuit azi numai din rasele țigaie și merinos — se apropia de 4 000 de capete. Podaru a lăsat și el oameni vrednici în locul lui. Unul dintre aceștia este și brigadierul Vasile Marcu.— O întrebare : este vreo diferență în felul cum își făcea meseria Ghiță Podaru la cele 150 de oi, „de toate felurile", și cum își face azi datoria, ia cele 4 000, Vasile Marcu 7— Diferența ar trebui să sară in ochi chiar de la rezultate. Noi, în sectorul ovin, ara dublat în acest răstimp producțiile medii de lină și da lapte p.e fiecare oaie.— Cînd s-a turnat „Ultima generație de săraci", Dinu Petrache era ceva mai tînăr ca mulți alții ce 

raci", ci și speranțele tn mai bine. Iar cheia fermecată care a desferecat poarta acestui mai bine a fost munca. Ea le-a zămislit pe toate aici, cum le zămislește pe toate, pretutindeni. Mțjnca a dublat ori chiar triplat producțiile obținute la hectar. Numai ea a făurit pe coastele repezi podgoria care

Realitatea de astăzi a comunei reprezintă. pe drept cuvînt, un simbol pentru viața întregii noastre țărănimi. Pentru că, pășind pe calea cooperativizării agriculturii, cei a- proape 13 000 de locuitori ai comunei au devenit proprietarii a două dintre cele mai puternice cooperative agricole de producție din județ, veniturile obținute în cadrul lor transformîndu-le radical condițiile de muncă și de viață. Mai mult decit atit: din indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tncepind din 1977 comunei Flăminzi — alături de celelalte centre ale țării ce au plătit cel mai greu tribut de singe in anul 1907 — i s-au alocat însemnate fonduri de investiții pentru a deveni centru urban agroindustrial. Drept urmare, pină in prezent, la Flămînzi s-au dat in folosință aproape 250 de apartamente, peste 1 000 metri pâtrați de spații comerciale, sediile primăriei, casei de cultură, centralei telefonice automate, alte o- biective social-culturale aflindu-se în plină construcție. Avuția economică a localității s-a întregit prin construirea și intrarea in producție a două complexe zootehnice de tip industrial — pentru vaci cu lapte și, respectiv, pentru ingrășarea mieilor — iar in curind se va da în funcțiune o filatură de bumbac și o unitate de morărit pentru degermlnarea porumbului.Așa se scrie noua istorie a comunei — grăitoare pentru înfloritorul drum parcurs de satul românesc contemporan.
Silvestri A1LENEI 

apar In acest film. Operatorul l-a prins pe peliculă ca șef de atelaj. Care a fost drumul lui Dinu Petrache in acest răstimp 7— Mi-l amintesc bine cum arăta in film. Da, era ceva mai tînăr atunci Dinu Petrache. Ca mulți dintre noi, dealtfel. Drumul lui 7 Așa, pe scurt : șef de atelaj, apoi șef de echipă, brigadier, iar acum șef de fermă la cultura mare. A învățat mult, a învățat să conducă oamenii, tractorul. Eu însă m-aș întoarce șl aș spune că, de fapt, drumul cooperativei, al producțiilor noastre este adevăratul drum al cooperatorului Dinu Petrache. Și nu numai al lui.Spusele lui Ion Negoiță despre drumul recoltelor le-am așezat intr-un grafic, și iată cum se Înfățișează privirilor, la Pechea, munca clocotitoare, harnică și încrezătoare în destinul socialist al satului : 

se întinde astăzi pe 800 de hectare — adevărat motiv de mindrie pentru acești oameni harnici. Și tot ea, prin răsplata binemeritată — cooperativa din Pechea a fost distinsă pînă acum, pentru rezultatele obținute, cu trei „Ordine ale Muncii" clasa I — a schimbat chipul așezării, la un pas acum de oraș 
PATRU IMAGINI INFAȚIȘÎND MOMENTE SEMNIFICA

TIVE DIN ISTORIA ȚĂRĂNIMII NOASTRE :

1907. Marea răscoală care, in furtunoasa ei desfă
șurare. a cuprins un sfert din totalitatea satelor 
României' de atunci, înscriind una din paginile cele mai 
dramatice ale luptei pentru dreptate și libertate so
cială a poporului român.

1945. La chemarea și sub conducerea Partidului Co
munist 'Român, a fost înfăptuită reforma agrară, țără
nimea sfărîmind cu plugurile rinduielile feudaie care, 
vreme de secole, au oprimat-o și ținut-o in întuneric.

1950. Imaginea evocă un moment din primii ani cînd 
țărănimea a pășit pe calea luminoasă a agriculturii 
cooperatiste, cale a progresului multilateral, a bună
stării și ridicării la un nivel superior de viață a milioane 
și milioane de oameni ai satului.

1982. Satele de astăzi - așezări moderne, in care 
casa nouă si spațioasă, școala, căminul cultural sînt 
tot atitea embleme ale bunăstării și civilizației socialiste.

numele noii realități a satului1982 Bunăstarea

agroindustrial, viata oamenilor, care nu mai are absolut nici o contingență cu aceea a „Ultimei generații de săraci".— Privind la drumul de muncă și de bucurii lăsat în urmă, la cele ce vrem să înfăptuim în anii ce vin, conchide Ion Negoiță, mă încearcă, totuși, o anume părere de rău.— Anume 7— Vedeți, aici, în mijlocul așezării, s-a aflat pină in anii din urmă o movilă. Bătrînii li ziceau : „Movila suferinței". Acolo erau pedepsiți de boier, cu harapnicul, țăranii de pe moșie care nu aveau alt drept in trecut, decit să muncească și să moară de foame. Aici, povestesc bătrînii, au fost „liniștiți", tot cu harapnicul, răseu- lațli de Ia 1907. Ei bine, în anii din urmă, cind s-au extins construcțiile din comună, cînd am făcut podul de piatră peste Suhurlui, am împrăștiat această movilă. Eu zic că era bine s-o fi păstrat. Așa, ca semn de unde am pornit și unde am ajuns.Da, poate că era necesar să nu se renunțe și la acest reper in timp. Cu atit mai mult cu oît de la „Movila suferinței", apar- țihind „Ultimei generații de săraci", și pină la împlinirile vieții de azi, cooperatorii din Pechea ’— de fapt întreaga țărănime — aii lăsat nenumărate semne <ie înnoire și bucurie, de progres și bunăstare dobindite în mersul înainte al satului românesc contemporan, cuprins de forța de atracție a uneia dintre cele mai dinamice epoci de istorie socialistă.
Iile TANASACHE

1945 O lege scrisă de țărani cu plugurile

1950 Semnătură pentru un nou destin al satului
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Forța morală a lumii țărănești 
în literatura marilor scriitori români

Azi va informam despre:

Pompiiiu MARCEA

Aruncind o scurtă privire asupra istoriei literaturii noastre constatăm cu ușurință că deși sintem, cum spunea Rebreanu, un popor de țărani, fapt pe care genialul autor al lui Ion și al Răscoalei il considera un certificat de noblețe, iar cîțiva ani mai tirziu Călinescu 11 înnobila incă o dată prin afirmația că „adevărata noastră aristocrație este cea țărănească", cu toate acestea n-am putea susține ideea, a- creditată adeseori, că țăranul este personajul dominant al literaturii române. Dimpotrivă, in raport cu lumea citadină universul rural ni se pare cu mult mai modest. Și a- ceasta nu numai pentru faza mai tirzie a dezvoltării literaturii, cind orașul devenise o realitate impunătoare prin tot ceea ce reprezenta, în primul rind prin valorile intelectuale, dar chiar in epocile de început ale afirmării mai puternice a scrisului, cum ar fi, să spunem, epoca de la 1848. Ceea ce este intru totul explicabil, în primul rind prin proveniența scriitorilor de atunci din păturile orășenești sau boierești, destul de puțin cunoscătoare, ori cunoscătoare numai în suprafață, a vieții rurale. Țăranul era, cind apărea, văzut mai mult decorativ, gen „Rodica" ori „Harță răzeșul", ori contemplativ-retoric in maniera Ostașilor noștri. Cezar Bolliac are meritul de a fi sesizat, cel dintîi din cite ne dăm seama, existenta socială dramatică a plugarului : Muncitorul, Sila, Clăcașul.întiiul moment, convingător, al pătrunderii țăranului in literatură este legat de a- pariția junimismului, prin cultivarea, de către Titu Ma- iorescu, a ceea ce am putea numi democratismul literar căci, așa cum observa Căli- nescu, „Junimea" este in- tîiul moment al spiritului democratic în cultură. Astfel ajung să citească in exigentul cenaclu Creangă, Slavici, veniți direct dintre țărani. Iar prezența lor, am putea spune fără exagerare, schimbă cursul apelor în sensul că afirmă, prin forța talentului lor uriaș, însăși forța morală și intelectuală, valorile insuficient cunoscute ale lumii din care veneau, care do- bindește, astfel, un prestigiu spectaculos, capabil să deschidă direcții și orizonturi noi spiritualității românești și să-i definească, limpede, individualitatea, specificul. Cei doi scriitori au avut și șansa de a fi susținuți, cu un devotament fără sfirșit, de marele lor prieten, Mihai Eminescu, a cărui prețuire pentru țăranul român, „principala clasă productivă", e '. bine cunoscută. Au avut, de

asemenea, șansa de a li se crea o demnitate artistică pe măsura talentului lor dc către „spiritul rector" al Junimii, Titu Maiorescu. Și dacă Eminescu a declanșat flacăra cinstirii țăranului (se știe că, de fapt, Creangă și Slavici au venit Ia Junimea datorită mai ales lui), Maiorescu a fost arhitectul care a valorificat această flacără în scopul edificării templului sacru al culturii naționale. Citind, cu atenție, studiul „Literatura română și străinătatea" din 1882, în care sint accentuate tocmai valorile autohtone, țărănești, putem stabili, fără rezerve, că acel studiu, anticipat de Poezia poporală, din 1867, și urmat de rapoartele academice la Povestirile lui Sadoveanu și Poeziile lui Octavian Goga, fundamentează și instituie ceea ce putem numi o direcție fundamentală în cultura română. Nu putem să omitem un fapt, din cite ne dăm seama puțin observat, și anume că prezența țăranului român în literatură capătă impulsuri decisive prin poeții și prozatorii din spațiul transilvan veniți în „vechiul regat". întîiul este Slavici, urmat de Coșbuc, Șt. O. Iosif, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, ca să rămînem la cei mai prestanți. Explicația constă în aceea că spațiul rural era, în Ardeal, mediul de conservare a individualității naționale, împotriva tendințelor de asimilare provenind din partea imperiului bicefal. Această tradiție s-a perpetuat dealtfel și la poeți uriași ca Lucian Blaga, cel care credea că „veșnicia s-a născut în sat", Aron Cotruș, creatorul lui Patru Opincă, apoi Mihai Beniuc, care se vrea „ca țăranul printre snopi de grîu", și mai tineri prozatori ca Titus Popovici, D. R. Popescu, Vasile Rebreanu și Ion Lăncrănjan, care, prin trilogia Cordova- nilor, Drumul cîinelui, Suferința urmașilor, Fiul secetei, readuce, masiv, țăranul, cu destinul lui, în literatura actuală. Reamintind contribuția, decisivă, a Iul Marin Preda, în primul rînd prin Intilnirea din păminturi și dilogia Moromeților, apoi excepționala carte a lui Fă- nuș Neagu, îngerul a strigat, anticipată de fascinantele sale povestiri, vom încheia șirul romancierilor care-și a- xează o parte a operei pe universul satului cu Dinu Săraru, care, prin cele trei romane de pînă acum, și mai ales prin Niște țărani, s-a instalat durabil în centrul temei ce ne preocupă. între autorii de proză scurtă mi se pare că Nicolae Velea se situează în fruntea tuturor.O poezie robustă, și în bună măsură durabilă, inspi-

Comil RESSU „Cosași odihnindu-se"rată de universul țărănesc mi se pare că scriu azi poeți ca Ion Gheorghe, loan Alexandru, Adrian Păunescu, Marin Sorescu ș.a. Ceea ce arată că lumea țărănească, cu universul ei spiritual, este resimțită ca o „matrice originară", loc al rădăcinilor ființei noastre.întîmplările zguduitoare din primăvara Iui 1907 au inspirat și produs opere memorabile în toate sectoarele literare, în poezie prin Octavian Goga (care prin Clăcași și Plugari anticipase jalea unei lumi ce va deveni „înfricoșata clipă-a izbăvirii"). Al. Vlahuță (1907), Panait Cerna (ciclul „Zile de durere") și mai ales prin Tudor Arghezi cu 1907, peizaje, care dăduse deja, prin Testament,' Plugurile sau Belșug, adevărate imnuri adresate plugarului, iar în romanul Ochii Maicii Domnului zugrăvise cîteva tablouri aspre ale răscoalei. Semnalînd, numai, pamfletele patetice, nimicitoare, scrise de I. L. Caragiale, Nicolae Iorga sau N. D. Cocea, să trecem la proză, domeniul care are privilegiul putinței de cuprindere mai amplă a realității; vom începe cu proza scurtă, dominată de prezența lui Mihail Sadoveanu prin Păcat boieresc, O umbră, Mergind spre Hirlău, Emi- granții Ia Brazilia, Istoria unei pălării. Hoțul, Un instigator, în ziua aceea de mart 1907 ș.a., în care apar țărani disperați de spolierea și nedreptățile nevoiți să le îndure. în domeniul romanului, primul, în ordinea cronologică, este un microroman :

Rătăcirea din Stoborăni (1910) de Spiridon Popescu, autor poporanist. Următorul roman îl datorăm lui Panait Istrati: Ciulinii Bărăganului (Les chardons du Bara- gan — Paris, 1928) considerat de Romain Rolland „magnific", de o „măiestrie absolută". Capodopera temei este, neîndoielnic, Răscoala lui Rebreanu, din 1933, după care, în 1936 C. Stere publică Uraganul, ultimul roman din ciclul în preajma revoluției. Iar un an mai tirziu Cezar Petrescu dă trilogia 1907. După 23 August capodopera temei rămîne, neîndoielnic, Desculț de Zaharia Stancu.Evident, din scrierile enumerate, tipologia țărănească este complexă, diversă, este dificil de găsit un numitor comun. Și totuși, dacă ne gîndim la capodoperele consacrate, cred că putem afla dimensiunea caracteristică o- mului zugrăvit în ceea ce am putea numi, cu o formulă consacrată, spiritul justițiar. Nedreptățit mereu, țăranul a căutat mereu să împlinească dreptatea fie de unul singur, fie solidarizîndu-se cu semenii săi asupriți. Ne gîndim, în acest sens, la eroi memorabili ca Vitoria Lipan, Tudor Șoimaru, Vasile cel Mare, Constantin Moțoc (toți din opera lui Sadoveanu), la Petre Petre din Răscoala, la Uțupăr din Desculț, la Patru al Catrincii din peizajele argheziene, la eroul exponențial din Plugarii ori Cosașul de Octavian Goga, la Toader din Ciulinii Bărăganului, care omora pe boierul uzurpator, la Anca din Năpasta lui Caragiale, care aștepta ani de zile pen

tru a afla și a pedepsi pe ucigaș etc. Desigur, cum știm din istorie, rareori țăranul român a dobîndit dreptatea după care aspira și pe care ar fi meritat-o din plin căci, cum spunea undeva Sadoveanu, plugarul are dreptul la recunoștința noastră măcar pentru trei motive capitale : ne-a dat de milenii pîinea zilnică, ne-a dat, prin folclor, hrana spiritului și a apărat fruntariile țării de dușmanii hrăpăreți prin sacrificii de singe. Așa cum, pe drept se spune în Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, „multă vreme țărănimea a reprezentat cea mai înaintată forță a progresului. Lupta de clasă a țărănimii, a maselor populare împotriva asupririi a constituit factorul fundamental al tuturor transformărilor sociale, al înaintării poporului nostru pe calea progresului economico-so- cial și a eliberării naționale. Țărănimea a constituit forța principală a armatelor multor mari conducători de oști, care au înscris pagini de înălțător eroism în lupta contra dominației străine... Țărănimea a dus greul bătăliilor impotriya cotropitorilor străini, pentru unirea Țărilor Române, pentru cucerirea independenței de stat, pentru închegarea statului național român". Este de la sine înțeles că, în condițiile socialismului, rolul țărănimii nu numai că nu s-a diminuat, iar atenția specială acordată prin ultimele documente și hotărîri de partid și de stat o atestă din plin.
CRONICA TEATRALĂ

BACALAUREATUL 1982
• Circa 180 000 de candidați • Sesiunile de examen :

21—30 iunie șiEveniment important, de bilanț, al activității școlare, examenul de bacalaureat încheie — potrivit prevederilor Legii educației și învățămintului — studiile liceale. Este un moment de verificare a pregătirii candidați- lor, în domeniile culturii generale și tehnice de specialitate, la început de drum in viață, in producție sau in invățâmintul superior.. După cum am fost informați de conf. univ. dr. ing. Gheorghe Ruși- toru, director in Ministerul Educației și învățămintului, organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat în anul 1982 se fac în conformitate cu prevederile normelor și metodologiei elaborate de Ministerul Educației și învățămintului, transmise unităților de învățămînt liceal în anul 1981. Se pot inscrie la examen promovații claselor a XlI-a de liceu — cursuri de zi, precum și ai claselor a XIII-a de liceu — cursuri serale, din promoțiile 1982, 1981 și 1980. înscrierea se face la liceele la care aceștia au promovat ultima clasă, la profilurile și meseriile pentru care s-au pregătit. Candidații din promoțiile anilor 1981 și 1980 se pot înscrie și la alte licee stabilite în acest scop de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, cele mai apropiate de domiciliul lor, la profilurile și meseriile pentru care s-au pregătit. Candidații la profilurile agricol și mecanică agricolă în lichidare se pot inscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat numai dacă au obținut carnetul de conducere a tractorului.Examenul de bacalaureat 1982 se va desfășura in două sesiuni : de vară — intre 21 și 30 iunie ; de toamnă — intre 13 și 22 august. Cei circa 180 000 de candidați la bacalaureatul din acest an vor avea de susținut trei probe : o lucrare practică ; o lucrare scrisă la limba și literatura română : o lucrare scrisă la o disciplină de in- vățămint, de regulă Ia alegerea can- didaților, din două discipline stabilite, în funcție de profil. La liceele și clasele cu predare in limbile naționalităților conlocuitoare, candidații susțin, pe lingă lucrările menționate, și o lucrare scrisă la limba și literatura maternă. De asemenea, aceștia au dreptul să susțină probele de examen în limba naționalității lor, la disciplinele pe care le-au studiat în această limbă. Toate aceste probe sint menite să verifice atît nivelul de cunoștințe al tinerilor, cit și maturitatea lor de gindire, capacitatea de sinteză și de interpretare a fenomenelor naturii, a evenimentelor social-poli- tice, a operelor literare etc. In plus.

13-22 augustlucrarea practică dă posibilitate absolvenților liceelor să facă dovada însușirii temenice a cunoștințelor de specialitate, formării deprinderilor de lucru in meseria in care s-au pregătit în anii de școală. Subiectele lucrărilor scrise sint intocmite de comisia centrală de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat din M.E.I., pe baza manualelor după care au studiat in clasele liceale promovații clasei a XlI-a — invățămmt de zi, promoția 1982. Candidații proveniți din învățămintul seral și cei din promoțiile anilor 1981 și 1980 pot folosi pentru pregătire și manualele din edițiile anterioare, după care au studiat in cursul școlarității.Sint declarați reușiți la bacalaureat candidații care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă de examen. Candidații care nu au obținut nota 5 la lucrările scrise pot solicita prezentarea la examinarea orală. Candidații care nu sint admiși la examenul de bacalaureat, dar la lucrarea practică au obținut notă de promovare, la sesiunile următoare de examen nu mai susțin această probă ; la calcularea mediei se ia în considerare nota acordată pentru lucrarea susținută.Iată și cîteva date din calendarul examenului de bacalaureat 1982. Sesiunea de vară : pină la 1 iunie — executarea lucrărilor practice și depunerea lor la secretariatele liceelor ;21 iunie — lucrare scrisă la limba și literatura română ; 22 iunie — lucrare scrisă la limba și literatura maternă ; 24 iunie — lucrare scrisă la matematică, fizică, chimie, biologie, anatomia și fiziologia omului, istorie, geografie, economie politică și politica economică a P.C.R., filozofie, filozofie și estetică, pedagogie preșcolară și pedagogie școlară ; 26—30 iunie — susținerea lucrării practice și examinarea orală a candidaților care nu au obținut cel puțin nota 5 la lucrările scrise și au solicitat prezentarea la examinarea orală ; 30 iunie — afișarea rezultatelor. Sesiunea de toamnă : pină la 1 august — executarea lucrărilor practice și depunerea lor la secretariatele liceelor : 13 august — lucrare scrisă la limba și literatura română ; 14 august — lucrare scrisă la limba și literatura maternă ; 16 august — lucrare scrisă la disciplinele enumerate mai sus ; 17—22 august — susținerea lucrărilor practice și examinarea orală a can- didaților care au solicitat aceasta ;22 august — afișarea rezultatelor.
Florlca DINULESCU
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PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 O viată pentru o idee : Emanoil 

Teodorescu (1866—1949)
16,25 Șah
16.40 Reportai pe sflob. Algeria : ferti

lizarea desertului
17,00 Consultații In sprijinul învătămîn- 

tului politico-ideologic
17,30 Muzică ușoară românească
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Dus-întors de pe drumul amăgi- 

rily di)
20,55 Telecinemateca : „Comoara din

Vadul Vechi". O producție a Stu
dioului cinematografic ..Bucu
rești". în distribuție : Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila. ion Caramitru, 
Corina Constantinescu, Gheorghe 
Dinică, Nicolae Tomazoglu. Iulian 
Necșulescu, Eugenia Bosînceanu. 
Scenariul : V, Em. Galan. Regia : 
Victor Uiu

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Moștenire, pentru viitor : Constan

tin Negruzzi
20,55 Muzică de jaz
21.30 Din țările socialiste. R.P. Chineză

— modernizare și progres
21,50 Muzică populară românească
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului
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FAPTUL1I
DIVERS I

Ca să vezi!
Primăria orașului- stațiune 

Singeorz-Băi a avut o idee in
spirată : pe drumurile inzăpezi- 
te din stațiune și pe cele din îm
prejurimi, spre Anieș, Cormaia 
și Rodna, au fost puse la dispo
ziția oaspeților veniți la odihnă 
și tratament două sănii pentru 
plimbări de agrement. Sănii 
trase* de bidivii proprietatea 
primăriei. Ca și încasările.

Văzind că săniile au dever 
mare, neputind satisface toate 
solicitările, edilii s-au gindit să 
extindă experimentul pentru ■ 
iama viitoare. Dar pînă atunci?

— Pină atunci — ni s-a răs
puns — așteptăm primăvara, 
cind săniile vor fi înlocuite cu 
călești.

Ca să vezi ce aduce o idee : 
consum de carburanți — zero, 
cîștiguri — cu mai multi de-alde 
zero...

Omul 
de la cabană

„Căsuța din povești" este de 
fapt o cabană în Munții Paring, 
iar „povestea" ei, adevărata și 
frumoasa ei poveste, a început 
— cum aflăm din ziarul „Stea
gul roșu" din Petroșani — abia 
de trei ani, de cind i-a fost dată 
în primire tinărului Alexandru 
Dobai. Harnic și gospodar, el a 
transformat vechea și șubreda 
cabană de odinioară intr-un loc 
reconfortant de popas și găz
duire pentru tot mai numeroșii 
turiști care-i trec pragul, turiști 
care i-au dat ei înșiși denumi
rea de „căsuța din povești", du- 
cindu-i faima pînă dincolo de 
culmile Paringului. După cum 
alți drumeți âflați in clipe gre
le de cumpănă, rătăciți pe poi 
cile munților, au primit dtn 
partea aceluiași tinăr cabanier, 
membru al echipei „Salvamont", 
un sfat, o indrumare, o mină 
de ajutor.

Pentru că muntele, cu măreția 
și severitatea lui copleșitoare, a 
șlefuit, de-a lungul vremii, nu 
numai stincile, ci și caracterele 
unor astfel de oameni ca tină- 
rul cabanier...

Veste buna
Am scris nu o dată in rubri

ca noastră despre unele acci
dente de muncă petrecute în 
diferite unități economice sau 
pe șantiere, multe dintre aces
tea avind drept cauză neglijen
ța, neatenția.

Iată insă că Inspecția de Stat 
pentru Protecția Muncii ne dă 
și o veste de bucurie : in tot 
cursul zilei de 16 februarie nu 
s-a intimplat nicăieri în țară 
nici un accident de muncă.

Asemenea vești să tot primim 
de... 365 de ori pe an !

In pana de... 
cinste
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Cea mai importantă opțiune a lui Gorki se relevă a fi, in această piesă scrisă in 1905, realismul. De aici, creditul acordat (mai presus de orchestrarea unei teze) metodei și efectelor observării lumii contingente : ou familii „bolnave" și răsturnări sociale chiar in sinul burgheziei ; cu ieșirea în stradă, la luptă politică a maselor (piesa făcind trimiteri la evenimente istorice concrete). Așa cum arăta intr-o scrisoare adresată lui Cehov, în 1899, Gorki se considera în primul rind „un slujitor al vieții". Ilustrarea și apărarea unei morale nu se puteau realiza in viziunea lui decît pe temeiul creditării, reflectării, investigării formelor obișnuite și totuși surprinzătoare pe care le îmbracă omenescul, zbaterea umană.Fără îndoială, Gorki judecă oamenii și-i confruntă cu un ideal mai mult sau mai puțin perfecționist propriu. Nu o face insă fără a-i asculta, a-i lăsa să se dezvăluie pe larg în fața noastră, în complexitatea lor, ce include și frumusețea și eroarea ; și meritele și vina ; și suferința și sublimul. Și poate că la baza asemănărilor atît de flagrante dintre destui eroi ai lui Cehov și Gorki stă nu numai prestigiul literar, influența celui dinții, ci și această cufundare lucidă in stări, probleme, realități definitorii și esențiale ale societății ruse de la inceputul secolului.într-o măsură mai mare decit predecesorul său, Gorki îmbină planul apropiat (creditarea și înțelegerea plină de compasiune) cu cel distanțat critic, izvorit din confruntarea l suferinței eroilor cu sufe-

rința socială pe care o alimentează și întrețin, prin demitere de la răspunderile ce Ie revin, confruntarea idealurilor lor mărețe cu neputința lor aproape bolnăvicioasă și a dramei pe care o trăiesc cu tragedia socială și istorică la care contribuie.Nota comună a familiei Protasov, a lui Cepurnoi, a Melaniei — este neliniștea izvorîtă din sentimen-

nei-cuviințe“, a comportării ireproșabile.Spectacolul matur, de echilibru, claritate și soliditate clasică de la Teatrul „C. I. Nottara", în regia Ancăi Ovanez, își propune să recreeze scenic acest tablou uman și problematic gorkian, fără a-1 supune unei judecăți personale, fără a-i rescrie formele și reinterpreta culorile și fără a-i reduce din am-
Vigoarea metodei realiste

„COPIII SOARELUI" de Maxim Gorki 

la Teatrul „C. I. Nottara"

tul acut al singurătății. Păcatul lor, sursă a inco- municabilității, este trăirea pe o dominantă nu o dată obsesivă și chiar maladivă — ce unilateralizează și usucă. Unii trăiesc ignorînd ce se petrece in jur, in propria casă și în societate, pe coarda unui ideal, in turnul de fildeș al inteligenței și științei (Protasov), artei (Vaghin) sau al orgoliului (Lena). Liza e sub impresia unui șoc ce pare a conține o presimțire cu privire la violențele politice care vor urma și refuză , să trăiască, refu- zind iubirea și maternitatea. Cepurnoi (ce amintește atit de mult de Astrov) a trecut pe panta cinismului și afișării unei grosolănii ce nu-i e funciară. Egor își bate fără ezitări nevasta, ca răspuns la bătăile și umilințele primite în tinerețe. Troșin (ca și Elena — într-o măsură) ilustrează comedia păstrării conveniențelor, a „bu-

plitudine — ceea ce și duce, pe alocuri, la o senzație de lungime și monotonie. Se creează de la început o atmosferă crepusculară, sugestie a unui altfel de apus — interiorul Protasovilor fiind în continuu fie ținut în penumbră, fie scăldat intr-o grea și densă lumină gal- ben-roșiatică (scenografia : George Doroșenco). Linia compozițiilor urmează fidel și minuțios propunerile evidente ale partiturilor. Se creditează puternic cuvîntul, replicile, conținutul și muzica lor originală. Se tinde spre conturarea unor personaje statuare, mai mult tensionate pe situația ce o trăiesc în fiecare scenă decit pe starea în care se află dinaintea ridicării cortinei.Spectacolul impune prin calitatea remarcabilă a creațiilor actoricești — naturalețea, autenticitatea și o anumită eleganță fiind

o caracteristică a aproape tuturor.O impresie deosebită lasă, prin arta de a dramatiza firescul, de a tensiona tăcerea, de a da greutate privirii, de a rosti tulburător și cele mai banale fraze, printr-o excepțională susținere interioară, Ștefan Sileanu. O relație puternică — de apropiere unică și cumplit absurd, stabilește cu Cepurnoi Liza, interpretată de Elena Bog, actriță de- rară distincție, cu o reală vocație de tragediană, al cărei rol ar cîștiga printr-o mai nuanțată gradație și prin- tr-un mai puțin riguros, rece control. Protasov adaugă incă o creație de prestigiu la fișa lui Ștefan Radof. Chiar in acord cu intenția (discutabilă !) de a portretiza un om obișnuit, lipsit de sublim, dar și de prea mare ridicol — se impuneau, cred, punctate mai intens, pentru un mai mare și divers relief, maximele și minimele personajului. Regăsim cu plăcere în Elena Nicolaevna distincția, simplitatea, farmecul, măsura și înalta pro- fesionalitate specifice Margaretei Pogonat. Cuceritoare prin tumult, direc- tețe, spontaneitate ne-au apărut Tatiana Sireteanu și Catrinel Paraschivescu. Un rafinat crochiu grotesc propune Val Săndulescu. Perfect convingători în a- parițiile lor sint și Valentin Teodosiu, Constantin Guriță și Paul Nadolski. Mai puțin realizate, in schimb, ni s-au părut Elena Nica-Dumitrescu și mai ales Mircea Jida.Ultima premieră a Teatrului „Nottara" confirmă calitatea trupei și ținuta instituției.
Natalia STANCU

Mircea Martin este dintre aceia care cred în importanța personalității criticului, in tăria sa de a trăi ideile, chiar pe acelea elaborate mai demult ori devenite „bunuri de grup". Ca teoretician J îl pasionează nu atît originalitatea, cit posteritatea ideilor estetice, literare, menținerea purității lor, extinderea sau restrîngerea lor ori perpetuarea lor în simplă inerție. Altfel spus, o idee nouă și fructuoasă poate scăpa de sub controlul și răspunderea autorului și, prin manipulări succesive, riscă să primească o orientare contrară intereselor culturii și rostului artei. Mircea Martin este interesat de preluarea, dezvoltarea și a- plicarea creatoare a ideilor, situații pe care le pot realiza personalitățile nu atit originale, cit puternice, capabile de a trăi abstracțiunile și de a le conduce viguros spre real, spre concretul vieții. Vorbele lui Goethe despre personalitatea umană ca „bine suprem" sint un criteriu esențial in analizele și exegezele criticului nostru : 
„Nu mă interesează numai 
ideile in sine, dar și felul 
in care ele sint trăite de o 
personalitate anume — 
care se și formulează prin 
intermediul lor". Pe lingă inteligență și răbdare, erudiție și finețe, Mircea Martin are plăcerea analizei șl analogiei ideilor, a discuției prelungite privitoare la filiația unei idei și a felului in care ea se articulează la diferiți autori. E greu de priceput de ce autorul prognostichează că 
„progresul însuți al ideilor 
presupune devalorizarea

•) Dicțiunea Ideilor de Mircea Martin, „Cartea Românească".

lor treptată ți continuă" iar „contribuția personală 
devine eficientă în măsura 
in care se integrează ți, 
implicit, se armonizează", dar reținem că, într-o epocă modelată științific și tehnic, Mircea Martin înțelege să apere, în felul său și prin scrisul său, umanismul însuși. Analizind scriitori atît de diferiți ca Valery, B. Fundoianu, M. Raymond, T. Vianu, G. Picon, G. Călinescu, R. Barthes, Carlos Bonsono, criticul urmărește aceeași

Mircea Martin insistă asupra faptului că cei doi critici demonstrează realitatea estetică dintr-o perspectivă. imanentă, iar nu genetică, explicitînd virtua- litățile ei, nu .cauzele exterioare, intrucît cauza emoției estetice este insăși o- pera de artă. Faptul că în scrisul său G. Călinescu reunește ceea ce teoretic a disociat, adică analizează deopotrivă „istoria fenomenelor reale" și „istoria fenomenelor fictive", îi a- pare exegetului drept o
CALITATEA SCRISULUI )

temă — pe care el o numește „dicțiunea ideilor", adică acele modalități de construcție și de formulare a ideilor care le fac re- cognoscibile și inconfunda- bile. Gînditorii autentici ar putea fi astfel recunoscuți după „dicțiune" in exprimarea unor idei de mai largă circulație. Un exemplu de analiză in acest sens este studiul „Intre a- nalogie și omologie (G. Călinescu și R. Barthes)" care ne oferă „surpriza" de a descoperi in opera unui critic anti-sistematic și an- ti-pozitivist ca autorul român al „Principiilor de estetică" (ce a considerat întotdeauna că „critica tre
buie să fie mai mult o artă 
decit o știință") idei moderne, specifice „noii critici". Astfel, unele din teoriile lui G. Călinescu, formulate incă din 1938, pot fi regăsite la R. Barthes, deși cei doi critici s-au ignorat reciproc. Călinescu a făcut pentru interpretarea modernă a lui Eminescu ceea ce R. Barthes a realizat pentru Racine.

„gesticulație teoretică nelipsită de paradox". Rămîne să ne întrebăm dacă nu cumva „paradoxul" căli- nescian constituie cel mai complex, cel mai cuprinzător act analitic sub aspectul metodologiei in primul rînd de care literatura română a beneficiat pînă a- cum. Are dreptate Mircea Martin cind observă că „subiectivitatea" creatoare a criticului literar transformă simpla înregistrare de evenimente in elaborarea acelor puncte de vedere capabile, la rindul lor, de a ne face să descoperim structuri noi (expresii ale unei „conștiințe structu- rante"). Și dacă criticul francez duce distincția dintre istoria literară și critica literară pînă la Incompatibilitate, G. Călinescu le vede complementare. Dar, evident, istoria literaturii nu se poate confunda cu istoria operelor literare. După ce discerne și analizează punctele de vedere, Mircea Martin, a- tent și dornic de a-1 scoate pe G. Călinescu dintr-un e-

I

CARAȘ-SEVERIN O In localitățile județului continuă manifestările cultural-artistice dedicate împlinirii a 20 de ani de la Încheierea cooperativizării agriculturii. Au fost organizate dezbateri, expuneri, simpozioane, concursuri pe teme agricole, expoziții privind dezvoltarea unităților cooperativizate și de mecanizare a agriculturii, precum și frumoase spectacole artistice. (Nicolae Cătană).
BUZĂU 9 Zilele acestea. în sala Casei de cultură a sindicatelor din municipiul Buzău a avut loc deschiderea celei de-a 12-a ediții a „Hronicului buzoian", complex de manifestări politico-educative și cultural-artistice care se desfășoa

ră in cadrul Festivalului național „Cintarea României". (Stelian Chi- 
per).

OLT • La Slatina a avut loc un simpozion dedicat aniversării centenarului nașterii lui Nicolae Titu- lescu. Activiști de partid și de stat, istorici și muzeografi au prezentat mai multe referate și comunicări despre viața și activitatea marelui diplomat român. (Emilian 
Rouă).

CLUJ • Galeria de artă a Fondului plastic din Cluj-Napoca găzduiește expoziția intitulată „Omagiu păcii". Peste 70 de artiști plastici din toate generațiile expun lucrări de pictură, sculptură, grafică, tapiserie cu tematică inspirată din

lupta poporului nostru și a altor popoare pentru pace, libertate, bunăstare. (Al. Mureșan).
CONSTANTA • In sala Clubului „Portul" din Constanța, colectivul întreprinderii CHIMPEX a sărbătorit pe cei 150 de fruntași în producție desemnați în întrecerea socialistă pe anul trecut. Formațiile artistice de amatori ale întreprinderii au prezentat un bogat spectacol de cîntece, dansuri și poezie. 

(George Mihăescu).
BACĂU • Un simpozion pe te

ma „Problema noului mecanism economico-financiar in etapa actuală" s-a desfășurat la Bacău. Cadre de conducere din unitățile economice ale județului, specialiști, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii au venit cu idei, propuneri și sugestii privind asigurarea unor condiții optime de a- plicare a principiilor autoconduce- rii muncitorești, autogestiunii și autogospodăririi unităților economice, a autoaprovizionării teritoriale. (Gheorghe Baltă).

TELEORMAN • „Să Învățăm de la fruntași" este titlul unui ciclu de acțiuni cultural-educative desfășurate in cadrul Festivalului național „Cintarea României". în comunele Purani, Salcia, Crîngeni, Buzescu, Tătărăștii de Jos au avut loc întîlniri cu activiști de partid, cu specialiști din agricultură, expoziții de carte social-politică, de artă populară, spectacole artistice care au atras mii de oameni ai muncii de la sate. (Stan Ștefan).
ARGEȘ 9 Un mare număr de cadre didactice din municipiu și județ au luat parte, la Pitești, la un simpozion avînd ca temă „Forme și metode ale muncii politice și patriotic-revoluționare In rindul

ventual con de umbră proiectat asupră-i de prezumția că ar fi „învechit", „depășit", scrie : „Roland 
Barthes se intilnește, așa
dar, cu Călinescu in res
pingerea pretenției poziti
viste de obiectivitate, in 
încercarea de a fixa limi
tele acestei obiectivități ți, 
in genere, in înțelegerea 
caracterului inevitabil al 
subiectivității în studiul 
literaturii. El limitează însă 
terenul de acțiune al su
biectivității la critica lite
rară, in vreme ce Călinescu 
il extinde ți la istoria li
terară (care in accepția lui 
cuprinde și critica)".Și in celelalte eseuri, Mircea Martin va vorbi despre „farmecul" ideilor, despre „stilul" lor ce poartă pentru totdeauna amprenta personalităților care le formulează, „pecetea" lor inconfundabilă : „In ce 
are mai pur, critica este 
artistică, adică îndeplineș
te exigența unității indes
tructibile între idee și ex
presie". Mircea Martin este unul dintre criticii tineri și erudiți care nu se lasă ispitiți de promisiunile celor mai noi metodologii de abordare a literaturii, care, dorin- du-se scientiste, nu reușesc decit să ajungă la un demers hiperabstractizant și tehnicist, străine de palpitul operei de artă, lipsite de virtuțile evocatoare ale stilului critic, aplicînd literaturii un metalimbaj reifiant.El reamintește tradiția criticilor mari, fermecători prin inteligența și stilul lor, prin „dicțiunea ideilor", ei înșiși mari artiști ai scrisului. Și de aceea, pentru noi, G. Călinescu este un simbol și o flacără.
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Ne scrie D. Sirbu, șeful auto
bazei I.R.E. București: „Cu 
vreo două luni și jumătate in 
urmă s-a prezentat la noi un 
șofer profesionist tare amărît 
că rămăsese in pană. Ne-a ru
gat să-l ajutăm cu o anvelopă, 
că are de făcut un transport ur
gent in Gorj, de unde era de 
fel. Unul dintre șoferii noștri, 
Niță Radu, i-a împrumutat o 
anvelopă, dar n-a mai primit-o 
nici acum, deși gorjeanul i-a 
dat toate asigurările. Ba, la in
sistențele lui, și-a lăsat la noi 
și buletinul de identitate, elibe
rat de miliția municipiului 
Jiu in 1981, pe numele Gheif- 
ghe Stamatoiu, fiul lui Constan
tin și Luxița, născut in 1941 in 
Somătești — Gorj. Intrucît pînă 
acum n-a dat nici un semn de 
viață, înclinăm să credem că 
respectivul și-a făcut socoteala 
că mai avantajos este să plă
tească amenda pentru a primi 
un nou buletin decit să restituie 
anvelopa".

O fi ! Dar cum rămîne cu 
cinstea ? să-i fi rămas și ea in... 
pană ?

I Ca din propria 
cămarăI
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pionierilor șl elevilor". (Gh. Cir- 
stea).

VASLUI • Sub emblema Festivalului național „Cintarea României" se desfășoară in județul Vaslui in fiecare duminică, alternativ, două atractive manifestări politico-educative. La concursul „Dialogul hărniciei" au participat pină acum colective de Ia întreprinderile de rulmenți din Bîrlad și „Me- canica“-Vaslui, de la fabricile de confecții, iar la competiția cultu- ral-artistică „Florile muncii în cununa țării" s-au întrecut formații artistice din comunele situate în consiliile agroindustriale Negrești, Crasna, Ivănești, Puiești, Zorleni, Fălciu și Murgeni. (Petru Necula).
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Pusă pe căpătuială, Eugenia 
Nilca, șefă de unitate la maga
zinul alimentar nr. 5 din cartie
rul „? Noiembrie" din Tirgu 
Mureș, a vindut unui cetățean, 
direct din mașina care venise 
cu marfă, nu mai puțin de 100 
de piini. Altui client i-a dat 96 
kilograme de zahăr, iar 300 pa
chete de cafea naturală le-a 
vindut numai după ora închide
rii și numai cu un „ce

Venind in control, un 
al miliției a descoperit 
dulap din unitate mai 
sticle cu țuică de prună, 
foarte bună.

— De unde le aveți ? — a fost 
întrebată.

— De la cumpărători. Sint 
mici atenții... ,

Fapt pentru care legea ii 
acorda... toată atenția.

Neglijențe mici, 
pagube mari

Două întimplări, parcă trase 
la indigo, s-au petrecut in două 
sate maramureșene : Tăuții-Mă- 
gherăuț și Bușag. Casa lui 
Gheorghe Crișan și, respectiv, 
cea a lui Ioan Trif au luat foc. 
Flăcările s-au extins cu repezi
ciune. Tot foarte repede au so
sit in locurile cu pricina și 
pompierii militari, dar cu toată 
iscusința și cu tot curajul dove
dit de aceștia in stingerea in
cendiilor, ele au provocat celor 
doi gospodari pagube impor
tante.

Din cercetările întreprinse re
zultă că ambele incendii au fost 
provocate din cauza coșurilor 
de fum înfundate cu funingine.

Neglijență mică, pagubă mare.

profit", 
echipaj 
intr-un 

multe 
Și incă

va
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Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Democratice Afganistan

(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Habib Mangal a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român salutări călduroase șl tovărășești din partea tovarășului Babrak Karmal, secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președinte al Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan, a C.C. al P.D.P.A., guvernului și poporului afgan.în cuvîntarea prezentată cu acest prilej de către ambasador, după ce sint reliefate relațiile prietenești de cooperare dintre țările și popoarele noastre, întemeiate pe respectul reciproc al independenței și suveranității naționale și neamestecul in treburile interne, este evocată lupta poporului muncitor afgan, a celorlalte forțe naționale și patriotice pentru eliminarea cauzelor înapoierii social-economice a țării și construirea unei noi societăți, pentru apărarea cuceririlor revoluției din aprilie, a independenței patriei sale, pentru pace, destindere și dezarmare.în continuare, în cuvintare se spune : „Ca urmare a victoriei revoluției național-democratice din aprilie din Afganistan, îndeosebi a noului stadiu de dezvoltare a acesteia, relațiile noastre cu țările socialiste, inclusiv cu Republica Socialistă România prietenă, au devenit relații de frăție și solidaritate revoluționară, militantă".După ce este evidențiată dorința Guvernului Republicii Democratice Afganistan de a menține relații de prietenie cu toate țările, Îndeosebi cu vecinii săi, în cuvintare se arată că guvernul acestei țări este gata să accepte o rezolvare politică a problemelor din această regiune, a- vind convingerea fermă că negocierile directe constituie singura cale eficientă pentru atingerea acestui țel.în Încheierea cuvlntării se subliniază hotărîrea ambasadorului de a nu precupeți nici un efort pentru a întări ît continuare prietenia și co- laborarw,dintre guvernele, partidele și popoarele țărilor noastre.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IN CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Primul meci, prima victorie 
a echipei RomânieiIeri, în mai multe orașe din R. F. Germania au avut loc primele meciuri din cele patru grupe preliminare ale campionatului mondial de handbal.La Goppingen, în grupa D, partida Iugoslavia—Cuba s-a ineheiat cu scorul de 38—21. In meciul vedetă, România—Danemarca, echipa noastră
în cîteva.• La 14 martie se va desfășura la Atena crosul balcanic. în vederea acestui tradițional concurs, atleții noștri îșl continuă pregătirile. Din lotul selecționabililor fac parte, printre alții, Fița Lovin, Maricica Puică, Maria Radu, Gheorghe Zaha- ria, Gheorghe Marko și Alexandru Chiran.• La Basel a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul semifinalelor competițiilor europene feminine de handbal intercluburi.In „Cupa campionilor europeni", e- chipa Rulmentul Brașov va intilni formația iugoslavă Radnicki Belgrad, în primul joc, handbalistele românce vor evolua in deplasare la 21 martie, urmind ca returul să aibă loc 7 zile mai tirziu la Brașov.• In meci contind pentru turneul
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OAMENI DIN CÎMPIA VREDNICIEI

(Urmare din pag. I)meni, prin forța cooperativei agricole de producție pe care au ridicat-o prin munca lor și o păstrează printre primele din județ. Prin ei toți, de la Ion Spă- tărelu, Erou al Muncii Socialiste, președinte al C.A.P.. de la înființare și pină azi, gospodar desăvir- șit, care-și leagă numele de toate împlinirile comunei, și pină la cel mai tinăr membru al cooperativei. Cine poate fi acest „cel mai tinăr" ? Desigur, nu după virstă, poate ultimul venit in comună, maramureșeanul din Birsana pe care l-am găsit la consiliul popular, împreună cu soția fui, unde adusese o cerere de stabilire definitivă, pentru a-și face casă in sat și a deveni pe viață „crescător de animale in comuna Gheorghe Doja".In ziua cind am mers pe moșia dojeni lor, Ion Spă- tărelu era plecat la București, la plenara Comitetului Central al partidului. Un țăran dint.r-un sat ca 0 inimă de țară era prezent la sfatul țării. N-am întilnit în tot C.A.P.-uI un om care să stea degeaba. Munca lor de iarnă avea legi exacte, sectorul zootehnic arăta ca o hală industrială bine Întreținută. Ștefan Lupea, om de o virstă cu satul — născut in 1922 și adus la o lună din Drajna, aici — cintărește tot ce intră șl iese din fermă, finarele sint pline și liscate, fabrica de nutreț merge din plin, funicularui (invenție și real-izare locală) duce gunoiul de la grajduri direct in cimp. Constantin Simoiu și Ștefan Bălan aduc un car de nutreț, ii opresc citeva clipe, imi spun că programul lor zilnic înseamnă 5 dimi- neața-U și apoi de la 2 la 8 după-masă. Dar fix, fără Jntîrzieri și învoiri. Au pentru transport 16 perechi de boi, ei n-au renunțat niciodată la mijlocul acesta considerat cîndva „perimat". Fierăria condusă de

Primind scrisorile de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul prietenesc a- dresat și a transmis un cald salut tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a guvernului și poporului român, a sa personal, tovarășului Babrak Karmal, Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, guvernului și poporului afgan prieten.în cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu, după ce se exprimă satisfacția față de raporturile prietenești statornicita intre Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, intre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan, Intre popoarele român și afgan, se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, aceste raporturi se vor dezvolta tot mai mult în continuare, atît pe plan politic, economic, cultural și în alte domenii, cît și în viața internațională, în avantajul reciproc al popoarelor român și afgan și în interesul cauzei generale a păcii și destinderii, al independenței și conlucrării largi în întreaga lume.Poporul român — se subliniază in cuvintare — a urmărit și urmărește cu viu interes eforturile pe care poporul afgan, sub conducerea Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, le desfășoară pentru progresul său economic și social, pentru consolidarea rezultatelor obținute in urma revoluției din aprilie 1978, pentru instaurarea unei orînduiri noi în țara sa, pentru asigurarea dezvoltării libere și independente a Afganistanului.După ce este evidențiată Intensa activitate pe care o desfășoară poporul român pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, în cuvintare se spune : Profund interesată în menținerea unui climat de pace șl înțelegere in întreaga lume. România socialistă militează cu consecvență pentru reducerea tensiunii care caracterizează viața internațională in prezent, pentru oprirea cursei înar

reprezentativă a debutat victorioasă lâ campionatul mondial, întrecin- du-și valoroasa adversară cu 20—18 (11—8). Cele mai multe goluri pentru echipa României le-a înscris Vasile Stingă — 11. Foarte bine a jucat portarul Munteanu.Astăzi, se va desfășura partida România—Cuba.
rînduriinternațional de fotbal de la Calcutta, echipa R.P. Chineze a terminat la egalitate (0—0) cu o selecționată a Uruguayului.• In runda a 11-a a turneului internațional de șah de la Jakarta, marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu marele maestru cehoslovac Vlastimil Hort. în clasament conduc nord-americanii Christiansen și Henley, cu cite 7,5 puncte. Florin Gheorghiu ocupă locul 9, cu 5,5 puncte.• „Cupa Asiei" Ia tenis a fost cucerită la actuala ediție de echipa Indiei, care, în finala disputată la Kuala Lumpur, a întrecut cu 2—1 formația Japoniei.• Pe pirtia de la Konigssee (R.F. Germania) s-a disputat ultimul con-
b n d ■ ■ ■

meșterul Alexandru Năstă- soiu are „foc continuu", produce tot ce trebuie in acest domeniu. pentru C.A.P- In ogradă sint peste 1 300 de vite, 3 000 de oi. Li se adaugă, in sat, 213 vite, peste 600 de porci, peste 3 000 de oi.Nu știu daca e mult sau • puțin. Dar știu, din ce-mi spune Dumitru Simion. șeful fermei de taurine, ță- ran-zootehnist cu vechime (10 ani ingrijitor, apoi, de 6 ani, șef de fermă), că a- cesta este unul dintre principalele izvoare ale averii dojenilor. Să reținem, in treacăt, și acest fapt ; la Doja, toți șefii de fermă sint oameni ai satului, țărani pentru care „naveta" n-a însemnat niciodată mai mult decit drumul de acasă pînă la cimp sau la grajduri. Așa se explică poate că din vocabularul lor curent lipsesc termenii „invoice", „intirziere" și alți cițiva de care munca in agricultură suferă mult In alte locuri. Îmi spune Dumitru Simion : „Vita, cind se culcă pe un leu. trebuie să se scoale pe doi Iei". Asta inseamnă muncă, grijă și pricepere. înseamnă să fii dimineața, înainte de 5, cind crivățul mușcă din coasta Bărăganului, in „linia grajdurilor", să vezi cum se cintărește fiecare rație de nutreț, cum se face mulsoarea, să fii de față la predarea laptelui, să nu-ți bați niciodată joc de munca oamenilor tăi. Sint 70 de lucrători in fermă, cu o medie de virstă care nu trece de 45 de ani, toți ciștigă bine, peste 30 000 lei pe an, dar toti muncesc „cum se muncește". „Foarte bine a pus problema tovarășul Nicolae Ceaușescu — imi spune Dumitru Simion — că in zootehnie trebuie să vină cei mai buni oameni. De felul cum facem meseria asta depinde averea noastră. Și averea țării".Dojenii știu că nici în zootehnie, nici la „cultura mare" nici o neglijență, nici o risipă nu e iertată.

In 1981 au depășit planul și la grlu, și la porumb, și la floarea-eoarelui. La floarea-soarelui sint pe primul loc în județ de cinci ani. Au o medie „mai bună decit americanii". Pentru că aleg sâmința inainte de semănat, pe mese lungi, cu mina, așa cum aleg gospodinele orezul pentru min- care. Pentru că președintele lor nu permite să intre in lan decit combinele foarte bine verificate. Pentru că nu se risipește nici un bob. Am folosit citeva cifre, pentru că despre a- gricultură, ca despre orice activitate umană fundamentală, nu avem dreptul să vorbim fără a ne raporta la rezultatul concret, palpabil. Măi ales acum, cind, la nivelul țării, agricultura a fost așezată in ordinea Importanței sale firești, prin legi temeinice și înțelepte, cind președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a chemat Întreaga națiune spre un efort concertat pentru înfăptuirea unei profunde revoluții în agricultură. La baza acestei revoluții se află munca și organizarea. Șpune-vor poate consăteni ai mei din cimpia Olteniei sau țărani din alte locuri de țară citind aceste rln- duri : „îți convine să scrii despre un sat bogat unde tuturor le merge bine !" Dar îi întreb : „Cine le-a dat bogăția asta țăranilor din Gheorghe Doja, goniți de sărăcie acum 60 de ani din satele lor de munteni necăjiți ? Le-a căzut oare ceva din cer, s-a dat vreun decret să li se umple sacul toamna ? Le-a aranjat lor cineva șă nu aibă secete ori prea multe ploi ? Cine i-a învățat sâ șe organizeze și să aibă siguranță in gesturi ca lucrătorii de Înaltă calificare ?“.Sint ultimul care să spună că e ușor, că munca lor e o voioșie continuă ca o emisiune festivă la stația de radioamplificare. Știu, simt că e greu. Respect din adîncul sufletului meseria de țăran, prin însăși esența el cea mai pămîn-

mărilor șl realizarea de pași hotărîți pe calea dezarmării generale, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru edificarea noii ordini economice internaționale. Ca țară europeană, România acționează pentru Întărirea securității și consolidarea cooperării pe continent și, în acest cadru, pentru încheierea cu succes a actualei reuniuni de la Madrid, cu convingerea că aceasta va avea o puternică influență pozitivă pentru pacea și stabilitatea în întreaga lume.în același timp, România se pronunță și militează activ pentru reglementarea tuturor problemelor dintre state exclusiv pe cale pașnică, prin negocieri între părțile direct interesate, în avantajul reciproc al țărilor și popoarelor respective, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în acest cadru, România s-a pronunțat întotdeauna în favoarea unei soluții pe cale politică a problemelor existente în Asia de Sud-Vest, prin tratative directe cu Guvernul Republicii Democratice Afganistan, care să ducă la încetarea oricărei intervenții sau interferențe din exterior, să asigure independența și dezvoltarea liberă și democratică a poporului afgan, în interesul bunei vecinătăți și colaborării în regiune, al păcii și securității internaționale. în spiritul acestei poziții, România sprijină ideea inițierii unor negocieri cu participarea reprezentanților Afganistanului, Pakistanului și Iranului, în prezența secretarului general al Organizației Națiunilor Unite sau a reprezentantului acestuia.Șeful statului român a urat ambasadorului afgan succes în misiunea încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului șl al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut intr-o atmosferă cordială cu ambasadorul Habib Mangal.La solemnitate șl convorbire au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

curs pentru „Cupa mondială" la săniuțe. Proba masculină a revenit lui Michael Walter (R.D. Germană), care 
a realizat în trei manșe timpul de 2’29”16/100. iar in Întrecerea feminină a terminat învingătoare Steffi Martin (R.D. Germană) — 2’22”05/100. Primul loc în clasamentele finale : la masculin — Ernst Haspinger (Italia) ; la feminin —<■ Vera Zozulia (U.R.S.S.).
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 șl 27 februarie. In țară : Vremea va 
ii tn general umedă la începutul in
tervalului. apoi se va ameliora trep
tat. Cerul va tt variabil, mai mult 
noros in primele zile. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie, 
lapovită și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
din sectorul sud-vestia, în zona de 
munte spulbertnd zăpada. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse intre mi
nus 10 și zero grade, izolat mai cobo
râte. iar cele maxime între minus 3 șl 
plus 7 grade. Local se va produce cea
ță. Izolat — polei. în București : Vre
mea va fl în general umedă, apoi în 
ameliorare. Cerul va fl temporar noros. 
Vor cădea precipitații . slabe mal ales 
sub formă de ninsoare și lapovită. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între minus 4 și zero grade, iar cele 
maxime între zero și plus 4 grade.' 
Ceată dimineața și seara. (Liana Ca
zacioc. meteorolog de serviciu).

tească meserie. Dar, iată, timpul ne-o arată incă o dată, prin grijile țării și ale lumii, că ea se cere făcută din ca in ce mai bine, cu statornicie, cu indirjire și cu mare competență. De țărani și de specialiști, de toți clți sint ai satului și trebuie să rămină ai satului ori șă redevină ai satului. Cine are dreptul sâ uite de und,e vine piinea și că asta înseamnă viață și dezvoltare ?Aici, la Gheorghe Doja, ș-a intimpiat un fapt tulburător care înseamnă da pe acum istorie. în iunie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut aici prima vizită de lucru în țară. A spus atunei că noi, toți ci ți sintem ai acestei patrii, avem în față un drum lung, de muncă și de dăruire. Un drum care nu va fi ușor. Dar care este singura cale pentru înflorirea țării și pentru demnitatea ei. Dojenii, viața și faptele lor arată asta, au făcut din aceste cuvinte un crez și un fel de a fi ei înșiși.Secretarul Consiliului popular din Gheorghe Do- jâ, Dumitru Roșu, im om ea o cronică vie a satului, mi-a povestit că un consătean care lucrează acum in comerțul exterior i-a adus o eprubetă cu nisip din Sahara. „E roșiatic și parcă se văd in el vinișoare de petrol". Tîlcul era că in a- parența stearpă a deșertului sint urmele bogăției la care trebuie să știi să a- jungi. Dacă ai pune într-o eprubetă pămînt de Bărăgan, cred că s-ar vedea în el arterele plinii. Țăranii din Gheorghe Doja au văzut acest semn și au ajuns la el, l-au făcut adevăr de fiecare zi.Aproape o legendă, niște oameni au venit de la munte în cimpie și și-au găsit rostul pentru totdeauna. Atita măreție în acest gest, incit mi se pare că ei, oamenii, sint înșiși munții care s-au mutat in cimpie, ridieînd-o pină la cerul piinii. Care este țara, în toată durata și demnitatea ei.

Excelenței Sale Doamnei AGATHA BARBARA
Președintele Republicii MaltaCu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Malta, imi face o deosebită plăcere să vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări șl sincere urări pentru Îndeplinirea cu succes a înaltei dumneavoastră misiuni. Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între România și Malta se vor dezvolta în continuare, in interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii In Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

IERI S A DESCHIS ÎN CAPITALĂ

Reuniunea internațională a ziariștilor
pentruMarți dimineața au Început la București lucrările reuniunii internaționale a ziariștilor pentru dezarmare, securitate și pace, manifestare organizată de Consiliul ziariștilor din Republica Socialistă România.La lucrări iau parte un mare număr de ziariști din aproape toate țările Europei — conducători și reprezentanți ai unor ziare și reviste, posturi de radio și televiziune, agenții de presă naționale și internaționale, uniuni și asociații profesionale ale ziariștilor, precum și reprezentanți ai conducerii UNESCO, Organizației Internaționale a Ziariștilor —• O.I.Z. și Asociației internaționala a presei sportive — A.I.P.S.Participă, de asemenea, conducători și reprezentanți ai principalelor organe de presă din țara noastră, membri ai conducerii unor instituții centrale, organizații de masă și obștești rpmânești.Lucrările reuniunii au fost deschise de tovarășul Ion Cumpănașu, președintele Consiliului ziariștilor, director general al Agenției române da presă — „Agerpres" —, care a spus, între altele :„Doresc să-mi exprim convingerea că prezența dumneavoastră — reprezentanți de prestigiu ai mijloacelor de Informare in masă din țările europene — la acest forum al ziariștilor va prilejui o dezbatere de înaltă ținută, responsabilă și constructivă, asupra problematicii de importanță vitală pentru țările și popoarele noastre, pentru întreaga umanitate — stăvilirea escaladei tot mai primejdioase a cursei înarmărilor, înfăptuirea unor progrese reale pe calea dezarmării, întărirea păcii și securității europene și internaționale. Vă încredințez că reprezentanții Consiliului ziariștilor din România nu-și vor precupeți eforturile pentru asigurarea unui dialog rodnic, Întemeiat pe respectul deplin al opiniilor și punctelor de vedere ale fiecăruia, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a reuniunii noastre.După cum este bine cunoscut, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a dobîndit un înalt prestigiu internațional prin activitatea neobosită in slujba promovării idealurilor de pace, înțelegere și cooperare Intre popoare, prin Inițiativele sale remarcabile vizînd materializarea a- cestor năzuințe arzătoare ale Întregii umanități. Șeful statului român atribuie o însemnătate de prim ordin rolului șl contribuției presei, a slujitorilor ei, in opera de informare și mobilizare a popoarelor, a opiniei publice la acțiuni energice pen-

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu
- un vibrant îndemn la mobilizarea opiniei publice 

pentru salvgardarea păcii
Mesajul adresat reuniunii internaționale a ziariștilor pentru dezarmare, 

securitate și pacej de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu cel mai 
viu interes de participant, care, atit in cuvintul lor, cit și in declarațiile 
făcute unor reporteri ai „Sctnteii", au ținut să exprime inalta lor apreciere 
față de ideile generoase, profund umaniste, cuprinse in acest document, 
manifestindu-și adeziunea față de cerința de mare răspundere ce se ridici 
in fața presei și a slujitorilor ei de a acționa țn spiritul comandamentului 
suprem al zilelor noastre — infăptuirea dezarmării și asigurarea păcii 
in întreaga lume.

„Ideile Mesajului, 
sursă de inspirație 
pentru toate forțele 
iubitoare de pace“

„Sintem martorii intensificării 
cursei înarmărilor nucleare. Hotă
rirea de a se trece la fabricarea 
bombei cu neutroni, amplasarea de 
noi rachete nucleare in Europa — 
continentul cu cea mai mare con
centrare de arme și,forțe armate — 
reprezintă grave lovituri date po
liticii de destindere. Pe de altă 
parte, reuniunea de la Madrid pen
tru securitate și cooperare in 
Europa se află in impas.

Iată de ce sintem recunoscători 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
unul din cei mai eminenți șefi de 
stat ai secolului nostru, pentru cu
vintele încurajatoare și insuflețl- 
toare cuprinse in Mesajul transmis 
reuniunii noastre. Ideile și sugestii
le nobile ale Mesajului, preocuparea 
șefului statului român pentru soar
ta omenirii constituie o sursă de 
inspirație nu numai pentru activi
tatea internațională a României 
socialiste, dar și pentru cea a tu
turor forțelor iubitoare de pace, a 
forțelor care militează pentru 
dezarmare, destindere și securitate 
în Europa și pe întreaga noastră 
planetă.

Menținerea păcii, înfăptuirea de
zideratului vital al dezarmării sint 
țeluri pe care ziariștii iugoslavi le 
sprijină cu hotărire, militlnd pen
tru infăptuirea lor".

MILUTIN MILENKOVICI
RADIO BEOGRAD (R.S.F, Iugoslavia) 

„Sper că vom fi la 
înălțimea îndemnului 

cuprins în Mesaj"
„Ideile generoase ale Mesajului 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
corespund pe de-a-ntregul preocu
părilor noastre in Finlanda, de a 
mobiliza opinia publică pentru a 
face totul ca să fie evitat pericolul 
catastrofei nucleare ce planează 
asupra întregii noastre planete. 
Sint intru totul de acord eu carac
terizarea cuprinsă in Mesaj asupra 
situației internaționale actuale. 

dezarmare, tru preîntîmpinarea războiului, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării și instaurarea unei păci durabile în lume.Ca 6 ilustrare a atenției acordate acestor probleme vitale ale contemporaneității, președintele Nicolae Ceaușescu a avut amabilitatea să adreseze reuniunii noastre un Mesaj".Mesajul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat participanților la reuniunea internațională a ziariștilor pentru dezarmare, securitate și pace a fost prezentat de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Toți cei prezenți au ascultat cu deosebită atenție și interes Mesajul șefului statului român, au subliniat cu vii aplauze conținutul său bogat in idei de mare Importanță pentru unirea și mobilizarea eforturilor și acțiunilor ziariștilor, ale tuturor celor angrenați in munca de înaltă răspundere de informare a opiniei publice, In scopul slujirii eu credință a idealurilor supreme ale omenirii — pacea, înțelegerea șl colaborarea Intre toate națiunile lumii.După prezentarea Mesajului, președintele Consiliului ziariștilor a spus :„Cred că sint In asentimentul dumneavoastră, al tuturor participanților la reuniunea internațională a ziariștilor pentru dezarmare, securitate și pace, să exprimăm președintelui Nicolae Ceaușescu mulțumirile cele mai sincere și âdînca gratitudine pentru Mesajul generos șl mobilizator cu care a onorat lucrările noastre.Sintem siguri că profunda sa analiză asupra trăsăturilor definitorii ale vieții Internaționale actuale, a pericolelor care s-au acumulat pe plan european și mondial la adresa păcii și securității popoarelor, sublinierea rolului Important al presei și ziariștilor în informarea opiniei publice și mobilizarea ei la luptă pentru dezarmare, pace și cooperare între națiuni, vibranta chemare adresată slujitorilor presei de a nu-și precupeți eforturile pentru imprimarea unui curs rațional in desfășurarea evenimentelor internaționale vor constitui pentru noi toți nu numai un cadru de valori de referință in dezbaterile noastre, ci și un îndemn șl o încurajare de a face totul pentru atingerea obiectivelor pe care și le-a propus reunțuhea noastră".Tn continuarea lucrărilor, președintele Consiliului ziariștilor din țr- noastră, Ion Cumpănașu, a prezentat o amplă expunere tn care sint sin-

Deosebit de gravi este situația in 
Europa. De aceea consider că 
președintele Ceaușescu are per
fectă dreptate cind spune ci 
nouă, celor care lucrăm in dome
niul presei, ne revine o mare răs
pundere. Și sper că vom fi la înăl
țimea îndemnului cuprins in Mesaj', 
acționlnd pentru a clarifica opinia 
publică asupra acestor pericole și a 
o determina să se ridice împotriva

Aprecieri și opinii ale unor 
participant! la reuniune

cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și pace, pentru înțelegere și 
colaborare".

VAINIO MARKKU
,.KANSAN UUTISET* (Finlanda) 

„Cu răspundere pen
tru soarta omenirii”

„Am ascultat, cu mare interes șl 
atenție Mesajul adresat reuniunii 
noastre de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
sider acest document ca avînd o 
mare importanță, tntrucît el ilus
trează, in esență, grija pentru soar
ta omenirii, îndemnlnd la eforturi 
sporite in vederea unirii forțelor In 
lupta pentru triumful idealurilor 
păcii, destinderii și colaborării în
tre popoarele continentului euro
pean și ale întregii lumi. Textul 
Mesajului cuprinde deopotrivă po
ziții fundamentale în favoarea pi
eii, menționate in diverse alte oca
zii de România, ca și idei de o 
mare valoare în ce privește datoria 
ziariștilor de a-și aduce o mai mare 
contribuție, prin mijloacele proprii 
profesiei lor, la cauza vitală a zi
lelor noastre : stăvilirea aberantei 
curse a înarmărilor, clădirea unei 
păci durabile, care să garanteze 
securitatea tuturor popoarelor. So
cotesc că reuniunea noastră va în
semna cu siguranță o contribuție 
de seamă la cauza păcii. Pot spune 
că atmosfera discuțiilor, ca și con
ținutul lor justifică de pe acum o 
asemenea apreciere";

ATANAS ATANASOV 
„RABOTNICESKO DELO” (Bulgaria)

CronicaTovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a primit, marți, pe Ahmad Faiz Bin Abdul Hamid, noul ambasador al Malayeziel in Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

securitate ștetizate principiile fundamentale ale politicii externe românești, prodigioasa activitate și inițiativele constructive ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate păcii, dezarmării, -securității, cooperării și colaborării între toate națiunile lumii.De asemenea, expunerea reliefează contribuția presei, radioului și televiziunii din țara noastră la promovarea nobilelor idealuri de pace, înțelegere și progres ale tuturor popoarelor și subliniază hotărirea ziariștilor români de a sluji și in viitor cu același devotament cauza cea mai scumpă a omenirii : apărarea păcii, a vieții însăși.în prima zi a dezbaterilor au luat cuvintul Milutin Milenkovici, redactor-șef al programului I Radio-Beo- grad ; Massimo della Pergola, secretarul general al Asociației Internaționale a Presei Sportive (A.I.P.S.) ; Constantin Galanopoulos, redactor la Radioteleviziunea elenă; Enrique Go- mariz, șeful secției externe a săptă- minalului ”E1 Socialista" — Spania ; Jaap Den Boef, comentator la ziarul „Trouw" — Amsterdam ; Zefer Faik Atay, directorul ziarului turc „Tercuman"; Manfred Pohl, redactor-șef adjunct al emisiunii de actualități a Televiziunii R. D. Germane ; Ilia Karadimov, membru supleant al Biroului Executiv al Uniunii ziariștilor din R. P. Bulgaria, secretarul Comisiei pentru probleme social- economice a O.I.Z. ; Octavian Paler, redactor-șef al ziarului „România liberă" ; Velimir Popovici, redactor- șef al revistei „Medjunarodna poli- tika" — Iugoslavia ; Ugo Raggozino, scriitor, directorul publicației italiene „La Gazzetta de! Mattino" ; D. F. Kraminov, secretar al conducerii Uniunii ziariștilor din U.R.S.S., redactor-șef al săptăminalului „Za Rube j om" ; Maria Costache, redac- torul-șef al revistei „Femeia" ; Massimo Fichera, director general adjunct al Radioteleviziunii italiene.Vorbitorii au dat o deosebită apreciere Mesajului președintelui Nicolae Ceaușescu adresat participanților Ia reuniunea de la București, subliniind că el relevă prin bogăția și valoarea ideilor sale personalitatea proeminentă a șefului statului român, care și-a cîștigat un înalt prestigiu internațional, impunîndu-se ca un strălucit om politic și de stat ce-și consacră întreaga activitate și energie prosperității României, bunăstării poporului român, triumfului nobilelor idealuri de .libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor, edificării unei lumi fără arme și războaie, o lume a păcii.

„în spiritul unei 
politici principiale'*
„Socotesc Mesajul adresat reu

niunii noastre de președintele 
Nicolae Ceaușescu drept un docu
ment de mare valoare, ințrucit el 
dă glas unui adevăr incontestabil, 
anume că in zilele noastre nu 
există pentru omenire probleme 
mai importante decit pacea și de
zarmarea. Aceasta este, de fapt, 
ideea centrală a Mesajului, com
pletată de alta care afirmă, pe 
drept cuvînt, convingerea că de so
luționarea problemelor păcii și de
zarmării depinde soluționarea tutu
ror celorlalte probleme cu care 
este confruntată comunitatea in

ternațională. Sint pozițit principia
le și constructive, pe care președin
tele României le susține cu o re
marcabilă vigoare și consecvență. 
Dealtfel, consecvența politicii ro
mânești în această direcție este 
elocvent ilustrată și de organizarea 
acestei reuniuni, care reprezintă o 
fericită posibilitate pentru ziariști 
veniți din țări cu sisteme social-po- 
litice diferite de a medita, fără 
prejudecăți și cu sinceritate, asupra " 
problemelor vitale ale păcii Și 
securității Europei și a lumii.

WILTON DE ALBUQUERQUE 
FONSECA
Agenția portugheză de presă 
ANOP

„Poziția președintelui 
României se bucură 
de un larg răsunet 

internațional “
„Ziarul la care lucrez, -Trouw*, 

a fost fondat in 1943, tn timpul 
ocupației naziste a Olandei. Perso
nal, am fost deținut intr-un lagăr 
de concentrare și am cunoscut 
direct ororile războiului ; am fost 
martor ocular al unui bombarda
ment cind au fost uciși 55 000 de 
oameni.

Evoc aceste evenimente pentru a 
sublinia cit de important este să 
se creeze o atmosferă de încredere 
în Europa, astfel incit să nu mai 
existe pericolul unui nou război, să 
nu mai existe rațiuni pentru conti
nuarea cursei înarmărilor.

zileiîn aceeași zi, tovarășul Aurel Duma a primit pe dr. Ho Guan Llm, noul ambasador al ■ Republicii Singapore in Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata ; prezentare a scrisorilor de acreditare.
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i pacesecurității, Înțelegerii și colaborării : rodnice.Cei care au luat cuvintul și-au exprimat satisfacția de a lua parte la această manifestare, subliniind că j organizarea și găzduirea el de către țara noastră constituie o nouă dovadă a spiritului de inițiativă al României in marile probleme ale lumii de azi, a prețuirii de care se bucură pe plan Internațional politica externa românească, a contribuției României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, la soluționarea constructivă a problemelor complexe ce confruntă omenirea. la asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la pace. Ia viață, la o dezvoltare liberă, potrivit | intereselor și aspirațiilor lor legitime.în cadrul unui schimb amplu șl deschis de păreri, participant» s-au referit pe larg la importanța vitală, pentru toate popoarele lumii, fără excepție, a problemelor dezarmării, securității și păcii, care fac obiectul dezbaterilor reuniunii de la București, arătînd că, în special în condițiile de o mare complexitate ale vieții internaționale actuale, este imperios necesar ca eforturile opiniei publice, ale popoarelor, ale tuturor oamenilor de bună credință, indiferent de convingerile politice sau filozofice, să fie unite și Îndreptate in direcția preîntâmpinării războiului, a salvgardării păcii, a asigurării liniștii și vieții tuturor națiunilor de pe planeta noastră. în dezbateri s-a relevat că, pentru instaurarea în lume a unui climat de încredere, destindere și pace, sînt necesare stăvilirea actualei curse a Înarmărilor, realizarea unor pași concreți pe calea dezarmării, extinderea și diversificarea colaborării Intre state pe baza principiilor dreptului Internațional, edificarea securității europene, inclusiv prin Încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de Ia Madrid, eliminarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale, asigurarea respectării dreptului fiecărui popor de a-si ho- • târî singur destinele sale. în context, I s-a apreciat că ziariștii, mijloacele de ] informare în masă, prin răspunderi- J le ce le revin In societate, pot și tre- buie să-și aducă o contribuție sporită Ia informarea veridică a opiniei 1 publice asupra pericolelor din viața internațională, asupra faptului că dezarmarea, destinderea și salvgardarea păcii constituie In zilele noastre singura alternativă rațională de 1 evoluție a umanității, să militeze cu șl mai multă hotărfre pentru o politică nouă, de colaborare și pace în lume.Lucrările reuniunii continuă,

Am ascultat cu deosebită aten
ție Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Noi, în Olanda, admirăm 
activitatea prodigioasă a președin
telui Nicolae Ceaușescu, poziția sa 
clară tn problema dezarmării, în 
sprijinul eliberării întregii Europe 
de armele nucleare, in sprijinul eli
minării tuturor rachetelor cu razi 
medie de acțiune de pe continent. 
Poziția președintelui României în 
problema dezarmării prezintă o 
deosebita importanță, ea are un 
larg răsunet in cercurile opiniei 
publice internaționale.

Sint intru totul de acord cu ideea 
cuprinsă în Mesaj că presei ii 
revine o mare responsabilitate în 
asigurarea unei informări corecte 
asupra pericolelor care amenință 
omenirea, chemind opinia publică 
să acționeze în direcția salvgardării 
păcii. Aceasta este o înaltă datorie 
de conștiință pentru orice gazetar".

JAAP DEN BOEF 
„TROUW" (Olanda)

„Prețioase propuneri 
în concordanță 
cu interesele 
popoarelor"

„Așa cum am arătat și in cadrul 
reuniunii, consider că este de da
toria noastră să aducem un înalt 
omagiu marelui om de stat, condu
cătorului nobilei națiuni române, 
președintele Nicolae Ceaușescu, ca
pacității sale de a înălța stindardul 
păcii, in deplin acord cu aspirațiile 
poporului român.

Pentru mine, care urmăresc eu 
atenție fiecare luare de poziție a 
președintelui României in legătură 
cu problemele fundamentale ale 
contemporaneității, Mesajul adresat 
reuniunii noastre reprezintă o con
tinuare a statornicei preocupări a 
domniei sale pentru pace și pro
gres, pentru crearea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Consider că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
insistat cu deplin temei asupra ro
lului șj răspunderii presei scrise și 
vorbite pentru a ajuta la mobili
zarea opiniei publice mondiale in 
lupta pentru pace, în acest mo
ment de încordare prin care tre
cem. Dacă sugestiile și prețioasele 
îndemnuri ale președintelui Româ
niei ar fi transpuse in viață, mul
te probleme importante de pe 
arena internațională ar putea avea 
soluții mai aproape de interesele 
popoarelor lumii, ale comunității 
mondiale".

UGO RAGGOZINO
„LA GAZZETTA DEL MATTINO” 
(Italia)



Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in ElvețiaBERNA 23 (Agerpres). — Președintele Confederației Elvețiene. Fritz Honegger, l-a primit, la 23 februarie, pe tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, aflat in vizită oficială la Berna, la invitația vicepreședintelui Confederației Elvețiene, ministrul afacerilor externe, Pierre Aubert.Din partea președintelui Nicolae Ceaușescu s-a transmis președintelui Fritz Honegger un mesaj de prietenie.Mulțumind pentru mesajul primit, președintele Confederației Elvețiene a rugat sa se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii au fost evocate cu satisfacție relațiile prietenești dintre România și Elveția, colaborarea statornicită intre cele două țări și popoare, pe diverse planuri, evoluția continuu ascendentă a acestora.A fost exprimată, de asemenea, dorința reciprocă de a dezvolta raporturile romăno-elvețiene pe multiple planuri.în cursul întrevederii a avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale actuale.în cadrul discuțiilor pe care tovarășul Ștefan Andrei le-a avut cu Pierre Aubert au fost evocate cu plăcere primirea sa la președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cațlrul vizitei efectuate în țara noastră in anul 1980. convorbirile avute cu acel prilej, cind s-au stabilit direcțiile extinderii conlucrării româno-elve- țiene.Cei doi miniștri de externe au convenit o serie de măsuri vizînd impulsionarea raporturilor dintre România și Elveția, cu precădere in ceea ce privește schimburile comerciale și cooperarea economică.Totodată, cei doi. miniștri au efectuat un schimb de păreri cu privire la principalele probleme existente astăzi in lume.A fost exprimată îngrijorarea guvernelor român și elvețian față de complexitatea și gravitatea fără precedent a situației internaționale, continuarea cursei înarmărilor, perpetuarea și apariția de noi stări con- flictuale in diferite regiuni ale lumii, adincirea crizei economice mondiale, accelerarea deosebit de periculoasă a cursei inarmărilor, promovarea politicii de forță și dominație.Miniștrii de externe au subliniat necesitatea de a se acționa in comun, cu inaltă responsabilitate, pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea politicii de destindere și colaborare, bazată pe respectarea egalității in drepturi, a independenței și suveranității naționale, neamestecului in afacerile interne, nerecurgerii Ia •

forță și la amenințarea cu forța, pentru rezolvarea tuturor problemelor litigioase și stărilor conflictuale pe cale pașnică, prin negocieri. Ei au afirmat rolul țărilor mici și mijlocii. al statelor neutre și nealiniate in soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea.O atenție deosebită a fost acordată examinării situației din Europa. Cei doi miniștri de externe au subliniat importanța încheierii reuniunii de la Madrid cu rezultate pozitive, astfel ca aceasta să dea un impuls înfăptuirii unitare a Actului final de la Helsinki, să ducă la convocarea unei conferințe consacrate întăririi încrederii și dezarmării pe continent, la continuarea procesului de edificare a securității și cooperării in Europa, inclusiv prin organizarea de noi reuniuni general-europene.Cei doi miniștri de externe au remarcat că pentru popoarele europene o problemă vitală este oprirea cursei inarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd dezarmarea nucleară, renunțarea la hotărîrea de amplasare de noi rachete nucleare cu rază medie și retragerea celor existente, eliberarea continentului european de orice arme nucleare.A fost evidențiată necesitatea stringentă de a se angaja neintir- ziat negocieri concrete de dezarmare. in primul rind de dezarmare nucleară, care să ducă la măsuri efective de stopare a cursei înarmărilor, de reducere a bugetelor militare, a tuturor armamentelor și forțelor armate.Abordind problematica economică mondială, cei doi miniștri au evidențiat necesitatea de a se acționa pentru eliminarea din viața internațională a procesului subdezvoltării, factor de dezechilibru in relațiile dintre state, și cea a edificării unei noi ordini economice în lume.A fost relevată cu satisfacție buna conlucrare dintre cele două țâri in diferitele instanțe internaționale, cei doi miniștri afirmînd dorința comună de a dezvolta în continuare colaborarea in organisme și conferințe mondiale, in reuniunile consacrate păcii și securității in Europa.Ministrul de externe român a adresat ministrului de externe elvețian invitația de a face o vizită oficială in România. Invitația a fost acceptată eu plăcere.
★Ministrul de externe român s-a intîlnit cu conducători și reprezentanți ai unor firme și organizații economice' elvețiene care întrețin schimburi comerciale și desfășoară activități de cooperare cu intreprin- deri românești.
★Tntîlnirile și convorbirile ministrului de externe român, la care a participat ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna, Mircea Malița, s-au desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate.

„Întreaga Africă este solidară cu cauza 
dreaptă a poporului namibian"ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — întreaga Africă se pronunță ferm împotriva tuturor încercărilor do a împiedica acordarea independenței poporului namibian. a declarat ministrul kenyan de externe. Robert Ouko, care prezidează lucrările actualei sesiuni a Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane, ce se desfășoară la Addis Abeba.Țările africane, a spus el, sint unite in sprijinirea soluției preconizate de cătj;e Națiunile Unite in problema Namibiei, iar Organizația Unității Africane consideră S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) ca singurul reprezentant legitim al poporului namibian.Referindu-se la activitatea Consi

liului Ministerial al O.U.A. în ultimele șapte luni, Ouko a relevat că se află in curs pregătiri privind trimiterea de noi contingente militare ale O.U.A. in Ciad. Sarcina forței panafricane de pace, a afirmat el, este de a preveni noi conflicte in Ciad și de a pregăti alegerile prezidențiale și generale in această țară. După scrutinul de la 30 iunie, această forță va fi retrasă gra-' dual din Ciad — a precizat el.Consiliul Ministerial al O.U.A. dezbate problemele politice și economice actuale la nivelul continentului african. Pe agenda sesiunii se află, de asemenea, negocierile economice globale și relațiile dintre țările industrializate și cele in curs de dezvoltare.

Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze 
l-a primit pe viceprim-ministrul 

guvernului românBEIJING 23 (Agerpres). — Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit, marți, pe tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care se află in vizită în R.P. Chineză. în fruntea unei delegații guvernamentale economice. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de vederi privind relațiile economice bilaterale și perspectivele dezvoltării și diversificării continue a acestora. în conformitate cu cerințele și posibilitățile celor două economii.Evocindu-se cursul mereu ascendent al relațiilor tradiționale de strinsă prietenie și solidaritate sta

tornicite între România și China, a fost exprimată dorința comună de a găsi noi forme și domenii de cooperare economică și de lărgire a gamei produselor care fac obiectul schimburilor economice bilaterale.La întîlnire a participat Zhen Tuo- bin. ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze.A fost prezent Florea Dumitrescu, ambasadorul țării noastre la Beijing.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.Tovarășul Cornel Burtică a mai avut convorbiri cu Li Peng, ministrul energiei electrice al R.P. Chineze, asupra posibilităților de colaborare dintre România și China și a făcut o vizită in provincia Shaanxi.
--------------------------------------------------------- x
Acțiuni împotriva cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace
„SA CONTINUAM LUPTA 
ÎMPOTRIVA INSTALĂRII 

DE NOI RACHETE 
IN EUROPA"HAGA 23 (Agerpres). — Președintele P.C. din Olanda, Henk Hoekstra, a declarat că lupta pentru pace reprezintă prioritatea absolută pentru comuniștii olandezi. El a subliniat necesitatea opririi cursei inarmărilor in vederea împiedicării declanșării unui război atomic.Președintele P.C. din Olanda s-a referit, de asemenea, la amploarea pe care a luat-o, în întreaga lume, lupta pentru pace, precum și la acțiunile întreprinse in numeroase țări ale Europei impotriva proiectelor de instalare a noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune. „Este de datoria tuturor forțelor democratice să continue aceste acțiuni, la care partidul nostru subscrie", a menționat Henk Hoekstra.

PROTESTE ÎMPOTRIVA 
PREGĂTIRILOR DE RĂZBOIWASHINGTON 23 (Agerpres). — Sub deviza „locuri de muncă și justiție, pîine și nu arme", la San Francisco s-au desfășurat lucrările conferinței regionale a „Congresului Popular al S.U.A." — coaliție națională a organizațiilor sociale, sindicale, de tineret și femei. în rezoluția adoptată de conferință, par-

ticipanții își exprimă protestul față de politica de reducere a alocațiilor sociale și uriașele pregătiri militare ale administrației americane.Conferința a elaborat un program de acțiuni concrete în cadrul campaniei de primăvară „Zilele naționale de rezistență" impotriva actualei politici a administrației, care — au arătat participanții — conduce la creșterea șomajului, la agravarea dificultăților economice și la creșterea pericolului de război. In cadrul acestei campanii este prevăzută organizarea de mari acțiuni de protest împotriva escaladării pregătirilor pentru un război nuclear, a politicii S.U.A. față de Salvador,
NOCIVITATEA COMERȚULUI 

CU ARMEBELGRAD 23 (Agerpres). —t Cotidianul iugoslav „Borba" publică un articol în care se arată că. la ora actuală, una din componentele cele mai periculoase ale cursei înarmărilor pentru țările in curs de dezvoltare este comerțul cu arme. In ultimii cinci ani, scrie ziarul, valoarea livrărilor de armament către țările in curs de dezvoltare a sporit cu 25 la sută. Fenomenul a dus la înrăutățirea situației economice a acestor țări, deoarece două treimi din veniturile provenite din exporturi au fost irosite pentru achiziționarea de arme, relevă „Borba".
„PACEA E PROBLEMA NOASTRĂ. 

A TUTUROR!“

Sub deviza de mai sus. in întreaga Canada se desfășoară ample acțiuni 
de masă împotriva cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare. Fotografia înfățișează un aspect ol 

demonstrației ce a avut loc la Ottawa

Concret și cu obiectivitate, un studiu al UNESCO despre

DRAMA IMIGRANȚILOR: „MILIOANE DE OAMENI SUPUSI UNOR INJUSTIȚII 
REVOETĂTOARE, CARE SE ACCENTUEAZĂ IN CONDITIIEE CRIZEI" 1 4

Soarta dramatică a milioanelor de muncitori imigranți 
oflați în divetse țări ale Europei occidentale — Belgia, Fran
ța, Olanda, R.F. Germania, Suedia — formează tema unui 
recent studiu al UNESCO, intitulat sugestiv : „MUNCITO
RII IMIGRANȚI IN EUROPA - CARE ESTE STATUTUL LOR?". 
Ziarul francez „Le Monde" consacră un amplu comentariu 
acestui studiu, puriînd în lumină „injustițiile la care sînt su
puși imigranții și situația lor juridică defavorabilă".

♦
„Sclavajul a existat in toate epo- 

•cile, dar marile migrații internațio
nale constituie un fenomen de dată 
recentă — scrie ziarul. In secolul 
trecut, emigrantul care-și lua fami
lia ca să treacă Atlanticul in Ame
rica o făcea știind că, in general, 
nu mal are speranța întoarcerii. 
Astăzi, fluxul migrator se diferen
țiază de exilul tradițional, atit prin 
motivele care-l determină, cit si 
prin durata si spațiul in care se des
fășoară. .Și există milioane de oa
meni care, in diverse părți ale lu
mii, s-au văzut separați de pămin- 
tul natal. Nimeni nu-și părăsește 
cu bucurie in suflet locul natal, 
cu limba, tradițiile si ambianța sa, 
pentru a ajunge in orașele noastre 
poluate, cu interdicțiile și frustrările 
de toate felurile, pentru a face față 
concurenței continue, singurătății, 
anonimatului.

Sclavaj modern
Pierzîndu-și mai mult sau mai 

puțin coloniile, imperiile industriale 
au recurs la importul de mină de 
lucru, in scopul de a-i pune pe 
străini să facă tot ce este mai greu. 
Un fel de colonizare la domiciliu. Acest fenomen se orientează dinspre Sud spre Nord, fiind o copie fidelă a neocolonialismului. Este un fenomen mai puțin spectaculos decît a fost vechea exploatare a sclavilor, dar ca importanță nu este cu nimic mai prejos, atit sub aspect cantitativ, cit și social și demografic.

In prezent se contează pe mai 
mult de 12 MILIOANE IMIGRANȚI in Europa occidentalii din care pes
te 4 miliohne in Franța. Imigrarea 
a căpătat un caracter structural, 
țările bogate devenind dependente 
pentru muncile cele mai grele, mai 
periculoase și mai „murdare" de 
mina de lucru răpită țărilor sărace. Criza care ne-a lovit după 1974 n-a 
schimbat acest aspect, dar a obligat la accentuarea controlului imigrărilor. Un studiu al O.C.D.E. arăta că, 
in ciuda situației existente pe piața 
miinii de lucru (in prezent, in cele 
24 de țări membre ale O.C.D.E. nu
mărul șomerilor se apropie de 30 
milioane — n.r.), posibilitățile sub
stituirii miinii de lucru străine cu 
mină de lucru națională rămin încă 
reduse. Pentru muncitorii străini 
(atit cei din prima generație, cit și 
cea mai mare parte din a doua ge
nerație) rămin în continuare mun
cile refuzate de mina de lucru na
țională. Este vorba de muncile cele mai penibile, cele mai insalubre, cele mai periculoase. Dar IN CONDIȚIILE AGRAVARII CRIZEI, SITUAȚIA ÎNCEPE SA SE SCHIMBE, MINA DE LUCRU AUTOHTONA, SILITA DE ȘOMAJ, ACCEPTA ACUM CHIAR ȘI POSTURILE PE CARE LE REFUZA ALTĂDATĂ.Astfel, de mal bine de șase ani, țările vest-europene pur și simplu și-au zăvorit frontierele, le-au închis, fără nici o excepție, in fața miinii de lucru din afara Pieței comune. Una după alta, țările au luat diverse măsuri deosebit de severe

pentru a împiedica imigrarea clandestină. pentru a reduce intrările, a împiedica stabilirea străinilor, pen
tru a-i determina să se înapoieze 
in țara natală. Aceste măsuri s-au 
extins și accentuat in ultimul timp.

Sub spectrul crizei, 
in fața străinilor 

se zăvoresc 
frontierele

La această concluzie ajunge și 
studiul UNESCO, lucrare colectivă, 
realizată sub conducerea profeso
rului Eric-Jean Thomas. In cele 
249 de pagini ale sale, studiul arată 
cum se hotărăște soarta muncitorilor 
imigranți in funcție de datele eco
nomice, politice și sociale proprii 
fiecărei țări in care au migrat și 
mai ales cum influențează mecanis
mele juridice de control al migran- 
ților soarta acestora. In afară de 
aceasta, studiul UNESCO relevă injustițiile revoltătoare care, departe de a se ameliora, se accentuează în cea mai mare parte a sta" telor în care s-au efectuat analize.

Printre altele, documentul
UNESCO subliniază că textele legislative și reglementările in vigoare sînt departe de a da imigranților drepturi politice ca cele ale localnicilor. In Franța sînt in pre
zent peste patru milioane de străini, 
din care jumătate sînt femei și co
pii. Lipsiți de drepturi politice, cel mai adesea lipsiți și de drepturi sociale, ei devin țapii ispășitori ai crizei, fiind primele victime ale șomajului.

Dacă ar fi să rezumăm situația lor, 
este suficient un singur cuvînt : insecuritatea. 'Procesul urmărit din 
1976 prin zăvorirea frontierelor tin
de să ducă la reîntoarcerea in ță
rile lor a un milion de imigranți.

„In Germania occidentală politica 
imigrării rămine sub semnul unor 
numeroase necunoscute" ; „in Sue
dia a fost pusă la punct o vastă re
țea de măsuri restrictive pe plan 
local și național pentru a controla 
imigrarea". Făcind o trecere in re
vistă a normelor privitoare la imi
granți, ziarul „Le Monde" sublinia
ză : ..Aceste măsuri nu numai că stabilesc tratamente diferite între localnici și străini, dar ele întronează noi discriminări chiar în rîndul imigranților".
Indiferent rine este 
— imigrantul rămine 

un izolat, 
un neasimilat

Raportul UNESCO, menționea
ză „Le Monde" in continuare, 
subliniază diversitatea textelor le
gale aplicabile in Franța imigranți
lor, care-i lasă pe cei in cauză in 
ignoranță în ceea ce privește soarta 
lor și fără nici un fel de protecție. Dacă pe plan politic imigranții sint lipsiți de drepturi, pe plan economic ei nu sînt altceva decît pur și simplu un factor de producție. Munca străinului nu este utilă decit in anumite sectoare de activitate, respectiv pentru cele mai periculoase și mai insalubre.

In concluzie, situația muncitorilor 
străini este dificilă și anii care vin 
vor aduce în mod sigur măsuri de 
întărire a controlului imigranților și 
o degradare a statutului lor socio- 
profesional. Un lucru este clar : in
diferent de natura și originea locu
lui de emigrare, imigrantul rămine 
pe de-a-ntregul un străin. Mai mult 
decit atit: imigrantul nu mai are 
un statut nici la el acasă, nici in 
străinătate. El este un simplu pion 
pe eșichier".

întrevederi ale delegației M.A.N. in U.R.S.S.MOSCOVA 23 — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Delegația M.A.N. condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care face, la invitația Sovietului Suprem, o vizită oficială de prietenie in Uniunea Sovietică, a fost primită, la 23 februarie, de V. V. Kuz- nețov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vi- cepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ar Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,. un călduros salut tovărășesc, urări de sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea pusă în slujba prosperității popoarelor Uniunii So- vietice, destinderii internaționale, colaborării și păcii in întreaga lume.Mulțumind pentru mesaj. V.> V. Kuznețov a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România din

partea tovarășului L. I. Brejnev un cald salut de prietenie și cele mai bune urări.în convorbirea care a avut loc cu acest prilej a fost subliniată evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Uniunea Sovietică, rolul deosebit al intilnirilor și convorbirilor româ- no-sovietice la nivel înalt in dezvoltarea acestora in interesul celor două țări vecine și prietene. S-au relevat, totodată, posibilitățile de dezvoltare, in continuare, a colaborării bilaterale in domeniile economic. tehnico-științific și cultural.Au fost trecute in revistă relațiile bune de colaborare dintre forurile legislative ale României și Uniunii Sovietice, rolul lor la dezvoltarea prieteniei și cooperării româno-so- vietice, ca și în conlucrarea în vederea soluționării problemelor cu care este confruntată lumea de astăzi.
★în aceeași zi. delegația M.A.N. a. depus coroane de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin și la Mormintul eroului necunoscut.La ambele acțiuni a fost prezent Traian Dudaș. ambasadorul României in Uniunea Sovietică.

Încheierea vizitei în Egipt a delegației 
cultului musulman din RomâniaCAIRO 23 (Agerpres). — Tn încheierea vizitei întreprinse in Egipt, delegația cultului musulman din România, condusă de muftiul lacub Mehmet, a fost primită de primul ministru. dr. Fuad Mohieddin. Cu această ocazie, delegația română a prezentat un mesaj de prietenie din partea populației musulmane din țara noastră, precum și urări de progres, prosperitate și pace poporului egiptean prieten. La rindul său. premierul e- giptean a rugat să se transmită urări

de pace, prosperitate și progres poporului român, credincioșilor musulmani din România. Premierul egiptean a exprimat, de asemenea, dorința dezvoltării și pe mai departe a relațiilor româno-egiptene pe multiple planuri, in spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.în timpul vizitei sale, delegația română a avut o întîlnire cu marele Imam al Egiptului și șeic al Universității „Al-Azhar“. dr. Mohamed Abdel Rahman Bissar.
Modalitățile de folosire pașnică a energiei atomice

examinate la sesiunea A.I.E.A.VIENA 23 (Agerpres). — La Viena s-a deschis sesiunea Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.,, din care fac parte 34 de state.Din partea țării noastre la actuala sesiune a Consiliului Guvernatorilor A.I.E.A. participă o delegație condusă de ambasadorul Octavian Groza, reprezentantul permanent al Româ

niei pe lingă organizațiile internaționale eu sediul la Viena.Pe agenda de lucru a reuniunii se află înscrise probleme importante privind activitățile actuale și de perspectivă ale A.I.E.A.. in domeniul promovării aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare in folosul tuturor popoarelor și al co,operării internaționale în acest domeniu.

Dezvoltarea colaborării dintre 
România și BulgariaSOFIA 23 (Agerpres). — Marți, tovarășa Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului interior. al României, aflată in vizită la Sofia, a fost primită de tovarășul Andrei Lukanov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Au fost discutate probleme privind dezvol* tarea in continuare și adincirea.colaborării dintre ministerele de comerț interior din cele două țări, Îndeosebi in domeniul schimburilor de bunuri de consum.La primire a participat ministrul comerțului interior și al serviciilor al Bulgariei, Gheorghi Karamanev. A fost de față ambasadorul României la Sofia, Petre Duminică.,

★în perioada vizitei Ia Sofia, tovarășa Ana Mureșan a avut convorbiri cu tovarășul Gheorghi Karamanev. Cu acest prilej, au fost examinate rezultatele obținute in domeniul schimbului de mărfuri dintre cele două ministere de comerț interior și •au fost stabilite noi măsuri pentru dezvoltarea in continuare a acestora.De asemenea, a participat Ia deschiderea magazinului „București'' din Sofia, care va desface bunuri de larg consum românești, livrate - In cadrul schimburilor de mărfuri intri ministerele de comerț interior ale celor două țări.
Spre o conferință 

internațională 
in problema cipriotăATENA 23 (Agerpres). — Grecia va accepta organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U. pentru soluționarea prizei cipriote — s-a anunțat; după cum" transmite agenția Taniug. la Atenp’'în legătură cu aceasta, primuij 'pinistru eJen. Andreas Papandreu!' a, avut o serie de consultări cu guvernele altor țări, informindu-1 detaliat pe președintele cipriot. Spyros Kypria- nou.In cercurile politice de la Atena se apreciază că această conferință internațională consacrată Ciprului ar putea să aibă loc in toamna a- nului curent.

Consecințele politicii monetare americane 
asupra economiei vest-europene 

Declarațiile ministrului relațiilor externe al FranțeiWASHINGTON 23 (Agerpres). — Deplîngînd consecințele politicii monetare americane asupra economiei vest-europene. intr-un interviu acordat revistei americane ..Newsweek", ministrul relațiilor externe al Franței, Claude Cheysson, a declarat că va veni o vreme cind recesiunea economică, penuria investițiilor și creșterea șomajului vor mătura totul în calea lor. Sintem „aliați în apărare", dar s-ar putea „să nu mai avem nimic de apărat" — spunea Cheysson. adăugind : „Valuta de referință este dolarul, dar cum iși poate cineva imagina că piața liberă se poate dezvolta cind dolarul fluctuează in decursul unui singur an cu 20 Ia sută în ambele sensuri ? Am ajuns la punctul în care investițiile au devenit. practic, imposibile, cind fondurile de investiții se îndreaptă spre pură speculație". „Trebuie să fiți

de acord că ne este greu să spunem poporului nostru să lupte alături de americani impotriva protection! smului cind americanilor pare să nu le pese absolut deloc de consecințele politicii lor monetariste a- supra societății noastre".Declarațiile ministrului francez — relevă observatorii de presă — sint în ton cu pozițiile exprimate, practic. de totalitatea guvernelor din Europa occidentală și Japonia după a- nunțarea de către oficialitățile de la Washington a proiectelor bugetare pentru anul fiscal 1983, care prevăd, printre altele, un deficit bugetar planificat de 91.5 miliarde dolari, consecință in primul rind a unor anticipate cheltuieli militare de 215.9 miliarde dolari. Perspectiva unui astfel de deficit implică in mod necesar menținerea. în continuare, a unor înalte dobînzi în S.U.A.

BERLINUL OCCIDENTAL

Creșterea continuă 
a costului viețiiBERLINUL OCCIDENTAL 23 (A- gerpres). — Pentru o familie cu un venit mediu formată din patru persoane. costul vieții a sporit țn Berlinul occidental in ianuarie a.c. cu 6,4 la sută, comparativ cu luna corespunzătoare din 1981. Potrivit statisticilor oficiale, această evoluție a fost determinată, in primul rina, de majorarea in ultima lună a prețului energiei electrice — cu 10 la sută și a gazelor pentru încălzire — cu 14.5 la sută.De la 1 ianuarie a.c. au fost, de asemenea, majorate și chiriile.Senatul Berlinului occidental a .a- probat. totodată, luna trecută Sporirea cu pinâ la 14 la sută a costului transportului in comun, precum și a taxelor pentru grădinițe și alte ser- ■ vicii cu caracter social.

Probleme complexe pe agenda reuniunii 
ministeriale a C.E.E.BRUXELLES 23 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Pieței comune a început la Bruxelles o reuniune de două zile consacrată unei largi palete de probleme. între care examinarea schimburilor comerciale cu Japonia și S.U.A.. a planului Gen- scher-Colombo privind relansarea uniunii economice și politice vest- europene, precum și aspecte ale re

lațiilor internaționale, cu prioritate situația din Orientul Mijlociu.în ce privește Japonia, miniștrii de externe au, apreciat in unanimitate că hotărîrea guvernului nipon de a suprima 67 de bariere vamale asupra importurilor din țările vest-europene reprezintă un pas, dar cu totul insuficient pentru resorbția unui deficit comercial care a atins 15 miliarde dolari in 1981.

Noi majorări 
de prețuri în BelgiaBRUXELLES 23 (Age.p , .L,„ — Potrivit datelor oficiale publicate in capitala Belgiei, în această țară au fost operate noi majorări de prețuri la chirii, servicii poștale și convorbiri telefonice. Astfel, chiriile au fost majorate cu 6 la sută, iar prețul serviciilor poștale și al convorbirilor telefonice — cu 20 la sută.

GENȚIILE DE PRESA
i

1 PRIMIRI LA SOFIA. Todor Jiv- ■ kov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit, I marți, pe Jose Pedro Perez Llorca, ministrul afacerilor externe al Spaniei, anunță agenția B.T.A., adăugind că au fost examinate relațiile bulgaro-spaniole și unele probleme j majore ale vieții internaționale. Ministrul spaniol a fost primit, de a- semenea, de președintele Consiliu- . lui de Miniștri al R.P.B., Grișa Fi- lipov, reliefîndu-se cu acest prilejI interesul celor două țări pentru extinderea relațiilor comerciale și a cooperării economice reciproc a- I vantajoase.I VIZITA ÎN POLONIA. Herbert Wehner, președintele fracțiunii I P.S.D. în Bundestagul R.F.G., și-a încheiat vizita în Polonia. El a fost primit de Vojciech Jaruzelski, președintele Consiliului Militar pentru Salvare Națională, cu care a avutI convorbiri in probleme de interes comun și ale situației internaționale actuale.ALEGERI ÎN R.S.F.I. Președinte- ’ le Adunării R.S.F. Iugoslavia, Dra- goslav Markovici, a anunțat că a- legerile de delegați in Consiliul Federal al Adunării R.S.F.I. vor avea loc. la nivelul adunărilor comuna- Ile din toate republicile și provinciile. intre 13 și 21 aprilie 1982. Delegații pentru cealaltă cameră a I Adunării, respectiv Consiliul Republicilor și Provinciilor, vor fi aleși la nivelul adunărilor republicane și provinciale pină la 10 mai anul acesta.

pe scurt
ÎNTREVEDERE ÎN BERLINUL OCCIDENTAL. în Berlinul occidental a avut loc o întîlnire jntre reprezentantul guvernului R.D. Germane, ambasadorul Walter Miiller, și reprezentantul Senatului Berlinului occidental, Gerhard Kunze. Agenția A.D.N. precizează că au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind extinderea in continuare și normalizarea, relațiilor dintre R.D.G. și Berlinul occidental.SPORIREA COMERȚULUI ÎNTRE R.D.G. ȘI CHINA. La Berlin a fost semnat acordul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1982 intre guvernele R. D. Germane și R.P. Chineze. Documentul prevede sporirea volumului schimburilor bilaterale de mărfuri in anul în curs față de 1981 — informează agențiile A.D.N. și China Nouă.FORȚELE REZISTENȚEI POPULARE DIN GUATEMALA au a- nunțat ocuparea orașului Nuevo Progreso, situat Ia circa 320 km vest de capitală. Această acțiune face parte dintr-o ofensivă a forțelor din rezistența populară îm-

potriva armatei guvernamentale ' I in ajunul alegerilor prezidențiale din această țară. Forțele insurgente au ocupat, de asemenea, un pod important, tot în zona vestică a țării.O CREȘTERE CONSIDERABILA I 
A TAXELOR UNIVERSITARE s-a 
înregistrat in ultimii ani in Clina- I 
da. Astfel, in 15 universități din I 
provincia Ontario, taxele au crescut 
in acest an de invățămint cu 12 la . 
sută față de anul trecut. In prezent, 
costul studiilor universitare pe un I 
singur an se ridică de la 1000 la 
1 200 dolari, in timp ce pentru stu- I 
denții străini taxele au crescut mai ' | 
mult — cu 70-130 la sută.

ANUAL, PESTE VN MILION | DE COPII AFRICANI IN VtRSTA I 
DE PIN A LA 5 ANI MOR din 
cauza malariei — a declarat, in ca- I 
drul unei conferințe de presă orga- I 
nizate la Lagos, A. Lambo, adjunct 
al directorului general al Organiza- . 
ției Mondiale a Sănătății. Alți 5 I 
milioane de copii din țările africa- I 
ne se îmbolnăvesc de paralizie, ca 
urmare a mușcăturilor țințarilor I 
purtători ai microbului acestei b»li | 
infecțioase.

CA URMARE A PLOILOR TORENȚIALE care s-au abătut asupra 
regiunilor Assir, Bicha și valea Tehama, din sud-vestul Arabiei Saudite, 
46 de persoane și-au pierdut viața iar alte șapte au fost date dispărute 
— a declarat guvernatorul regiunii Assir, intr-un interviu televizat. Mi
nisterul Transporturilor a indicat că, în cursul acestor inundații — in 
unele locuri apele nurilor atingind 14 metri — 13 poduri de pe autostră
zile din aceste regiuni muntoase au fost distruse. Autostrada Gizane, de 
100 km, a fost avariată pe întreaga sa lungime. Potrivit autorităților 
saudite, au fost provocate, de asemenea, importante pagube materiale in 
agricultură.
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