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REVOLUȚIONARE DEMOCRATICE A PR001EMEI AGRARE
„Dacă țărănimea noastră poate să-și clădească astăzi viața așa 

cum dorește, aceasta se datorește in primul rînd faptului că s-a aliat 
cu o clasă de nădejde, cu un prieten încercat, cu clasa muncitoare, 
clasa cea mai avansată a societății. Dacă țărănimea poate să-și înfăp
tuiască astăzi năzuințele spre o viață mai bună, aceasta se datorește 
faptului că are un conducător încercat, Partidul Comunist Român, al 
cărui țel suprem este bunăstarea întregului popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

PENTRU RIDICAREA CONTINUĂ A EFICIENTEI ECONOMICE
9Recuperarea și valorificarea materialelorrefolosibile - mai bine organizate,mai intens desfășurate!

Continuator al celor mai bune tra
diții de luptă revoluționară, de
mocratică ale poporului român, ale 
mișcării muncitorești și socialiste 
'in România, sesizind incă de la 

crearea sa, in memorabilul mai 
1921, problemele esențiale de care 
depindea progresul multilateral al 
țării. Partidul Conjunist Român s-a 
preocupat constant de soluționarea 
problemei agrare, în interesul și cu 
participarea nemijlocită a maselor 
largi ale țărănimii. Este grăitor in 
acest sens faptul că chiar in pre
gătirea congresului comunist din 
mai 1921 fusese elaborat Raportul 
asupra problemei agrare, ce sinte
tiza o întreagă experiență teo
retică și practic-politlcă a mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia, contribuțiile multiple aduse 
pină atunci de diverși reprezentanți 
ai acestei mișcări la dezbaterea 
problemei agrare în contextul na
țional și internațional.

Conținutul acestui document, ca 
și întreaga orientare a pregătirilor 
pentru congres țineau cont — in 
problema agrară — de faptul că, 
în condițiile create după primul 
război mondial sub presiunea lup
tei maselor, popula re pentru înfăp
tuirea unor reforme democratice și 
sub imperiul necesității dezvoltă
rii economico-sociale în cadrul nou 
creat prin fă.urirea statului național 
unitar, burghezia se văzuse silită 
să legifereze reforma agrară din 
anul 1921; o reformă incompletă, o 
reformă care a lăsat mai departe 
nerezolvat fondul problemei țără
nești, fapt pentru care ulterior s-a 
înrăutățit și mai mult situația ță
rănimii, s-a adincit diferențierea ei

și. implicit, s-au ascuțit contradic
țiile sociale.

Pornind tocmai de la asemenea 
considerente, raportul amintit a- 
precia că misiunea deplinei elibe
rări a țărănimii de sub asuprirea 
claselor stăpinitoare .„..revine pe 
de-a-ntregul și exclusiv proletaria
tului român. Și el o va îndeplini 
cu atit mai bine și mai curînd cu 
cit, ridicindu-se la înălțimea che
mării lui din punct de vedere cul
tural și intelectual și insuflețin- 
du-se de spiritul timpurilor noi, va 
atrage in luptă și pe muncitorii și 
sărmanii satelor, care numai umăr 
la umăr cu frații lor din uzină se 
pot libera de toate robiile, fie ele 
vechi — boierești, fie noi — ca
pitaliste. Această dezrobire nu va 
fi desăvirșită pină ce, sub dictatura 
proletariatului și prin ridicarea e- 
conomică a societății, nu se va de- 
săvirși expropierea tuturor instru
mentelor de producție (deci și a 
pămîntului), fără nici o «justă des
păgubire»."

Astfel se punea problema atunci, 
in urmă cu mai bine de șase de
cenii, acesta era unul din princi
palele — și de neamînat — scopuri 
ale luptei revoluționare a muncito
rimii și țărănimii. Tn acest sens a 
fost gindit' și Programul agrar al 
partidului clasei muncitoare, docu
ment fundamental pregătit spre a 
fi supus, de asemenea, dezbaterii 
congresului comunist din mai 1921.

Este drept, la vremea aceea, 
aveau circulație în mișcarea noastră 
muncitorească și socialistă și unele 
teze potrivit cărora în România a- 
nilor imediat următori primului 
război mondial ar fi fost necesară.

chiar și posibilă, imediata naționa
lizare a pămîntului și socializarea 
agriculturii. De pe o poziție contra
ră acestor exagerări. Programul a- 
grar socotea însă că „realizarea e- 
conomiei colective numai prin 
transformarea mentalității maselor 
agricole și numai cu învoirea aces
tora se poate face. Nerăbdarea sau 
violența in această privință numai 
tiaune ar face cauzei revoluției".

Este un adevărat titlu de mindrie 
pentru Partidul Comunist Român 
faptul că, incă de la început de 
drum, el a avut o viziune realistă 
intr-o atit de importantă proble
mă cum era cea agrară. După cum 
este un titlu de mindrie faptul că 
și ulterior, oricîte influențe s-au e- 
xercitat în rîndurile partidului in 
legătură cu perspectiva soluționării 
depline și definitive a problemei 
agrare, oricit s-a încercat de către 
unii să se argumenteze posibili
tatea și utilitatea unei imediate 
colectivizări, copiindu-se mecanic 
soluții practicate prin alte locuri, 
esențială a rămas statornicia gin- 
dirii sănătoase a comuniștilor, care 
au întrezărit drumul drept și au 
mers cu temeinicie pe el în inte
resul major al rezolvării problemei 
agrare din România, corespunzător 
realităților, condițiilor noastre spe
cifice.

Se cuvine a fi apreciat, de ase
menea, felul în care, imediat după 
făurirea sa. luînd act de prevede
rile reformei agrare, decretate de 
guvernanții țării, P.C.R. și-a con
centrat toată atenția și eforturile 
spre a determina lărgirea reformei 
pină Ia exproprierea întregului 
pămînt moșieresc cu inventarul viu

și mort, însoțită de împroprietări
rea, fără răscumpărare, a tuturor 
celor lipsiți sau care posedau mai 
puțin pămint, mai puține mijloace.

A fost acesta un obiectiv major 
al activității agrare desfășurate de 
P.C.R. din mai 1921 și pină la 
triumful revoluției de eliberare 
socială și națională, antifasciste și 
antiimperialiste — printre întîiele 
acte de guvernămînt ce au urmat 
insurecției din august 1944 inscriin- 
du-se și legiferarea unei reforme 
agrare largi, democratice.

în anii interbelici, fără a > reuși 
să pătrundă foarte adine și în toate 
zonele țării in lumea satelor și să 
influențeze lupta revendicativă și 
democratică a țărănimii la cote 
înalte de afirmare — din cauze pe 
care istoriografia noastră a izbutit 
să le elucideze în ultimii ani — 
P.C.R. a desfășurat totuși, direct, 
o activitate susținută în lumea sa
telor — în modalități foarte dife
rite, mai ales prin intermediul or
ganizațiilor democratice, revoluțio
nare, precum Blocul Muncitoresc- 
Țărănesc (creat în 1925), Frontul 
plugarilor j(1933), M'ADOSZ (1934), 
Blocul democratic (1935), ajungind, 
treptat, să poată determina un anu
mit reviriment- în afirmarea des
chisă a voinței de luptă a țărăni
mii pentru satisfacerea deziderate
lor sale economice și politice vi
tale.

într-o serie de județe ale țării. 
P.C.R a fost prezent în inițierea, 
organizarea și desfășurarea unor

Prof. univ. dr. Gh. I. ION1ȚA
(Continuare în pag. a IV-a)

între măsurile stabilite în vede
rea recuperării fondurilor alocate 
pentru creșterea retribuției perso
nalului muncitor, a alocațiilor ' de 
stat- pentru copii și a pensiilof, ca 
urmare a majorării prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la produse
le agroalimentare, o direcție prin
cipală de acțiune o constituie in
tensificarea colectării și valorifică
rii materialelor refolosibile. Sarci
na nu este nouă. De cițiva ani, con
ducerea partidului o situează stă
ruitor in centrul preocupărilor co
lectivelor de oameni ai muncii și in 
atenția tuturor cetățenilor, efectua
rea unor eforturi susținute, stărui
toare pentru recuperarea materia
lelor refolosibile — condiție eco
nomică obligatorie pentru asigura
rea unei părți din ce in ce mai 
mari din baza de materii prime ne
cesare activității productive — fiind, 
deopotrivă, o Îndatorire patriotică 
a tuturor oamenilor muncii, a tu
turor cetățenilor. „Să ne preocupăm 
de recuperarea și refolosirea într-o 
măsură mai mare a materialelor din 
diferite domenii de activitate. Să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
recuperarea și recondiționarea pie
selor și subansamblelor, ceea ce va 
avea o influență importantă in asi
gurarea bunei aprovizionării tehni- 
co-materiale“, îndemna cu limpezi
me tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
demn pătruns de răspundere, pe de
plin justificat.

După cum se știe. în întrega 
lume, chiar și în țări dezvoltate 
din punct de vedere economic, reci
clarea resurselor materiale și ener
getice devine din ce în ce mai 
mult o sursă principală de materi
ale pentru producție. Sint investiga
te cele mai diferite căi de readuce
re în circuitul economic a materia
lelor folosite, sînt cercetate, în ve
derea valorificării, cele mai diverse 
resturi materiale și energetice. De 
la pleava de orez și gunoaiele me
najere pină la reziduurile de com
bustibil nuclear. Cîteva știri, de ul
timă oră, furnizate de agențiile de 
presă internaționale : „Firma Boe
ing et Co. a realizat, la una din cele 
mai mari întreprinderi ale sale, un 
sistem de utilizare a deșeurilor care 
poate acoperi circa 60 la sută .din 
necesarul de energie termică, asi- 
gurind economisirea a circa 30 000 
barili de petrol pe an. Iristalația se 
amortizează în cițiva ani atit prin 
economiile de combustibil, cit și 
prin reducerea cheltuielilor de eli
minare a deșeurilor" ; „specialiștii 
slovaci au pus la punct o tehnolo
gie de prelucrare a rumegușului de 
lemn în furaje pentru animale, 
care asigură un grad de asimilare 
egal cu cel al finului de calitate 
mijlocie" ; „in R.F.G. circa 23 la 
sută din pneurile înlocuite în 
cursul unui an sint recondiționate, 
iar în ce privește pneurile pentru 
autocamioanele grele se ajunge 
chiar la... 140 la sută ; cu alte cu
vinte, acestea sînt recondiționate 
de mai multe ori".

Dincolo de asemenea știri, tot 
mai numeroase în ultima vreme, să

reflectăm asupra cîtorva date. Pe 
piața mondială prețul unei tone de 
fier vechi a crescut in ultimul de
ceniu de aproape trei ori, ajungind 
in prezent, in funcție de calitate, 
la 90—120 de dolari, cu numai 8— 
31 la sută mai puțin decit o tonă 
de fontă de oțelărie ; deșeurile de 
cupru costă 1 300 dolari tona, adică 
81 la sută din prețul tonei de cu
pru electrolitic ; deșeurile de alu
miniu — “00 dolari tona, adică 67 
la sută din prețul tonei de alumi
niu lingou. Creșterea prețurilor pe 
plata externă este o primă și im
portantă dovadă că materialele re
folosibile devin din ce in ce mai 
prețioase, sint din ce in ce mai cău
tate. Un al doilea indiciu este gra
dul înalt de refolosire a materiale
lor în procesul de fabricație. Anul 
trecut, bunăoară, în Canada s-au 
utilizat 8,4 milioane tone fier vechi 
și s-a obținut o producție de aproa
pe 16 milioane tone oțel ; în Spa
nia : 8,5 milioane tone fier vechi
— 12,5 milioane tone oțel ; in 
S.U.A. : 57 milioane tone fier vechi
— 104 milioane tone oțel ; în Ja
ponia : aproape 40 milioane tone fier 
vechi — 111 milioane tone oțel. 
Fier vechi care provine in propor
ție hotărîtoare din reciclarea pro
priilor resurse.

Ce concluzie se desprinde de aici ? 
Faptul că nimăni, nici o țară, cit ar. 
fi ea de bogată, nu-și mai permite 
astăzi să irosească resursele mate
riale, indiferent dacă sint resturi sau 
deșeuri. Dimpotrivă, se manifestă 
tot mai multă grijă pentru a strînge 
și refolosi fiecare rest de material 
rezultat din producție și consum. 
Fiecare kilogram de fier vechi a- 
runcat undeva într-o ‘ curte,' pe un 
teren viran sau la margine de drum 
înseamnă valută. Valută-irosită. Va
lută pe care, cu un firesc și simplu 
gest gospodăresc, putem să o adu
cem în vistieria țării. Pentru că re
aducerea în circuitul economic a fie
cărui kilogram, a fiecărei tone de 
fier vechi înseamnă o ușurare a e- 
fortului valutar al țării. pentru 
procurarea de minereu de fier șl de 
cocs.

Rețineți : o tonă de fier vechi în
locuiește o tonă de fontă care se 
obține dintr-o cantitate de minereu 
și cărbune cocsificabil ce costă pe 
piața externă peste 100 de dolari.

Se mai cuvine cunoscut că reci
clarea materialelor refolosibile este 
deosebit de eficientă și din punct de 
vedere energetic. Astfel, pentru fa
bricarea unei tone de aluminiu din 
resturi și deșe'uri se consumă numai 
5 la sută din cantitatea de energie 
necesară pentru fabricarea unei tone 
de aluminiu din materii prime noi. 
La fel, consumul energetic este dj 
numai 5 la sută la producerea 
cuprului din materiale refolosibile. 
iar la -oțel — de numai 30 la sută 
față de cel realizat in cazul fabri
cării acestuia din materii prime noi,

Comeliu CARLAN

Iu acest an, prin 
intensificarea 
recuperării 

si valorificării 
materialelor 
refoiostbile 

trelmiesăolRin 
minimum:

(Continuare în pag. a Il-a)

DRUMUL
COOPERA TIVIZĂRII 
- DRUMUL SIGUR 
AL PROGRESULUI 

AGRICULTURII
Oamenii ogoarelor, cei care au înfăptuit 
cooperativizarea, pun in lumină, prin 

argumentele muncii lor, ale realității, marile 
realizări obținute sub conducerea partidului 

de agricultura noastră socialistă
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Fîntînile prieteniei

DEMOCRAȚIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ 
-cadru optim al afirmării responsabilității 

și angajării sociale
în ultimul timp, oamenii muncii 

din țara noastră au participat, în di
ferite forme, la dezbaterea și adop
tarea unor măsuri de cea mai mare 
însemnătate privind diferitele dome
nii ale vieții sociale — ceea ce 
ilustrează, o dată in plus, o realitate 
fundamentală a societății noastre so
cialiste — democratismul ei profund, 
preocuparea stăruitoare a partidului 
de a antrena practic fiecare cetățean 
la conducerea treburilor obștești. 
De fapt, in ultimele luni, societatea 
noastră a înfățișat chipul unei imense 
agore in care milioanele de cetățeni 
au dezbătut, au propus, au aprobat, 
transformindu-se in veritabili co
autori ai respectivelor măsuri. Inter
locutorii noștri au e primat limpede 
acest adevăr peremptoriu ; el ar fi 
putut insă să fie consemnat, desigur, 
in discuția cu oricare din participan- 
ții la sesiunea permanent deschisă a 
democrației noastre socialiste, care 
cuprinde practic, într-o formă sau 
alta, pe toți cetățenii patriei noastre. 

Am considerat firesc să înce
pem discuția de față cu membrii 
unor consilii ale oamenilor 
muncii, organism în care demo
crația socialistă imbracă o formă 
precisă, iar fiecare hotărire, cum 
ne spunea Maria TERPAC, șefă 
de echipă la întreprinderea 
„Mondiala" Satu Mare, se hră
nește din și se sprijină pe ini
țiativele și propunerile venite 
din rîndurile celor ce muncesc, 
capătă girul voinței colectiv*

— De mai mult timp, precizează in
terlocutoarea, sînt membră în consi
liul oamenilor muncii pe întreprin
dere, iar de un an fac parte și din 
Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii. în această calitate, am avut pri
lejul de a asculta nemijlocit, prin 
viu grai, expunerile secretarului ge
neral al partidului, care este și pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu excepționala clarvi
ziune și forța argumentării ce-i sint 
proprii, secretarul general al parti
dului ne-a făcut să ințelogem mai 
bine, mai profund o serie de pro
bleme ale dezvoltării economico-so
ciale, subliniind că numai in dialog 
cu oamenii le vom putea soluționa în 
mod corespunzător. Iată, cu prilejul 
recentei plenare a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a demonstrat cu 
limpezime necesitatea adoptirii unor 
programe de măsuri care să ducă Ia 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii și eficienței economice, 
ne-a sfătuit să ne consultăm cu mun
citorii asupra tuturor posibilităților 
de realizare a acestor obiective.

Revenind în fabrică, am inițiat o 
serie de dezbateri la fiecare loc de 
muncă. Rezultatul : pe masa de lucru 
a consiliului avem acum un număr 
considerabil de propuneri, inițiative, 
care vorbesc de la sine despre inte
resul pe care l-au trezit In rindul oa
menilor propunerile secretarului ge
neral, despre răspunderea muncitori

lor de adevărați proprietari. Un 
exemplu semnificativ. în echipa unde 
lucrez s-a făcut propunerea privind 
confecționarea unor dispozitive care 
să ducă la creșterea . productivității 
unor mașini mai vechi. Și ce credeți? 
în numai trei zile de la lansarea ideii, 
colectivul atelierului mecanic, în 
frunte cu Ioan Kegyes, a realizat 
două variante de asemenea aparate. 
Cu noul dispozitiv ales de noi, timpul 
de execuție al operației respective se 
reduce la jumătate, ceea ce la un 
număr de 370 confecții pe zi contează 
enorm.

Pe tovarășa Stemata BARBU, 
Îngrijitoare de animale la C.A.P. 
Olteni, județul Teleorman, mem
bru al Consiliului Național al 
Agriculturii, am găsit-o la locul 
ei de muncă, acolo unde își pe
trece majoritatea timpului, gri
julie cu animalele, ca și cu niște 
copii.

— La noi in copperativă — ne-a 
spus — s-a Încetățenit obiceiul ca 
hotăririle, măsurile ce privesc munca 
și viața noastră să fie luate cu con
sultarea membrilor cooperativei. Nu 
în birou, nu in spatele ușilor închise, 
ci de multe ori chiar în cimp, acolo 
unde se hotărăște soarta pro
ducțiilor. Dar, de fapt, la toate mă
surile care s-au adoptat în ultimul 
timp în agricultură am participat, in
tr-un fel sau altul, și noi, și le consi
derăm pe drept cuvînt ca ale noastre. 
Pentru noi, țăranii care in trecut am 
fost obidiți, obișnuiți numai să ni se

poruncească, este o mare bucurie că 
am ajuns să trăim asemenea vre
muri.

— Sînteți membru in Consiliul 
Național al Agriculturii, Dacă ați fi 
invitată, să zicem miine, să luați cu- 
vîntul in acest forum democratic ce 
ați spune 1

— Aș duce acolo răspunsul fapte
lor, cuvîntul muncii noastre. Dar 
înainte de toate aș mulțumi din su
fletul meu de țăran conducerii parti
dului, tovarășului Nicojae Ceaușescu 
pentru măsurile privind dezvoltarea 
agriculturii și mai ales a zootehniei. 
Nu cred că ar putea exista mulțu
mire mai mare pentru un om legat 
,cu toată ființa sa de profesia de 
zootehnist, decît să vadă că zooteh
nia prosperă. Noi facem tot ee se 
poate pentru a accelera dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Iată, am conti
nuat lucrările de modernizare a sec
torului prin asfaltarea drumurilor in
terioare, pavarea padocurilor ; vom 
începe în curînd construcția unui 
grajd nou. Am declanșat acțiuni fer
me de combatere a risipei de furaje, 
indisciplinei, pierderilor de producție. 
Ne-am propus să ridicăm producția 
de lapte pe cap de vacă furajată de

Anchetă realizată de
Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli”

(Continuare în pag. a IV-a)

De curînd am făcut 
un nou circuit al țării. 
Nicidecum turistică, 
călătoria de la Boto
șani la Timișoara, de 
la Constanța la Ora
dea a avut ca scop vi
zionarea spectacolelor 
teatrale prezentate la 
faza republicană a 
Festivalului „Cîntarea 
României". Minat de 
un deosebit interes am 
privit orașele, satele și 
peisajele cunoscute și 
necunoscute. Cunoscu
te pentru că am par
curs de-a lungul ani
lor nu o dată aceste 
drumuri și totuși ne
cunoscute fiindcă, pre
tutindeni in țară, a- 
vintul construcției so
cialiste oferă drumețu
lui noutăți și prilej de 
noi satisfacții.

Pentru un scriitor 
călătoriile constituie o 
necesitate intimă, un 
izvor nesecat al cu
noașterii, al capacității 
sale de a sintetiza a- 
devăratele semnificații 
ile faptelor cotidiene. 
De altminteri, atelie
rul de creație este de 
neînchipuit fără mi
reasma stimulatoare a 
realităților de ultimă 
oră. oamenii, obiecte
le, peisajele avînd în
totdeauna de comuni
cat un mesaj celui ce 
caută să-l înțeleagă.

tn satele ce se în
șiră de-a lungul șo
selei dintre Iași și 
Botoșani atrag, bu
năoară, atenția aco
perișurile cioplite 
într-o manieră de
loc stridentă, ale fin- 
tinilor cu roată care 
se contopesc cu gardu
rile ogrăzilor, apa lor 
limpede și proaspătă 
stind oricind la dispo
ziția stăpinului casei, a 
familiei sale, a vecinu
lui sau a drumețului.

Fîntînile se constru
iesc aici aidoma de se
cole, amplasamentul 
lor oglindind grăitor 
ospitalitatea prover
bială a moldovenilor 
Dar esențial s-a 
schimbat azi tot ce se 
vede îndărătul lor! tn 
locul bordeielor și al 
gardurilor de mărăcini 
s-au înălțat case mo
derne. deseori cu etaj, 
împrejmuite cu ele
gante garduri de fier 
sau de lemn. Fîntînile 
au devenit și ele mai 
arătoase, cu acoperi
șuri sculptate ingenios

și cu mult gust, dar 
și-au păstrat locul 
dintotdeauna. oglin
zile lor limpezi, ac
cesibile omului din 
orice parte ar veni 
fiind o invitație me
reu prezentă. Acest 
simbol al omeniei, 
al solidarității umane, 
al modului de a trăi in 
fața semenilor tăi cu 
sufletul mereu deschis 
nu este cit de cit es
tompat de însemnele 
atit de evidente ale 
vieții noi. Este la fel 
ca in secuime, unde 
nici nu-i trece prin 
cap omului să îngră
dească, să oprească pe 
cineva să-și astimpere 
setea la izvorul de apă

m’c-burgheze, prejude
cățile și uneori prostia 
poluează atmosfera re
lațiilor interumane. 
Este un argument care 
subliniază o dată mai 
miilt mesajul simbolic 
al fîntinilor din Mol
dova.

In patria noastră va
lorile culturii socialis
te sînt fintini bogate, 
pline cu apă curată, 
care stau la indemina 
oricui. Rînduielile so
ciale explică înainte de 
toate această realitate, 
faptul că pămîntul Ro
mâniei socialiste este

însemnări de
GALFALVI Zsolt

minerală ce erupe clă- 
bucind in grădina sa.

Fîntînile din Moldo
va ilustrează un com
portament uman. Un 
comportament firesc, 
de a fi mereu atent, 
gata să-l ajuți pe omul 
din preajmă. Lupta 
crincenă pentru exis
tență. pentru apărarea 
ființei naționale au 
constituit opreliști în 
manifestarea acestui 
comportament prin ex
celență uman. Au căl
cat peste meleaguri și 
oameni ale căror gin- 
duri nu erau curate, 
iar necruțătoarele le
gități din orinduirile 
sociale bazate pe ex
ploatare nu stimulau 
omenia ci, dimpotrivă, 
egoismul, lipsa de în
credere, închistarea. 
Dar cei care-și apărau 
patria, existența, drep
turile lor simțeau și 
știau că legile omeniei 
sint mai puternice de
cit orice lege a lupu
lui.

Astăzi cînd ne stră
duim să întronăm pe 
deplin in viața noas
tră exigențele umanis
mului și ale moralei 
socialiste, sprijinul re
ciproc. colaborarea, 
buna înțelegere dintre 
oameni se bazează pe 
temelii economico-so
ciale soltde. Desigur, 
principiile moralei și 
eticii socialiste nu se 
afirmă de la sine. Ex
periențele amare din 
trecut, reminiscențele

casa comună a româ
nilor, maghiarilor, ger
manilor și a oameni
lor muncii de alte na
ționalități cărora isto
ria le-a hărăzit șansa 
de c trăi aici. Toate 
valorile materiale și 
spirituale care se fău
resc in această țară ne 
îmbogățesc deopotrivă, 
se realizează și se dez
voltă intr-un climat de
prețuire și stimă reci
procă. în 
creației, al 
modalitățile de 
borâre frățească ■ 
tă pecetea grijii 
tru evidențierea 
lurilor socialiste, ■ 
tereselor comune 
totodată, a 
lui. Orice 
lipsită de

domeniul 
culturii, 

cola- 
poar- 
pen- 
idea- 
a in- 

’ Și, 
specificu- 
inchistare 
încredere

este anacronică și 
chiar dăunătoare. Ne 
putem bucura pe de
plin de succesele noas
tre ș{ putem privi în 
față — cu adevărat 
dornici de acțiune — 
greutățile numai dacă 
sintem pe deplin con- 
știenți de faptul că a- 
vem nevoie unul de 
altul, că ceea ce am 
cucerit împreună im
plică răspunderi co
mune. Respectul reci
proc față de ceea ce 
este specific fiecăruia, 
cultivarea limbilor
materne și a tradiții
lor culturale înaintate 
nu izolează, ci ne u- 
nesc. adincesc și îm- 
bogă'esc în cotidianul 
vieții socialiste, conți
nutul conviețuirii fră
țești împrospătează 
puterea omului ca și 
apa cristalină din fin- 
tinile Moldovei.

La capătul acestor 
rînduri aș dori să vă 
ofer și dumneavoastră.
stimați cititori, o ulci
că din apa gustoasă a 
acestor fintini...

BAIA SPRIE :

Noi uaiaje mlnisre 
în fabricare

Colectivul de muncă al Uzinei 
de utilaj minier și reparații din 
Baia Sprie a asimilat pentru 
producția de serie destinată ex
ploatărilor miniere de minereuri 
neferoase trei noi produse care 
înlocuiesc importul. Este vorba 
de pompa verticală antiacidă 
pentru eliminarea apelor la să
parea puțurilor, pompa orizon
tală de mare debit, din care pri
mele exemplare au fost expe
diate minelor din Băiuț, Turț, 
Săsar-Baia Mare și cîtorva 
unități ale Centralei minereuri
lor din Deva, precum și de un 
nou tip de perforator greu 
care intră in componenta in
stalațiilor complexe de perforat. 
Toate aceste utilaje fac parte 
din programul privind introdu
cerea in subteran a unor teh
nologii și mecanisme de mare 
productivitate. (Gh. Susa).
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BAZEI DE MATERII PRIME SI ENERGETICE
...„Dacă aș fi reporter, aș intitula 

articolul de față „Prezentul repară 
trecutul". Șeful carierei Tismana I, 
inginerul Constantin Tatomirescu, 
și-a exprimat acest gind in timp ce 
parcurgeam impreunâ traseul liniei 
de front a excavatorului 1400-02. 
L-am reținut nu neapărat ca o su
gestie reportericească, ci mai curind 
pentru că el dezvăluia o atitudine, 
o convingere a omului învestit cui 
răspunderea de a conduce și a asi
gura bunul mers al activității de ex
tracție în această mare exploatare 
minieră a Gorjului. Dar să pornim 
de la fapte. în 1981, cariera Tisma
na I a înregistrat mari restanțe la 
extracția de cărbune, iar volumul 
total de masă minieră excavată nu 
a atins nici 50 la sută din nivelul 
sarcinilor de plan. Cauza principală : 
folosirea necorespunzătoare a utila
jelor de mare capacitate cu care este 
dotată cariera. S-au produs frecvent 
defecțiuni, ruperi de covoare și vul
canizări repetate, care au dus la o- 
priri ale fluxului productiv, la cele 
patru linii tehnologice, de peste 8 700 
de ore.

Care este situația în prima lună 
din anul 1982 ? Atit la extracția de 
cărbune, cît. și la excavarea sterilu
lui, sarcinile de plan nu au fost 
realizate integral, inregistrindu-se 
importante restanțe. Un singur utilaj 
conducător — excavatorul 1 300-03 — 
s-a înscris in timpul de funcționare 
planificat, celelalte trei mai mult au 
staționat După toate calculele, nu
mai o cifră este de natură să re
leve un oarecare progres față de pe
rioada anterioară : indicele mediu de 
folosire intensivă crește de la 400 
mc la 510 mc masă minieră exca
vată pe oră. Așadar, minerii de Ia 
cariera Tismana I — principal fur
nizor de lignit al termocentralei de 
Ia Rovinari — au rămas in luna ia
nuarie datori față de economia na
țională, in timp ce numeroase colec
tive de mineri din Gorj au reușit să 
învingă în bună măsură deficiențele, 
să se înscrie incă din prima lună a 
anului cu realizări superioare cifrelor 
de plan. Privitor la această situație, 
iată ce ne spune maistrul Gheorghe 
Dudău, secretarul organizației de 
partid din această unitate minieră.

— Firește, nu slntem și nu putem 
fi mulțumiți de activitatea din luna 
ianuarie. Știm cit de mari sînt ne
voile de cărbune ale țării in etapa 
actuală, că avem îndatorirea patrio
tică, de mare răspundere, de a livra 
zilnic către termocentrale cantitățile 
prevăzute de lignit. Trebuie să recu
noaștem insă că nu am reușit să ne 
mobilizăm suficient pentru a solu
ționa din timp o serie de probleme 
tehnice, spre a intra in noul an, cum 
se spune, cu „toate pînzele sus". S-a 
impus să efectuăm un volum mare 

de lucrări tehnologice, care să ne 
dea garanția reducerii întreruperilor 
accidentale și a îmbunătățirii para
metrilor de funcționare a utilajelor, 
astfel incit în lunile următoare să 
ne încadrăm in ritmul necesar pen
tru recuperarea restanțelor și înde
plinirea integrală a sarcinilor de 
producție.

Interlocutorul a adus in discuție 
un exemplu concret. In anul t-ecut, 
staționările datorate ruperilor de co
vor au reprezentat peste 33 la sută Angajamentul minerilor de la cariera Tismana I
Planul la producția 

de cărbune va fi 
depășit, restanțele 
vor fi recuperate

din timpul de lucru. Acestea ar fi 
fost mult mai mici, indiferent de 
calitatea covorului de cauciuc, dacă 
se găseau soluții adecvate pentru 
eliminarea frecării, dacă formațiile 
de lucru acționau cu răspundere 
pentru completarea rolelor uzate, 
concentrarea și calarea benzilor con
form normelor tehnologice. De aceea, 
în condițiile în care utilajele condu
cătoare au fost revizuite și reparate 
la termenele stabilite, atenția prio
ritară a colectivului de la Tismana 
I a fost Îndreptată, incepind cu anul 
1982, spre punerea la punct a circui
telor de benzi, unde, practic, s-au 
produs cele mai multe defecțiuni. 
„Pentru a nu se mai repeta situațiile 
din anii trecuți — ne spune secre
tarul organizației de partid — am 
oprit cu bună știință liniile de trans
port in vederea executării unui com
plex de operații care să ridice gra
dul de stabilitate în funcționarea 
lor".

■La intrarea In schimbul II con
tinuăm ancheta noastră in citeva 

puncte de lucru din incinta carierei, 
în acel moment, două linii tehnologi
ce funcționau din plin la excavarea 
sterilului. Preluarea schimbului s-a 
efectuat normal, pe utilaje, fără în
treruperea fluxului productiv. Pe 
parcurs, observăm că mai apar si
tuații de patinare a covorului de 
cauciuc, ceea ce duce la deplasarea 
unei părți de steril de-a lungul ben
zii de transport. Echipa de inter
venție este insă la datorie și acțio
nează operativ pentru remedierea 

defecțiunilor. Inginerul Ion Ivancu, 
șeful sectorului II, ne prezintă citeva 
din soluțiile tehnice aplicate în ve
derea optimizării transportului:

— Pe majoritatea traseelor am în
locuit covoarele de cauciuc uzate și 
am făcut placări pe vulcanizările mai 
vechi, pentru a le mări rezistența in 
rulaj. Căutăm soluții și acționăm și 
asupra cauzelor care provoacă ruperi. 
In acest sens, la toate tobele de ac
ționare am montat ștergare și razuri 
metalice, care înlătură tasările de 
pămînt Introducem, de asemenea, un 
sistem de mărire a unghiului de în
fășurare a covorului de cauciuc la 
capetele de întoarcere, ceea ce pre
vine și înlătură patinarea benzilor. 
Deși par mărunte, aceste măsuri — 
gîndite și soluționate cu forțe pro
prii — sint esențiale pentru funcțio
narea benzilor șl continuitatea 
fluxului productiv.

Este ora 18, dar schimbul de di
mineață al excavatorului 1300-03 
lucrează in continuare, cot la cot cu 
membrii formației din schjjmbul II. 

„Faptul că s-a trecut la Înlocuirea 
covorului de cauciuc la banda 401, 
pe care ținem materialul excavat — 
ne spune șeful brigăzii, excavato- 
ristul Gheorghe Bobei — ne-a deter
minat să efectuăm mal devreme re
vizia lunară a excavatorului. Mer
gem pe principiul de a efectua la 
timp sau chiar mai devreme revi
ziile, in nici un caz mal tîrziu de 
termenul stabilit. De fapt, noi ne-am 
realizat planul de cărbune pe ianua
rie și vrem să avem garanția sigură 
că îl vom îndeplini și depăși lună 
de lună. Sintem hotăriți să de
monstrăm că merităm grija și încre
derea ce ni le acordă conducerea 
partidului, că putem să realizăm ne
condiționat sarcinile de plan, să dăm 
patriei cantități mereu mai mari de 
cărbune energetic".

Eforturile susținute depuse tn ul
tima vreme de colectivul carierei 
Tismana I se regăsesc în rezultate
le mereu mai bune, de la o zi la alta. 
Astfel, in cele două decade și jumă
tate din februarie. încărcătura me
die orară, calculată la cele patru li-, 
nii tehnologice, a crescut cu circa 200 
mc masă minieră excavată șl trans
portată pe oră, iar indicele de uti
lizare extensivă a sporit cu 3 ore pe 
zi. față de prima lună a anului. Ca 
urmare, cariera se încadrează în rit
mul de excavare necesar pentru rea
lizarea planului la steril, iar la căr
bune înregistrează peste prevederile 
de plan „la zi" ale lunii februarie 
un plus de aproape 10 000 tone, re- 
cuperind deja o parte din restanțele 
lunii ianuarie.

— Așa cum ați constatat, ne-a 
spus la plecare inginerul Constantin 
Tatomirescu, colectivul nostru dă 
dovadă de înaltă răspundere in mun
că. de încredere și angajare munci
torească pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor de plan la extracția 
de cărbune. Nu ne împăcăm cu nea
junsurile și vrem ca in cursul lunii 
februarie să recuperăm restanțele. 
Minerit noștri sînt hotăriți să acțio
neze cu toate forțele pentru a rea
liza sarcina subliniată din nou de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință de lucru comună de Ia 
C.C. al P.C.R. de a da țării cit mai 
mult cărbune. Am înregistrat o serie 
de îmbunătățiri, pe baza cărora am 
ridicat la 4 000 tone lignit nivelul 
producției zilnice și vom face totul 
pentru permanentizarea acestui ritm, 
astfel incit să îndeplinim lună de 
lună prevederile de plan și să asi
gurăm. pină la sfîrșitul anului, și o 
cantitate suplimentară de cărbune.

Un angajament concret, muncito
resc. Asupra modului în care el se 
traduce în viață vom reveni.

Dumitru PRUNA ,
corespondentul „Scinteii"

Ideea de a merge Ia Filatura 
de lină pieptănată din Focșani 
aparține unui activist de la Co
mitetul județean de partid Vrancea. 
Este acolo o situație, spunea el. care 
ne-a dat și ne mai dă mult de furcă.

...Inginerul Liviu Popovici, șeful 
secției pieptănat celofibră, un om 
tinăr care ar vrea să facă treabă, dar, 
după cum vom vedea, nu prea este 
ajutat, așteaptă să-i punem între
bări. așa cum. cu siguranță, i-au mai 
pus multi care au dat pe la filatură 
înaintea noastră. Să mergem in sec
ție. zice. Intrăm Intr-o hală mare, 
modernă, care are nici mai mult, 
nici mai puțin 
de 10 000 mp. In 
prima jumătate a 
secției parcă 
ne-am fi aflat 
intr-o magazie. 
Nu tu zgomot, nu 
tu mișcare, nu tu 
oameni, cu alte 
cuvinte nimic din 
atmosfera speci
fică unei filaturi, 
în cealaltă ju
mătate, lucruriie 
se schimbă : fete 
tinere suprave
ghează mașinile 
moderne care 
funcționează bine.

— Cum așa ? îl 
întrebăm pe șeful 
secției, numai jumătate din secție 
funcționează ? Și in loc de răspuns 
ne întinde o foaie de hîrtie. pe care 
citim : „Situația capacităților de pro
ducție la secția pieptănat celofibră" :

— Capacitate proiectată ■=■ 6 000 
t / an — 10 linii

— Pus în funcțiune “ 4 000 t / an 
— 7 linii (incepind din septembrie 
1980 — n.n.).

— Existent In funcțiune — 3 000 
t / an — 5 linii

— Scos din funcțiune — 1000
t / an — 2 linii.

Iată un original termen economic 
întilnit aici : „scos jiin funcțiune". 
Cauza ? Pe scurt este vorba de lipsa 
curelelor dințate tip „BELT" pentru 
laminoarele intersecting, furnizor În
treprinderea de accesorii metalice 
pentru tndustria textilă — București, 
și a beretelor cu ace pentru piepte
nele circular, necesare mașinilor 
„Textima".

Unitatea din Focșani s-a adresat 
de 8 ori întreprinderii care a furnizat 
utilajele — I.A.M.I.T. București —, 
au trimis delegați, dar lucrurile au ră
mas neschimbate. Prima intervenție 
s-a făcut la data de 15 noiembrie 
1980. adică la puțină vreme de la pu
nerea în funcțiune a secției. în situa
ția amintită se mai precizează că 

pentru laminoarele in funcțiune nu 
există curele de schimb, asa că in 
orice moment mal pot stagna 1—2 
sau chiar mai multe laminoare.

Toate acestea au făcut ca 20 de la
minoare să funcționeze si 20 să stea. 
12 mașini de pieptănat tip „Texti
ma", de asemenea, stau din lipsa 
unei piese de schimb. Consecințele ? 
Se pierd zilnic 4 tone de pale celofi
bră in valoare de 170 000 lei, plus 
spatii nefolosite, cheltuieli de între
ținere. amortismente, oamenii califi
cați in această meserie care sint re
distribuit! in alte locuri de muncă 
etc. etc. în luna ianuarie, bunăoară,

De ce utilaje importante 
sînt scoase din funcțiune 

de... o curea
Mai multe explicații și un răspuns care, ca să fie 

cu adevărat bun, trebuie urmat de fapte

din 227 tone pale celofibră s-au rea
lizat doar 158 tone.

Desigur, este un fapt pozitiv că 
muncitorii și specialiștii fabricii 
n-au Stat cu miinile în sin. Ei au 

’ confecționat, la o întreprindere din 
Focșani, o matriță pentru un tip de 
curea, au dat să o facă unei coopera
tive „de specialitate" din Panciu, 
care a încercat să o confecționeze 
din pislă. din sîrmă. din fibre de sti
clă. dar rezultatele sint slabe. Ce să-i 
faci, deocamdată la Panciu se pro
duc vinuri foarte bune, șampanie 
roză și albă bine apreciate, dar nu 
se reușește Încă să se facă curele 
dințate din cauciuc.

Să vedem însă care este si punctul 
de vedere al furnizorului, respectiv 
al producătorului acestor mașini : 
I.A.M.I.T. București. Directorul uni
tății, ing. Pavel Nicolae, s-a arătat 
extrem de îngrijorat de faptul că la
minoarele intersecting, mașini ce se 
compun din peste 12 000 repere, care 
Încorporează hărnicia și priceperea 
întregului colectiv pe care-1 conduce, 
nu funcționează din cauza unor 
curele dințate.

Pentru că. spunea dinsulL situația 
este la fel si la Bistrița. Fălticeni. 
Săvlnești, peste tot unde se folosesc 
laminoare produse de noi. Datoria 
noastră este de a produce mașini 
pentru industria textilă ; de aceea ne 

descurcăm mai greu în privința cu
relelor din cauciuc, aceasta fiind 
treaba unităților de specialitate.

Pină in acest an, curelele au fost 
aduse din import, dar în mod normal 
se pune problema să le facem la noi 
în tară. Numai că ele trebuie produ
se in întreprinderile de specialitate 
și nu în cele unde se construiesc ma
șini. în răspunsul adresat redacției 
noastre, directorul IAMIT preci
zează și unele preocupări pentru asi
milarea acestor curele :

,.a) S-a luat' legătura cu întreprin
deri de specialitate in curele de cau
ciuc fără ca acestea să se an

gajeze la asimi
lare ;

b) S-a discutat 
cu cooperativa
„Tehnometalica" 

Arad pentru asi
milarea curelelor 
canelate — care 
realizează aces
tea din material 
plastic de tip 
vestolit, cu in
serție textilă și 
de sirmă ;

c) Prin Centra
la industrială de 
mașini și utilaje 
textile — forul 
nostru tutelor — 
s-a încheiat un 
contract cu In

stitutul de cercetări pielărie, în
călțăminte, cauciuc București pen
tru asimilarea a 5 tipuri de cu
rele pentru care I.A.M.I.T. asigură 
matrițele și dispozitivul de umplere. 
Matrițele se vor finaliza pină la.sfîr
șitul lunii martie 1982 și I.C.P.I.C. va 
începe probele pe aceste matrițe.

Avlnd In vedere importanta deo
sebită a curelelor canelate se impune 
ca forurile competente — reșpectiv 
M.I.U., M.I.Ch.. M.I.M.J.L' E.. 
M.I.C.M. — să stabilească ./.asuri 
urgente ca fabricația acestora să se 
facă din cauciuc, să fie preluată de 
industria republicană și să se execu
te la unele din Întreprinderile i 
C.A.T.C. Jilava. C.A.T.C. Pitești. 
F.A.R.T.E.C. Brașov, care au organe 
proprii de cercetare șl capacitate 
tehnică necesară".

Este, după părerea noastră, un 
punct de vedere care merită atenție, 
fie și numai dacă se ține seama că 
un singur laminor costă in jur de 80 
mii dolari. Desigur, nu este o 
chestiune prea ușoară, dar, conjugin- 
du-se eforturile, de la cercetare la 
ultimul muncitor din întreprinderile 
specializate, pot fi depășite greutăți
le, iar laminoarele intersecting să 
funcționeze peste tot cu eficientă 
înaltă.

Neculal ROȘCA

ICAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA - PREGĂTITĂ TEMEINIC IN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE!
y ' ' ' ' „ .... .......... .<■ .Z XC?     

ARAD

Tradiția de buni legumicultori

și locul fruntaș obligă
Aradul a dobindit de-a lungul ani

lor o puternică tradiție in producția 
de legume, locul doi pe țară obținut 
anul trecut de trustul județean al 
horticulturii fiind și el o dovadă în 
acest sens. Dacă în 1978 în județ se 
produceau 130 000 tone legume, in 
1981 producția s-a apropiat de 230 000 
tone, iar in acest an ea va spori la 
350 000 tone. Această creștere presu
pune insă un volum de muncă mult 
mai mare.

Pentru a vedea, concret, cum se ac
ționează in aceste zile pentru pregă
tirea producției de legume, ne-am 
oprit la asociația economică de stat 
șl cooperatistă Pecica, știut fiind fap
tul că această zonă are o mare pon
dere in legumicultura județului. Aici 
se lucrează din plin la pregătirea ră
sadurilor. La una din fermele specia
lizate se produc pentru nevoile pro
prii 32 milioane fire de răsad. De 
reținut este și faptul că in centrul 
propriu de aici se mai produc aproxi
mativ 8 milioane fire de răsad in ră
sadnițe și solarii, pe o suprafață de 
2,5 hectare. în aceste zile, toate ră
sadurile vor fi replcate in ghivece și 
cuburi nutritive. Ce înseamnă acest 
lucru 7 La plantat se va asigura o 
prindere mai bună și se va elimina 
stagnarea creșterii plantelor ce inter
venea cind se foloseau răsaduri obiș
nuite. în acest fel se vor obține pro
ducții mai mari și mai timpurii de 
legume.

între acțiunile ce urmăresc redu
cerea cheltuielilor de producție se în
scrie și măsura de a se repica in fie
care ghiveci ori cub nutritiv cite două 
fire de răsad. Astfel se asigură și o 
densitate corespunzătoare de plante 
la hectar. Desigur, pentru ca aceas
tă asociație legumicolă să poată pro

duce în acest an 42 000 tone legume 
(din care 38 000 tone sint destinate 
fondului de stat) și 8 000 tone cartofi, 
este necesară șl pregătirea corespun
zătoare a terenului. In prezent se lu
crează intens la fertilizarea solului 
cu ingrășăminte chimice și naturale, 
lucrare ce s-a executat pe o suprafață 
de peste 1 200 hectare.

Și in alte unități agricole se acțio
nează intens pentru pregătirea temei
nică a viitoarei producții de legume. 
Se poate afirma că niciodată apro
pierea primăverii nu i-a găsit mai 
bine pregătiți pe legumicultorii ară
deni. E drept, tradiția și locul doi pă 
țară obligă ! (Tristan Mihuța, cores
pondentul „Scinteii").

timiș: Variante de agregate complexe care măresc suceava ; La fertilizare să fie folosite

randamentul tractoarelor
Fertilizarea terenului cu ingrășă

minte organice constituie o preocu
pare de prim ordin și pentru lucră
torii de la I.A.S. Sinandrei, județul 
Timiș. Formația specializată fertili
zează zilnic cu gunoi de grajd circa 
trei hectare. Din acest an insă s-a 
trecut și la folosirea integrală a de
jecțiilor lichide provenite de la com
plexul și ferma de taurine. în acest 
scop s-au procurat — de la I.M.A.I.A. 
Arad — două cisterne de cite 5 tone 
fiecare prevăzute cu ventilator pen
tru împrăștiat. De la ing. Robert 
Adler, directorul unității, aflăm că 
analizele de laborator au confirmat 
existența unei cantități de 30 kg azot 
substanță activă la fiecare tonă de 
dejecții. Și cum, practic, această sur
să de procurare a unui atit de va
loros Ingrășămint este inepuizabilă, 
s-a trecut urgent la utilizarea ei.

Fertilizoreo terenurilor cu ingrășăminte naturale la ferma Sânduleni, a I.A.S. Bacău
Foto : C. Bursuc

Pină acum au fost fertilizate cu de
jecții lichide 225 hectare cultivate cu 
lolium și 100 hectare cu lucernă, iar 
de citeva zile a început și fertilizarea 
celor 319 hectare de pășune naturală. 
Se administrează cite 30 tone de de
jecții lichide la hectar, revenind cir
ca 100 kg substanță activă la hectar, 
respectiv echivalentul a peste 280 kg 
de azotat de amoniu (in afară de 
fosfor și potasiu). Activitatea este or
ganizată in două schimburi, cuprin- 
zind, practic, întreaga zi de 
pină la ora 22.

în programul unității s-a 
să fie fertilizată cu acest 
mint și o parte din terenurile desti
nate culturilor de sfeclă furajeră, 
floarea-soarelui, porumb și soia, ac
tivitatea de colectare și imprăștiere 
a dejecțiilor lichide continuind deci 

la ora 6

prevăzut 
ingrășă-

și In lunile martie și aprilie. Este, 
cum se vede, o inițiativă care merită 
să fie studiată de organele agricole 
județene și extinsă la Toate unitățile 
care dispun de asemenea surse de in
grășăminte organice, pe această cale 
economisindu-se importante cantități 
de azotat, concomitent cu reducerea 
cheltuielilor cerute de procurarea 
acestuia. Conducerea I.A.S. Sinan
drei s-a gîndit, de asemenea, să pună 
in valoare și dejecțiile de pasăre 
provenite de la ferma avicolă Orți- 
șora — un alt ingrășămint natural 
foarte valoros. împreună cu specia
liștii de la I.M.A.I.A. Arad, incă in 
această săptămină se vor face probe 
de amestec cu apă pentru a se stabili 
proporția cea mai bună in vederea 
imprăștierii lor in condiții de efici
ență sporită. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scinteii").

toate rezervele de îngrășăminte naturale
în județul Suceava s-aus aplicat 

352 000 tone gunoi de grajd,’ cu 1 000 
tone mai mult decit era planificat. 
Prioritate au avut suprafețele ce 
vor fi cultivate cu cartofi : au fost 
fertilizate 4 530 hectare in loc de 
4 015 cite erau prevăzute. în unită
țile agricole din consiliile agroin
dustriale Ciprian Porumbescu, Todi- 
rești, Șiret, Gherești și Rădăuți, au 
fost fertilizate cele mai mari supra
fețe. Aceste rezultate reflectă posi
bilitățile de care dispun unitățile a- 
gricole ? Răspunsul nu este în toate 
cazurile afirmativ. Pentru că iată ce 
am constatat în consiliul agroindus
trial Șiret. Și aici au fost aplica
te ingrășăminte pe ■ suprafețe mai 
mari decit se prevăzuse. Dar 
există incă multe rezerve de in

mehedinți . Mașinile sint gata

să intre in brazdă
Mecanizatorii de la 

S.M.A. Șimian, județul 
Mehedinți, au încheiat 
incă de la 6 februarie 
toate lucrările de re
vizii și reparații. Sint 
gata să intre in braz
dă cele 189 de trac
toare, 150 pluguri, 58 
grape cu discuri, 37 
semănători pentru pă- 
ioase, 16 semănători 
pentru prășitoare, 16 
combinatoare, 26 ma
șini pentru administrat 
îngrășăminte chimice 
și naturale, 73 mașini 
fitosanitare și altele. 
Pentru cei din Și- 

mian, campania agri
colă de primăvară a 
început din plin, o in
tensă activitate desfă- 
șurindu-se la ora ac
tuală in plantațiile de 
pomi și vie. Reținem, 
de asemenea, că aici 
s-a dobindit de cițiva 
ani o valoroasă expe
riență pe linia recon- 
diționării pieselor de 
schimb. Numai
1981, după cum pre
ciza inginerul Con
stantin Crișmărbiu, 
șeful atelierului repa
rații. la S.M.A. Și
mian s-au recondițio-

in

grășăminte care pot și trebuie să fie 
folosite. La ferma zootehnică ViC- 
șani a I.A.S. Rădăuți se află încă 
peste 20 000 tone de gunoi de grajd 
bine putrezit, mraniță cum ii spun 
agricultorii. Acesta a fost depozitat 
aici cu multi ani in urmă. Este ade
vărat că acum se lucrează cu două 
utilaje de încărcat și 20 de tractoa
re cu remorci la transportarea și a- 
plicarea lui pe ogoare. Numai 
lucrarea 'a început cam tirziu, 
pină In prezent s-a transportat 
cîmp mai puțin de jumătate 
cantitatea care există. Șl cită nevoie 
au terenurile de Îngrășăminte natu
rale ! Anul trecut cooperativele a- 
gricole Mușenița 
vecine cu ferma 
au obținut doar 

că 
Iar
pe 

din

și Șiret, unități 
zootehnică Vlșani, 

cite 10 000 kg car-

nat piese de schimb 
în valogre de peste 17 
milioane lei, atit pen
tru parcul unității, cit 
și pentru alte 10 sta
ții de mecanizare a a- 
griculturii din județ. 
Cu forțe proprii, co
lectivul S.M.A. Șimian 
poate recondiționa «s- ■ 
ca 200 reoere la trac
tor și peste 230 repe
re la mașini agricole. 
De mai bine de două 
săptămini, centrul ac
tivităților s-a mutat in 
cimp. (Virgiliu Tă
tara, corespondentul 
„Scinteii").

tofi Ia hectar. Ar ti fost normal ca, 
învățîndu-se din greșelile trecutului, 
să fie fertilizate suprafețe cit mai 
mari din cele destinate culturii car
tofului. Nu s-a intîmplat așa. C.A.P. 
Mușenița a fertilizat numai 90 de 
hectare din cele 440 hectare prevă
zute a fi cultivate cu cartofi, iar 
C.A.P. Șiret — 40 hectare din 290 
hectare. Chiar dacă ambele unități 
au fertilizat suprafețe mai mari de
cit cele prevăzute inițial, totuși ele 
nu au avut în vedere toate rezervele 
care există. Iată de ce cantitățile 
mari de îngrășăminte naturale care 
se află pe teritoriul comunei vor 
trebui folosite in întregime pentru 
a se obține producții mari în acest 
an. (Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scinteii").

(Urmare din pag. I)
Apelăm mai des in acest comen

tariu la date, calcule și compara
ții tocmai pentru că ele sînt in mă
sură să dea adevărata dimensiune a 
resurselor de care dispune economia 
națională in privința reciclării ma
teriilor prime și materialelor. Re
surse ce pot fi mai deplin puse in 
valoare prin efortul sistematic al 
ce-cetătorilor și proiectanților, prin 
măsuri gospodărești și inițiative 
creatoare la nivelul fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii.

Pornindu-se de la însemnătatea cu 
totul deosebită a recuperării și va
lorificării materialelor refolosibile 
pentru asigurarea intr-o măsură tot 
mai mare din resurse proprii a ba- 
Ipi de materii prime, prin preocu
parea susținută a conducerii par
tidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost elaborată o ade
vărată strategie a acestei activități, 
care a fost concretizată în regle

mentări legale, ce cuprind măsuri 
și acțiuni precise pentru intensifi
carea colectării materialelor refolo
sibile, organizarea corespunzătoare 
a recuperării și reintroducerii in 
circuitul economic a acestor resurse. 
Pe scurt, crearea unei adevărate in
dustrii a reciclării materialelor re
folosibile.

Prevederile legii, măsurile și 
acțiunile stabilite de conducerea 
partidului trebuie aplicate întocmai, 
duse la bun sfirșlt cu perseveren
ță. Cu atit mai mult cu cit sarcinile 
de colectare și valorificare a mate
rialelor nu sint facultative, ele avlnd 
autoritatea legii, deci un caracter 
obligatoriu, la fel ca toate cele
lalte sarcini de plan. In acest an, de 
pildă, prin intensificarea recuperării 
și valorificării materialelor refolosi
bile trebuie să obținem minimum 
6,4 milioane tone de oțel și piese 
turnate, 56 600 tone cupru și aliaje, 
11 400 tone zinc, 32 000 tone aluminiu, 
240 000 tone hirtle și cartoane, 53 000 
tone fire șl textile nețesute, 1,6 mili

oane perechi de incălțăminte și 
246 000 tone geamuri și prodpse din 
sticlă. Practic, ponderea materiale
lor refolosibile in consumul intern 
de materiale din care rezultă trebuie 
să fie de cel puțin 62 la sută Ia oțel,

Recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile
54 la sută Ia fontă, 42,8 la sută la 
cupru, 60,7 la sută la birtie, 65,6 la 
sută la polietilenă, 36 la sută la alu
miniu.

Așadar, în balanțele materiale ale 
anului 1982 este prevăzut distinct, 
clar ce parte din resursele materiale, 
determinate ca necesare pentru 
fiecare întreprindere, urmează a fi 
asigurate din materiale refolosibile, 
rezultate din producție sau consum. 
Implicația acestei prevederi nu com

portă comentarii ; numai in măsura 
in care vor valorifica materialele re
folosibile prevăzute, întreprinderile 
vor dispune integral de resurse ma
teriale pentru a-și realiza planul de 
producție. O prevedere cit se poate 

de justificată, Intruclt economia nu 
dispune de resurse materiale noi 
pentru a fi alocate suplimentar 
unităților care nu gospodăresc cum 
se cuvine materiile prime — noi și 
refolosibile — puse la dftpoziție prin 
plan.

Pentru ca lucrurile să fie șl mai 
limpezi, să recurgem la un exemplu. 
Dacă, de pildă, nu se colectează 
10 000 tone de maculatură din sarci
na prevăzută pentru a înlocui o 

cantitate echivalentă de celuloză, nu 
se poate fabrica o cantitate de 
hîrtie echivalentă cu materia primă 
pentru 125 milioane exemplare de 
ziar, 25 milioane caiete și 4 milioane 
cutii de. ambalaj. Dacă, totuși, am 

dori să fabricăm cantitatea respecti
vă de hîrtie ar însemna să tăiem in 
plus 130 hectare de pădure șl să 
consumăm o cantitate de energie 
care, echivalată in petrol, costă 
aproape 600 000 de dolari.

Spunem că prevederile planului 
referitoare la recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
sint sarcini minime obligatorii. Dar 
dacă acestea ar fi depășite ? Și 
trebuie depășite, întrucit pe o ase

menea cale gospodărească se pot 
realiza economii care pot contribui 
intr-o proporție ridicată Ia acoperi
rea compensațiilor pentru majorările 
veniturilor oamenilor muncii acor
date recent. Iată ce demonstrează 
calculele :

CUM SE POATE 
ECONOMISI UN MILIARD ?
• Dacă In acest an fiecare locuitor 

din municipii și orașe ar preda in 
fiecare lună unităților de colectare 
MAI MULT DECÎT ÎN ANUL TRE
CUT : 1 KG DE FIER VECHI, 1 KG 
DE MACULATURA ȘI 100 G ME
TALE NEFEROASE (sprayuri, tu
buri de pastă, sirme de cupru și 
aluminiu, piese și aparate uzate), 
ECONOMIA AR TOTALIZA CIRCA 
O JUMĂTATE MILIARD LEL

De reținut : în aceste condiții, 
cetățenii ar obține VENITURI SU
PLIMENTARE TOTALIZ1ND 350 
MILIOANE DE LEI.

• Dacă ar CREȘTE CU 1 LA 
SUTA, față de plan, recuperările 
și valorificările la fier vechi, cupru, 
aluminiu, plumb, oțel aliat’, birtie, 
cartoane, UNITĂȚILE AR CÎȘTIGA 
SUPLIMENTAR CIRCA 250 MILI
OANE LEI și S-AR REDUCE 
CHELTUIELILE PENTRU APRO
VIZIONAREA CU MATERII PRI
ME NOI CU ÎNCĂ 250 MILIOANE 
LEI, totalizind o economie de circa 
O jumătate miliard de lf.i.

în total — UN MILIARD LEI I 
Și aceasta dacă luăm in conside
rare numai citeva din materialele 
refolosibile ce iși pot găsi o bună 
valorificare in activitatea . produc
tivă.

Asemenea cifre demonstrează cu 
putere faptul că fiecare om al 
muncii, fiecare cetățean are datoria 
de a acționa astfel ca asemenea eco
nomii să fie realizate, de a-și aduce 
din plin contribuția la obținerea lor, 
la locul de muncă și acasă, dovedind 
Srip aceasta o inaltă conștiință pa- 

iotică.



SClNTEIA — joi 25 februarie 1982 PAGINA 3

DRUMUL
COOPERATIVIZĂRII

- DRUMUL SIGUR AL PROGRESULUI AGRICULTURII
Oamenii ogoarelor, cei care au infăptuit cooperativizarea,

w pun in lumină, prin argumentele muncii lor,
ale realității, marile realizări obținute sub conducerea

partidului de agricultura noastră socialistă

...Pînă și neaua venea insingerată din inalturi în acel februa
rie. Și în acel martie. Atunci, in 1907. Unsprezece mii de vieți 
au fost curmate în iarna cumplită cînd țăranii „n-au mai putut 
răbda și foomea i-a răsculat”.

Istoria a curs, năvalnică, înainte. Secolul revoluțiilor - uno 
dintre primele sale pagini fusese scrisă aici, in România — a 
chemat in nenumărate rînduri pe țărani în avanscenă. Din rin- 
durile lor o ieșit marea forță politică a istoriei, clasa munci
toare, glorioasa purtătoare a progresului social și politic, con
ducătoarea procesului revoluționar. Cei „doi brazi dintr-o tulpină" 
— muncitorimea și țărănimea — sint una și aceeași ființă, ființă 
căreia socialismul i-a dat și conștiința de sine. Poporul român 
își află rațiunea supremă a înfloririi sale din anii revoluției in 
unitatea de neclintit — mai mult decît o alianță, o unitate — 
dintre clasa muncitoare o uzinelor și clasa muncitoare a pămîn- 
tului, unitate făurită de forța politică conducătoare a întregului 
popor, Partidul Comunist Român.

Acum douăzeci de ani, într-o primăvară apoteotică, se desă- 
virșea cooperativizarea. Simbolic, unsprezece mii de muncitori ai 
pămintului, fii și nepoți ai celor căzuți 
nouă și mare pagină de istorie întoarsă

in 1907, consfințeau o 
in calendarul mersului

socialiste. Socialismul triumfa defi-înainte al națiunii române 
nitiv I

De atunci, satul și-a schimbat fața, 
înainte, cu pași viguroși, oamenii săi, 
a schimbat locurile, inaintînd neabătut 
culturii socialiste, clasa muncitoare a pămintului. Partidul nostru 
comunist, secretarul său general ne arată cu luciditate revolu
ționară că mai sint multe de făcut în agricultură; că noul mai 
are de dat un șir de bătălii pinâ la victorie; că este nevoie de 
muncă indîrjită, de inteligență și de posiune pentru a pune toate 
lucrurile în rosturile lor. Dar important este faptul că acest nou 
nu plutește undeva in văzduh, că nu este o idee străină de satul 
românesc pe care cineva trebuie s-o ia de acolo de unde este 
și s-o transplanteze — ci este o realitate aflată printre noi, în
trupată în cei mai înaintați oameni ai acestui pămînt, în cele 
moi puternice cooperative agricole de producție, in rodul 
muncii lor.

Să facem cunoștință, prin mijlocirea acestei anchete, cu cîțiva 
lucrători ai pămintului, oameni ale căror sate sint de pe acum 
frumos ridicate, in bună parte, pe teritoriul viitorului. Despre nou 
— in viața lor și a agriculturii Româniși socialiste.

Și nu doar el. Au mers 
s-a schimbat pe sine și 
pe drumul rodnic al agri-

l
«44La „Viața Nouă" 

despre viață 
pur și simplu

Furați de ritmul trepidant al zilelor, 
uităm citeodătă trecutul. Și — inte
resant ! — nu atît pe cel îndepărtat 
cit „trecutul recent", trecutul „nos

tru". Cit de folositoare ne sînt insă rememo
rările ! S-au scurs de atunci 32 de ani ; la 
SÎNTANA, în județul Arad, 35 de familii 
de țărani săraci întemeiau cooperativa agri
colă de producție „Viața Nouă". Era un 
prim și mare pas al gindului de mai bine 
al acestor oameni născuți parcă odată cu 
lipsurile, era aspirația spre o viață nouă.

— De aici se trage și numele cu care 
ne-am botezat cooperativa, din dorința de a 
fi noi înșine stăpînii roadelor muncii noas
tre și de a ieși din sărăcie — spune azi 
Gheorghe Goina, Erou al Muncit Socialiste; 
omul care de atunci, din 26 februarie 1950, 
și pînă astăzi este președintele cooperati
vei. Averea noastră era la acea dată de 
24 500 lei, aveam 10 cai, 5 căruțe, un plug 
și o grapă... Multora le vine să rîdă acum 
cind aud cu ce am pornit și dacă mă gîn- 
desc că jei fac comparație cu ce avem 
astăzi, le dau dreptate. Acum averea noas
tră obștească se apropie de 100 milioane lei.

— Avere mare, milioane multe 1
— Multe, dar ele n-au picat din cer, sint 

rodul muncii atitor ani — buni, dar și mai 
puțin buni. Fiindcă n-a fost ușor să ne pu
nem pe picioare, deși numărul membrilor 
din cooperativă sporea mereu. Nu era vorba 
doar să ridicăm producția la hectar ; tre
buia să demonstrăm că am pornit pe un 
drum bun, care să ne aducă tuturor mul
țumire și bunăstare. Cite greutăți am avut 
de invins, numai noi știm ! E drept, unele 
ni le făceam și singuri. Știți ce s-a întim- 
plat cu caii. Ne-am opus, dar pină la urmă 
i-am vîndut, fiindcă ni se cereau bonurile 

vinzare, dar imediat am cumpărat cu 
15 cai mai mult decit am vîndut, cai mai 
tineri, mai buni. Am primit felicitări că am 
acționat prompt cu vînzarea, dar n-a tre
cut mult și am fost felicitați din nou — 
de data asta că, de fapt, nu-i vindusem. 
Astăzi avem vreo 300 de cai. Știți ce în
seamnă acest lucru ? Aproape 80 la șută 
din volumul transporturilor il facem cu ei. 
Calculați dv. economiile !

(N-am calculat pină la urmă aceste eco
nomii, in schimb am făcut un alt calcul, 
mai simplu : de la „Viața Nouă", numai in 
ultimii 12 ani, au plecat la fondul de stat 
2 330 vagoane cu griu, ceea ce ar echivala 
cu un tren lung de 28 km, exact distanța 
drumului de la Sintana la Arad. Desigur, 
aceste cifre sint in măsură să sugereze că 
distanța de la acel 26 februarie 1950 pină 
astăzi nu este doar o simplă succesiune a 
anilor ; este și o succesiune a biruințelor 
acestor harnici cooperatori care au astăzi 
peste 4 500 de oi, peste 3 300 de taurine la 
îngrășat — la sfirșitul anului vor avea 4 000 ! 
— 1 200 de porci... in timp ce producțiile 
de cereale la hectar sint cam de trei ori 
mai mari decit la început).

Schimbările survenite în viața oamenilor 
de aici se pot vedea insă și in casele lor 
noi, frumoase ; in ele mulți dintre coopera
torii de azi au lucruri ce n-au avut nici 
bogătașii de ieri ai comunei.

— De fapt, zice tovarășul Gheorghe 
Goina, cea mai mare izbindă a noastră este 
pasul pe care l-am făcut de Ia sărăcie la 
bunăstare. Așa cum ne-a învățat Partidul

Comunist Român. Acum oamenii sint pro
priii lor stăpini, iși decid singuri soarta. 
Sărăntocii de ieri sint beneficiarii de azi ai 
minunatei cuceriri a acestor ani, democra
ția socialistă. Cei obișnuiți cîndva ca stăpî- 
nul să le poruncească și ei să asculte iau 
acum decizii îndrăznețe, hotărăsc ei înșiși 
cum să muncească mai bine pentru a trăi 
mai bine.

...De la 26 februarie 1950 la 26 februarie

al producției globale ; „agro" — circa o 
cincime ; in rest — activități industriale 
de construcții și diferite alte îndeletniciri. 
De ce asemenea structură 7 Pentru că pă- 
mintul, eminamente de cîmpie, nu este, 
prin natura lui, tot atit de darnic cît este 
de întins. Reținem : „prin natura lui". Cla
sificat după cartarea agrochimică riguroa
să, doar jumătate din sol este „foarte bun“ 
și „bun". Restul e teren sărăturos, lăcoviș-

canice și hipo — ne facem și transportu
rile, aproape în întregime. Am și construit 
mult, chiar foarte mult. Avem 280 de meș
teri de toate meseriile. Totul am construit 
cu forțele noastre, in regie proprie, după 
concepția noastră. Dar, pentru toți, mai 
presus de orice e recolta. Noi toți sintem 
țărani. Toamna, mai ales, pe vremea re
coltărilor, toți oamenii noștri au palmele 
bătătorite. Sediul este atunci la cimp. As
tăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu cheamă 
țărănimea la o nouă revoluție in agricul
tură. Trebuie să schimbăm nu doar pămîn- 
tul, ci și felul de a-1 gindi — spune pre
ședintele.

In chip firesc, zootehnia, sectorul cel 
mai puternic al „colectivei" salontene, 
își are baza tot în pămînt. Fără a vorbi 
de alte resurse furajere, notăm că din su
prafața totală aproape o treime este aco
perită de pășuni. întinsele pășuni sărace 
de pe terenuri sărăturoase sint destinate 
oilor — și numai lor — specie care valo
rifică superior iarba mai puțin bogată. 
Este vorba de „o turmă" ce totalizează a- 
proape 40 000 de ovine, toate de rasă su
perioară. în calculul gospodăresc al repar
tizării s-a avut în vedere, prioritar, faptul 
că timp de 7 luni din an furajarea oilor 
constă numai din pășunat. Timp în care 
„lina de aur" (în medie de 8,3 kg) crește 
aproape gratuit. Turma de 1100 vaci — o 
rasă de elită, miraculoase fintîni vii — are 
o medie de 4 336 litri lapte anual.

Alexandru Czege întruchipează chipul 
țăranului cărturar al zilelor noastre. El a 
făcut mai întii practica agricolă, cu stagiu 
de decenii, diploma lui — dobîndită cu 
circa patru ani în urmă — atestind doar 
teoria însușită în folosul practicii moder
nizate.

— Eu mă consider-țăran — țăran cu di
plomă, dacă vreți. Și nu mă sfiesc să spun 
că in copilărie am ", ■ ■ - - •
alături de părinți și frați, pe o parte din 
pămîntul de care mă simt legat sufleteș
te. Cu atît mai mult. Țărani ca mine ii 
consider și pe mecanizatorii noștri, pe 
constructorii și meseriașii de tot felul ai 
cooperativei noastre — oameni care nu 
prea de mult purtau straie țărănești. Toți 
am rămas mai departe cu fața spre pă
mînt. Și dorim ca acest pămînt să rodeas
că peste tot, măcar atîta ca la noi. Și 
chiar mai mult, dacă se poate. Vom dovedi 
că se poate. Așteptăm numai semnalul 
primăverii.

slugărit, intr-un* fel.

căm și noi, măi, oameni buni ! Un an, nu 
mai mult. Dacă nu ne-om descurca, cale 
liberă, la Ploiești. Să ne pricopsim la oraș. 
Dar eu cred că n-om- fi atit de proști gos
podari de să ajungem de rîsul lumii !“ Oa
menii l-au ascultat, l-au urmat, l-au pus în 
fruntea cooperativei ca președinte. Și Mișcă 
T. Costică, cu voință, cu pricepere, cu hăr
nicie, a mișcat comuna din loc.

(Cîteva cifre de referință : in 1962 averea 
obștească — 2 300 000 Iei : astăzi — 124 mi
lioane. Venituri din sectorul zootehnic in 
1962 : 66 000 lei ; in 1981, aproape 8 mili
oane ; din sectorul vegetal : ieri — 2 mi
lioane, astăzi 26 milioane. Din sectorul de 
mică industrie — nimic ; acum, 11 milioane 
lei. Deci 20 de ani de drum ascendent, de 
bunăstare, de recolte din ce în ce mai 
bogate).

— La început, cam 3—4 ani, am dezvol
tat mult legumicultura — ne spune Costică 
T. Mișcă. Era cea mai rentabilă. Am plecat 
la Brașov și tot capitalul ni l-am dat pe 
sămînță de cartofi. Am săpat puțuri pentru 
grădină irigată și neram pus pe treabă. Re
coltele timpurii, piața aproape, ne-au adus 
bani buni. Și abia atunci am început să ne 
gîndim mai în larg la culturile mari, la 
zootehnie, la sere, la ciupercărie, la fabrica 
de cărămidă.

— Cum de la dumneavoastră n-a fost 
niciodată o problemă forța de muncă 7 
Cum de nu s-au dus oamenii în industrie, 
că sînteți numai la cîțiva kilometri da 
Ploiești ?

— Nu-i o singură explicație, sînt mai 
multe. Eu, la adunări, le-am explicat oa
menilor, scurt pe doi, ideea de acțiune șl 
beneficiul în bani ; adică, ce cîștigă el, ce 
cîștigăm noi toți, ce cîștigă statul. Vorbă 
multă, sărăcia omului, se spune ; dar pen- 

■ tru mine vorbă multă mai înseamnă și 
încîlceală în -mintea omului. Le explicam 
totul și-i întrebam ce părere au, dacă le 
convine. Și dacă le convenea, porneam la 
muncă. îi avertizam : „Măi, tovarăși, a- 
cestea, să știți, sînt calcule pentru oamenii 
harnici, nu pentru leneși !“. Oamenii au 
înțeles că numai hărnicia și seriozitatea stau 
la baza avuției. S-au apucat de treabă pînă 
și cei plimbăreți, care tot făceau pe ne
gustorii prin piață, pe la Ploiești. Așa că 
n-am dus niciodată lipsă de forță de mun
că. în nici un sector, nici la zoo, de care 
în alte părți se fugea.

Țăran-țăran, Mișcă T. Costică n-a știut
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CE A ÎNSEMNAT cooperativizarea pentro agricultura ROMÂNIEI

cu 100 kg Ia hectar, in ’79 am făcut 3 400 
kg Ia hectar, in ’80 — 3 445 kg și in '81 
am realizat ceea ce cu cițiva ani in urmă 
era de negindit : 3 762 kg. -
nu sintem mulțumiți.

— Cum ați ajuns aici ?
— Planta asta mi-a fost 

gostea asta s-a risipit în 
Ne-am ascultat în muncă __  ,_
Cînd sosește floarea-soarelui, sămînța, in 
C.A.P., echipa noastră iși ia in primire 
cantitatea prevăzută pentru 45 hectare și
— chiar dacă ea vine selecționată de la 
Agrosem — noi o alegem, intii prin sită 
și apoi la masă, cum alegi orezul pentru 
mîncare. In felul ăsta, sub brazdă ajung 
numai semințele cu putere de germinație, 
se înlătură golurile și se realizează den
sitățile.

După răsărire începe bătălia împotriva 
dăunătorilor.

După asta, urmează prașila întii meca
nică cu cultivatorul. La prima prașilă ma
nuală avem grijă ca toate plantele bolna
ve să fie smulse și Îngropate la capătul 
tarlalei. In caz că apare lupoaia, o buru
iană ce sufocă planta la rădăcină, o go
nim, mai aplicăm încă o prașilă manuală, 
apoi încă una, pînă cînd floarea-soarelui 
iese din necaz, iși face umbră și sufocă 
singură buruienile. Ca omu’, cînd îl ajuți 
la un necaz 1 La recoltat, fiecare coopera
tor are coșul sau tirna căptușite cu folie 
de polietilenă, pentru ca nici un bob să 
nu se piardă.

...Dar să nu facem aici curs de tehnolo
gie ; vreau numai să spun că dacă nu se
meni și suflet, doar cu sămînța mare lu
cru nu faci 1

Dacă în 1981 aveam o ploaie bună la 
sfirșitul lunii iulie — fiindcă noi nu avem 
irigații — precis ajungeam la 4 000 kg.

— După părerea matale, nea Marine, e 
greu, e ușor să ajungi Ia o asemenea pro
ducție ?

— Nu știu dacă e greu, dacă e ușor, dar 
știu că trebuie muncă, muncă și iar mun
că. în rest, nu-i nici o inginerie. Eu, ță
ranul Marin Dorobanțu, am stat de vorbă
— că m-au chemat la niște schimburi de 
.experiență — cu profesorii care au creat ■ 
cele mai productive soiuri de floarea-soa
relui. Erau și dumnealor surprinși că am 
obținut producții atît de mari. Ziceau chiar 
că nici la dumnealor in stațiunea de cer
cetare nu se obțin producții ca ale noastre.
Și nicăieri ; eu cred că oriunde se mun
cește țărănește, așa, cu dragoste de pă- 
mint, poți obține producții mari și nu nu
mai la floarea-soarelui. Asta-i părerea 
mea.

Și să știți că

și dra- 
echipa.

dragă 
toată 
unii pe alții.

Producția medie la hectar înainte și după cooperativizare

ÎN CHINTALE

Produsul 1934—1938 1951—1955 1956—1960 1961—1965 1966—1970 1971—1975 1976—1980

grîu și secară 10,2 11,3 11,2 14,5 16,8 22,1 26,8
orz și orzoaică 7,2 10,5 12,9 17,5 19,1 23,3 29,9
porumb 10,4 12,9 13,9 17,7 22,3 26,8 33,6
fioarea-soareiui 8,7 7,4 9,1 11,1 14,0 14,5 16,0
sfeclă de zahăr 141,2 116,7 137,4 148,9 192,4 221,4 248,4
cartofi 77,2 94,6 105,3 85,1 93,2 114,1 147,3 .__

CÎTEVA CONCLUZII
® Dacă în anii 1951 — 1960, ritmul de creștere a producției agri

cole a fost în general lent, după încheierea cooperativizării agricultu
rii s-a accelerat tot mai mult, relevîndu-se cu precădere această evo
luție în anii de după Congresul al IX-lea, cînd agricultura a intrat tot 
mai ferm în „drepturile ei" de ramură de bază a< economiei noastre 
naționale.

• In cincinalul trecut, în pofida condițiilor climatice dificile, nivelul

mediu al producției la hectar a fost mai mare de 1,8 pînă la peste 
4 ori decît în perioada cea mai fructuoasă a României burghezo-mo- 
șierești.

• Chiar in condiții climatice mai dificile, agricultura noastră so
cialistă este în măsură să obțină constant nivelurile înalte de pro
ducție la hectar, spre deosebire de marile variații ce caracterizează 
evoluția producției agricole in anii 1934-1938.

* 
î 
î

*
J

* i*
*

î
I
*
*

î 
î
*

■4

Tinerețea lor - 
tinerețea satului nostru

1932 au trecut doar 32 de ani ? Da, dar dacă 
ii întrebi pe cei mai vechi cooperatori din 
Sintana ei iți răspund că timpul nu se poate 
măsura. Acesta. A fost prea plin de fapte. 
Viață nouă, adică, pur și simplu, viață 1

„Ploile gîndirii" 
sporesc rodnicia 

pămintului înfrățit

Cooperativa agricolă de producție din 
SALONTA este mai mult decit se. 
înțelege îndeobște prin C.A.P.

— Noi — spune inginerul Alexan
dru Czege, omul ales in fruntea obștii — 
sintem o unitate zooagroindustrială.

Deci, iată • definiția ! „Zoo" înseamnă 
mai bine de jumătate din volumul total

te. Dar „prin natura pamenilor", ce și-au 
unit cu ea destinul, glia Salontei rodește 
strălucit.

— Recolta noastră de cereale a crescut, 
in ultimii cinci ani, la 230 la sută față de 
perioada anterioară — ne spune, cu tonul 
cel mai firesc, președintele Al. Czege — 
dar noi inșine ne-am dovedit că putem 
face mai mult, în alți ani.

Ogoarele Salontei beneficiază mult de 
„ploile gindirii" — vorba poetului. Și de 
sudoarea frunților. S-ar crede că în aceas
tă uzină agricolă lucrează mii de oameni, 
în realitate, sute : 824. Și nu se reclamă 
lipsa forței de muncă.

— E vorba de faptul că am realizat o 
productivitate mereu crescîndă a muncii ; 
ne-am modernizat, s-a extins mecanizarea. 
Avem un parc propriu de tractoare, com
bine de recoltat și alte mașini agricole, cu 
care efectuăm 80 la sută din volumul lu
crărilor. Și tot cu mijloace proprii — me-

Cind pămintul 
are oameni care iubesc 

pămintul

BUCOV — comună așezată la numai 
6 km de Ploiești — decembrie 1961. 
Actul final (final provizoriu) al stă
ruințelor unui om care i-a convins pe 

țărani să-și unească pămînturile și vitele 
din bătătură. Era un localnic vinjos de 33 
de ani, om harnic și priceput gospodar. 
Starea lui dădea greutate cuvintelor. îl che
ma Mișcă T. Costică — așa cum scrie în re
gistrul de stare civilă. După cum își amin
tește contabilul-șef de azi, Radu Toma (avea 
atunci 11 ani), nea Mișcă le-a zis oamenilor 
citeva vorbe directe și simple : „Să incer-

niciodată să vorbească după hîrtla scrisă 
dinainte. Este dușman al vorbelor goale, le 
evită și dorește să nu le audă de la alții.

Țăranii din Bucov, al căror exponent este 
președintele lor, întruchipează și ei virtu
țile dintotdeauna ale țăranului : hărnicia, 
priceperea, dragostea pentru pămînt și pen
tru lucrarea lui. Le-au dovedit din plin — 
iar astăzi, la douăzeci de ani de cînd la 
marginea marelui oraș industrial care este 
Ploieștii „au îndrăznit" să continue să facă 
agricultură, au intr-adevăr cu ce să se 
mîndrească.

Pentru țarâ - o agricultură nouă. Pentru milioane de țărani - o casă nouă

Ce gîndește azi 
țăranul despre munca 

și răspunderile lui

Oricine l-ar vedea pe Marin Doroban
țu, țăran ialomițean, din GHEOR
GHE DOJA, nu poate să-i dea 
virsta pe care o are. E figura tipică 

țăranului în putere. Legat la trup caat ...... — __
tulpina de stejar și roșu in obraz ca soa
rele cind abia răsare. Necazul lui e altul. 
Că nu are virsta după cum arată, ci după 
certificat...

— îi aud pe unii că munca te Imbătrî- 
nește. Eu de mic muncesc și uite cum 
arăt.

— Se pare că așa trebuie să arate un 
recordman mondial. Și „coechipierii" ara
tă la fel...

Ghhorghița Slujitoru, o țărancă din 
STOICĂNEȘTI, județdl OlK.fci poar
tă genealogia îh nume. Dar din reali
tatea aceea aspră, care a făcut din 

străbunicul ei slugă n-a mat sătnes ni
mic ; astăzi numele ei sună doar ca o a- 
ducere aminte a unui veac apus o dată 
pentru totdeauna.

...Ne gindeam la toate acestea ascultînd-o 
vorbind cu seriozitate, cu ascuțime, cu simț 
politic, în adunarea generală a cooperato
rilor din Stoicănești-Olt. „Cred — spunea 
ea — că succesele noastre au două izvoa
re : întii, că n-am uitat tot ce a fost va
loros in agricultura tradițională ; al doilea, 
că am știut să aplicăm imediat tot ce a 
fost nou, tot ce am aflat și am văzut la 
alții și am crezut că e bun și pentru noi, 
cei din Stoicănești".

Are dreptate. în aceeași adunare — care 
s-a ținut exact în ziua cind se împlineau 
27 de ani de la adunarea de întemeiere — 
Dumitru Tudose a fost reales (a cita oară 7) 
președinte. I-am reamintit spusele Gheor-’ 
ghiței Slujitoru.

— Așa este. Iată, de pildă — ne ex
plică el — pentru că in cooperativa agri
colă avem peste două sute de cai cu care 
facem cea mai mare parte a transportu
lui local, am înființat o ciupercărie. Și 
pentru că dădeam bani, mulți ca să impor
tăm miceliu am făcut și un laborator pen
tru producerea lut. La fel ana procedat și 
la cultura mare. împreună cu stațiunea de 
cercetări agricole Caracal am organizat un 
lot experimental, să vedem și noi ce so
iuri și hibrizi rodesc cel mai bine în con
dițiile noastre. Așa am reușit să creștem 
de la an la an producțiile. La griu, de e- 
xemplu, in 1981, am realizat 5104 kg la 
hectar, dar posibilitățile sînt și mai mari.

O unitate agricolă dezvoltată presupune 
însă și existența unui puternic sector zoo
tehnic. Și intr-adevăr, la Stoicănești exis
tă. Valoarea producției animaliere a ajuns 
la peste 32 milioane Iei.

— Sint cifre care vorbesc de la sine des
pre succesele oamenilor din Stoicănești, ii 
spunem.

— Vorbesc, dar importante nu sint ele, 
important e altceva : ca să ai producție 
trebuie să ai oameni, iar ca să ai oameni, 
trebuie să ai grijă de ei, să-i crești. Și 
cine altcineva să se ocupe de creșterea 
oamenilor dacă nu noi, cei puși să con
ducem treburile obștii 7

O recentă anchetă sociologică a eviden
țiat faptul că la Stoicănești se practică 21 
de meserii. De la îngrijitor de animale — 
fiecare cu specificul său, fie că este vorba 
de ferma de bovine sau de cea avicolă — 
pină la frigotehnist, laborant la unitatea 
de producere a miceliului de ciuperci, bo
binator sau tehnician constructor. Chiar și 
in producția vegetală a crescut mult gradul 
de profesionalizare, avînd în vedere noile 
tehnologii de cultură, creșterea gradului de 
mecanizare și chimizare. Dacă inalnte vă
carul sau porcarul satului era o „meserie 
de rîs", acum zootehnia este practicată de 
cei mai harnici cooperatori, de tineri cu 
liceul agroindustrial. Poate mai mult de- 
cit in oricare localitate din țară nu numai 
tehnicienii sau muncitorii cu inaltă califi
care, ci și peste 99 Ia sută din intelectualii 
satului sint din localitate.

Există, așadar, o stabilitate a cadrelor, 
tinerii din Stoicănești rămin acasă să-și 
practice și își practică cu drag meseria de 
agricultor. Adică rămin muncitori ai pă- 
mîntului, cu cele mai felurite calificări. Ei 
înțeleg că „țărănia" este un titlu care se 
dobîndește prin naștere, un titlu de noblețe 
care înseamnă mult și pe care este păcat 
să-1 abandonezi.
la primăvara singeroasă a țăranului român.

— Fiindcă echipa mea nu are numai 35 
de perechi de brațe, sint tot atîtea sufle
te, de fapt o singură mare inimă, plină 
de ambiții. Realizam 2 800 kg floarea-soa
relui la hectar ; in '77 insă am sărit cu 
puțin peste 3 000. in ’78 am mai crescut

Au trecut trei sferturi de veac de , _ _ ____
Și au trecut două decenii de la primăvara inaltă a vieții sale. La antipozi, cele 
două primăveri vorbesc de la sine despre condiția țărănească in orinduirea înte
meiată pe asuprire și in oiinduirea libertății.

Astăzi, o nouă țărănime muncește pe tărimul prezentului cu ochii ațintiți 
spre viitor. Sub conducerea incercătă a Partidului Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țărănimea înfăptuiește noua revoluție agrară. Este o clasă 
nouă; a păstrat și a dus mai departe cele mai frumoase trăsături ale ei, vrednicia, 
grija și respectul față de pămint, spiritul de bun gospodar. Și a dobindit, în anii 
construcției socialiste, noi trăsături, noi dimensiuni morale, un nou fel de a vedea 
lumea și de a acționa pentru transformarea ei.

Georqe-Radu CHIROVICI
și corespondenții „Scinteli"
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ifaptul; 
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| Pasiune

Pe adresa libianului Ludwig ■ 
IDengel au sosit zeci și zeci de 

scrisori de felicitare prilejuite ț 
de o dublă aniversare: 80 de I 

Ioni de viață și 60 de ani de cind 
este filatelist pasionat. Membru I 
fondator al „Reuniunii filateliș- | 
tilor sibieni", înființată in 1924, 

Iei este astăzi membru de onoa- ■ 
re al Asociației filateliștilor din I 
România, foarte cunoscut și a- • 

I predat htit in țară, cit și peste
hotare, ca unui dintre cei mai l 
prestigioși colecționari de tlm- | 

Ibre, sigilii, ștampile și alte efec
te poștale. Cu colecțiile sale, de ■ 
o deosebită valoare, el a fost 
nelipsit de la toate marile ex- * 

I poziții naționale și intemaționa- ,
le, obținind numeroase premii I 
și medalii de aur. Tot el este | 

I autorul unor studii de speciali
tate devenite lucrări de refe- I 
rință. I

Dubla aniversare a ținut să 
I și-o aureoleze cu un gest pe I 
| măsură : a donat colecțiile sale I 

statului, urmind să fie expuse 
Iin viitorul Muzeu al poștei din .

București. |

I
I
I
I
I
I
I

Ingeniozitate
V-ați întrebat vreodată ce se 

mai poate face dintr-o baterie 
de acumulatori pentru autotu
risme uzată sau, mai bine zis, 
atît de uzată, incit nu mai poate 
folosi, practic, la nimic ? Inge
nioși, cițiva locatari din blocul 
S 2 al cartierului Ostroveni din 
municipiul Rm. Vilcea au trans
format o astfel de baterie arun
cată la fiare vechi intr-un ori
ginal sistem de iluminare a ca
sei scărilor la toate cele 11 ni
veluri ale blocului în care locu
iesc. Ei au înlocuit lămpile ra
cordate la rețeaua electrică cu 
obișnuite becuri de lanterne le
gate în serie. Simplu, practic, 
economic.

I
I
I
I
I
I
I
i

I I
I I
I I

| Gheața subțire
S-a intimplat pe lacul Razelm. 

Gheața lacului, ca o imensă o- 
glindă lucioasă, era o invitație 
și tentație pentru copii. Printre 
cei care s-au încumetat să se 
dea pe gheață a fost șl o fetiță 
de opt ani din Sarichioi — Tul- 
cea. La un moment dat insă, 
intr-un punct mai depărtat de 
mal, gheata subțire s-a spart și 
fetița a dispărut in adine, prin
tre sloiuri.

Intimplarea a făcut ca prin 
apropiere să se afle un marinar, 
Cllm Sartiuc. Cu mare curaj, . 
dar și cu mari eforturi, marina
rul a reușit să aducă fetița la I 
mal, după care au intervenit 
alți oameni de omenie, medicii.

O viață de om a fost salvată.

I I
iuc. Cu mare curaj, . 
mari eforturi, marina
și! să aducă fetita la I

I
I I

I

I
I

I

Cind paznicul 

nu-i acasă...
De o bucată de vreme, de pe 

șantierul de locuințe nr. 21 din 
Bacău al trustului local de con
strucții, dispăreau tot felul de 
materiale. „Ce-o fi păzind... 
paznicul ?" — s-au întrebat or
ganele de ordine și au descins 
intr-o anchetă la fața locului. 
Cel care trebuia să albă grijă 
de bunurile de pe șantier, adică 
paznicul Zamfir Zaharia, a fost 
găsit, in timpul serviciului, fă- 
cind cumpărături la magazinul 
din apropiere.

— Vasăzică, de-aia dispar ma
teriale — au spus cei veniți in 
control. «

— Păi de-aia dispar materia
le pentru că „dispar- și eu. Pot 
să fac altfel, cind șefii mei mă 
trimit mereu ba după lapte, ba 
după...

Am aflat cine slnt șefii : Va- 
sile Savin, șeful șantierului, și 
pontatorul Dumitru Urzică.

Urmează să mai aflăm și cine 
plătește paguba.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Veniți urgent... 
degeaba

Directorul asociației pomicole 
intercooperatlste Teaca a cerut 
ajutor mai-marilor peste vină- 
torii județului Bistrița-Năsăud : 
,,ln livada intensivă Galațli- 
Bistriței, iepurii ne-au ros 1 000 
de pomi. Rugăm interveniți de 
urgență !“.

Aflați pe recepție, vinători 
iscusiți și-au luat arma la spi
nare și au venit la fața locului, 
de unde s-au intdrs cu tolba 
plină, dar șl mirați foarte, pen
tru că urecheata nu roseseră 
nici unul din cei 1000 de pomi 
sus-zlși. „Da, dar ar fl putut 
să-i distrugă !" — le-a spus di
rectorul, autorul falsei alarme.

Bine că snoava nu a fost de 
1 aprilie, in extrasezon de vină- 
toare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Capul face...
Pe Viorel A. din Grănlcești, 

județul Suceava, nu-l prea în
zestrase natura cu forță in 
pumni, deși se incăiera cu cine 
vrei și cu cine nu vrei, din te 
miri ce, căutind scandalul cu 
luminarea. „Specialitatea" lui 
era... capul. Mai exact, lovitura 
de cap, ca de berbece. De cum 
iși ieșea din pepeni, se năpus
tea orbește, cu capul spre ad
versar. lovindu-l. Deunăzi, V.A. 
l-a izbit cu capul pe un consă
tean de-al său, lăsindu-l fără 
doi dinți, fapt pentru care a 
fost trimis patru luni la închi
soare.

Poate că, in sfirșit, li 
mintea la cap !

I
I
I
I
I
I

vine I
Rubrică realizata de
Petre POPA
$i corespondenții „Scinteii
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 

cn principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Măsuri ferme in apărarea cinstei

si adevărului
„Sintem profund nemulțumiți de 

situația și activitatea necorespun
zătoare a întreprinderii noastre, 
«Feroemail* Ploiești" — se afirma 
într-o scrisoare adresată secretaru
lui general al partidului nostru de 
oameni ai muncii din unitate. Ce-i 
nemulțumea pe autorii scrisorii și 
care era situația la data respectivă 
in întreprindere 7 In primul rînd, 
faptul că directorul unității, Enache 
Dumitru, era abuziv, lua decizii 
nefondate, avea comportări abso
lut necorespunzătoare; în loc să 
constituie un exemplu în muncă și 
ținută, consuma băuturi alcoolice 
chiar și in timpul programului.

Această situație nu putea să nu 
se repercuteze negativ asupra mer
sului întreprinderii, unde utilaje
le nu erau folosite corespunzător, 
planul nu se realiza ritmic — iar 
pentru escamotarea deficiențelor 
s-a recurs la ascunderea adevăru
lui, raportîndu-se realizări-de plan 
fictive.

în raportul de cercetare al Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, care, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a verifi
cat scrisoarea, se subliniază că in 
luna august a anului trecut a fost 
raportată fictiv, cu știrea condu
cerii intreprinderii, o producție de 
986 tuburi din fontă pentru scur
gere, reprezentind 18.8 la sută din 
producția-marfă. La rîndul său, 
secretarul comitetului de partid din din întreprindere.

Bunurile cooperative^ sint ale obștii, 

nu ale conducerii unității
în loc să dea dovadă de o ati

tudine exemplară in ce privește 
respectarea legalității, păstrarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, ca
drele de conducere ale cooperativei 
agricole din satul Negrilești-Galați 
au încălcat grosolan etica socialis
tă, sarcinile ce le incumbă, dispu- 
nind de bunurile și produsele uni-: 
tații ca de propriul lor avut. Co- 
operatoarea Maria Vrinceanu a 
scris tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre abuzprile acestora, sublini
ind că C.A.P. nu poate să progre
seze în condițiile cind o bună par
te din produse sînt înstrăinate sau 
risipite, cind o parte din pămîntul 
unității' este dat- in folosința unora 
care nu au dreptul.

Scrisoarea a fost încredințată, 
spre verificare și luarea măsurilor

ROMÂNIA-FILM prezintă:

UN NOU FILM ROMÂNESC
SEMNUL ȘARPELUI

O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Mircea Micu. Costumele : Hortensia Georgescu. Muzica : 
Adrian E”escu. Imaginea : Călin Ghibu. Regia: Mircea Veroiu. Cu: 
Leopoldina Bălănuță, Ovidiu luliu Moldovan, Mircea Diaconu, Ion Vilcu, 
Dorel Vișan, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Costel Constantin, Petre 
Lupu, Dan Nasta, Radu Gheorghe, Valeria Sitaru. Film realizat iri stu

diourile Centrului de producție cinematografică „București"

DEMOCRAȚIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)
la 1 800 la 2 000 litri și, pe această 
bază, să livrăm suplimentar la fon
dul de stat peste 600 hl lapte, bene
ficiind astfel de importante venituri 
suplimentare.

O adevărată democrație în
seamnă nu numai participarea 
la dezbaterea și adoptarea bo- 
tăririlor, ci deopotrivă și anga
jarea pentru transpunerea lor in 
fapt. Despre această latură a de
mocrației noastre ne-a vorbit 
maistrul Gheorghe DOBRE, din 
secția uzinaj-montaj-matrițe a 
întreprinderii de contactoare 
Buzău. /

— Eu nu slnt membru în consiliul 
oamenilor muncii, dar mereu am sim
țit că sint prezent acolo. Pentru că de 
fiecare dată cind avem o propunere, 
o problemă de ridicat, reprezentan
tul nostru in consiliu, tovarășul Ionel 
Mocanu, indeplinindu-și mandatul în
credințat de noi, le susține in consi
liu, apoi ne informează operativ ce 
s-a hotărit. Și tot împreună ne con
sultăm și în privința modalităților de 
aplicare a hotărîrilor adoptate.

— Înțelegem că dialogul continuă și 
In procesul aplicării hotărîrilor.

— Exact. De pildă, măsura dezbă
tută și aprobată in cele mai înalte fo
ruri ale democrației noastre socia
liste privind necesitatea recuperării 
în acest an a cel puțin 30 la sută din 
valoarea compensațiilor acordate de 
stat, ca urmare a corelării pe princi
pii economice a prețurilor, a întrunit 
în colectivul nostru o deplină ade
ziune. Dar nu ne puteam opri aici. 
Am organizat, ca atare, un amplu 
dialog cu toți membrii secției, soldat 
cu propuneri concrete. De pildă, prin 
realizarea unor matrițe, care asigură 
folosirea in procent de 95 la sută a 
metalului, se va reduce consumul de 
oțeluri speciale cu 6 tone. La secto
rul tratamente termice, prin repro- 
gramarea lucrărilor și reorganizarea 
fluxului tehnologic, vom asigura ex
ploatarea la întreaga capacitate a 
celor 5 cuptoare și vom înregistra pe 
această cale, numai la nivelul anului 
1982, o economie de energie electrică 
de cel puțin 20 megawați oră. Dialo
gul continuă, lista propunerilor îm- 
bogățindu-se în continuare. Dar poa
te și mai important decît toate aces
tea este faptul că s-a Înțeles temei

întreprindere, dezinteresîndu-se de 
aceste probleme, nu a informat or
ganele locale de partid. Se mai 
precizează că unele utilaje de la 
turnătoria 3 nu funcționează sau 
înregistrează perioade mari de 
stagnări. S-a dovedit a fi adevă
rată și afirmația potrivit căreia 
directorul întreprinderii s-a pre
zentat uneori la program sub in
fluența băuturilor alcoolice, ceea ce 
i-a știrbit grav autoritatea în 
unitate.

Pentru înlăturarea neajunsurilor 
constatate» s-au stabilit, împreună 
cu organele locale de partid și mi
nisterul de resort, măsuri privind 
recuperarea integrală a producției 
raportate fictiv. Totodată, directorul 
întreprinderii a fost eliberat din 
funcție și trecut într-o muncă co
respunzătoare pregătirii sale pro
fesionale ; au mai fost sancționați 
disciplinar și puși în discuția or
ganizațiilor de partid, pentru a se 
lua măsuri în raport cu gravitatea 
abaterilor, fostul director al între
prinderii, secretarul comitetului de 
partid, Dumitru Mirițescu, ingine- 
rul-șef, Bogdan Stelian, contabilul- 
șef, Iosif Slapansky, precum și alte 
persoane avînd atribuții în eviden
ța și urmărirea producției.

Rezultatul verificării problemelor 
ridicate în sesizare și măsurile 
luate au fost dezbătute în plenara 
cu activul a comitetului de partid

cuvenite, Comitetului județean Ga
lați al P.C.R. în urma verificărilor 
s-a constatat că afirmațiile coope
ratoarei sfnt adevărate. Răspunsul 
precizează că nici nu s-au găsit 
tabelele nominale cu membrii co-1 
operatori care au dreptul la lot 
în folosință, tabele ce trebuiau pre
zentate și aprobate în adunarea 
generală a membrilor cooperatori 
la începutul fiecărui an. Faptul nu 
este întîmplător. Această „omisiu
ne", a fost făcută de conducerea 
cooperativei cu intenția de a acor
dă unor persoane loturi in folosin
ță, ,, fără respectarea prevederilor 
statutului. A rezultat astfel,- din 
verificări, că dețin loturi în folo
sință, în mod ilegal, nu mai puțin 
de 564 de persoane care nu au lu
crat în C.A.P. sau au efectuat un 

nic de către toți că la conducere sin
tem noi, muncitorii, și cu cit ne vom 
autoconduce mai bine, cu atît va fi 
mai bine pentru fiecare.

Deci, dezbateri democratice, 
măsuri și hotăriri adoptate in 
mod democratic, aplicate apoi în 
strinsă conlucrare cu oamenii 
muncii. Am apelat la conf. univ. 
dr. Victor DUCULESCU pentru 
descifrarea semnificațiilor teo- 
fetice ale acestui proces multi
lateral.

— în multe țări, în cadrul diferite
lor teorii politice, democrația este 
redusă în mod cu totul limitativ la 
momentul eligibilității, al alegerii re
prezentanților cetățenilor in diferite 
foruri. Or, în concepția partidului 
nostru, a secretarului său general, 
democrația este privită ca un pro
ces multilateral și atotcuprinzător. 
De la o democrație pentru popor, cum 
a fost ea cu precădere în primele 
faze ale edificării noii orînduiri, de
mocrația socialistă a devenit, îndeo
sebi in anii din urmă, o democrație a 
poporului. în această nouă calitate, 
evident că ea nu se poate reduce la 
un moment, oricit ar fi el de impor
tant, ci se manifestă în toate etapele 
unei autentice vieți democratice — de 
la dezbatere ia adoptarea hotărîrii și, 
apoi, la transpunerea ei în viață. De
mocrația noastră socialistă, așa cum 
există și funcționează ea astăzi, se 
exprimă în mai multe planuri : ca 
metodă prin intermediul căreia se 
realizează dialogul cu masele, cu po
porul ; ca factor dinamizator al ener
giei și inițiativelor oamenilor, de 
propulsare a noului ; ca un cadru de 
manifestare responsabilă a persona
lității umane, de afirmare a capacită
ților sale creatoare ; ca un climat 
propice schimbului de opinii și idei ; 
intr-un cuvint, ca un instrument de 
lucru, de conducere și de control 
social.

Așa cum știm din experiența 
noastră, cum a reieșit și din 
discuția de față, democrația so
cialistă nu a fost de la început 
așa cum se prezintă astăzi. Ea a 
cunoscut de-a lungul anilor un 
firesc și legic proces de evoluție. 
Cu tovarășul Alecu AI. FLOA- 
REȘ, secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R., am discu
tat tocmai despre acest aspect 
esențial — dialectica dezvoltă
rii democrației socialiste. 

număr redus de norme convențio
nale, suprafața deținută în mod 
ilegal fiind de aproape 100 de hec
tare.

în timpul controlului s-b clarifi
cat situația loturilor in folosință, 
întocmindu-se tabele nominale cu 
cooperatorii care au acest drept, 
precum și cu cei ce dețin supra
fețe de teren în mod ilegal și a 
început acțiunea de stabilire a can
tităților de produse sau a sumelor 
ce urmează a fi recuperate de la 
aceștia din urmă — respectiv 537 
mii lei.

în scrisoare se arată că s-au 
constatat și sustrageri directe de 
produse agrozootehnice ale coope
rativei. De pildă, din disp'oziția 
conducerii unității au fost sacri
ficați anul trecut 194 miei, carnea 
fiind însușită de președintele, vi
cepreședintele, șeful fermei zoo
tehnice și alții, fără măcar a 
se. achita cooperativei contrava
loarea ei. în aceleași condiții s-a 
dat unor persoane de la diferite 
unități furnizoare, pentru procu
rarea de materiale, cantitatea de 
97 kg caș. De asemenea, la ferma 
de păsări, in urma inventarierii, a

Nu se știa la județ cum era 

gospodărită comuna?
Dezvoltarea comunei Vasilați din 

județul Călărași mergea de ld un 
timp încoace șchiopătind, datorită 
nemijlocit faptului că primarul ei, 
pe nume Androne Alexandru, atît 
în funcția ce-i revenea pe linie de 
stat, cit și ca secretar gl comite
tului comunal de partid, nu se o- 
cupa de buna gospodărire a loca
lității, de îndeplinirea sarcinilor din 
planul economic ce reveneau co
munei, de. antrenarea oamenilor la 
realizarea acestora. In plus, era 
departe de a fi un exemplu de 
conduită in societate și familie, 
încâlcind principiile muncii de 
partid și disciplina de stat, norme
le moralei comuniste. Condamnind 
aceste comportări, oamenii din co
mună au scris secretarului general 
al partidului nostru.

Comitetul județean Călărași al 
P.C.R,. care a primit scrisoarea 
spre soluționare, relatează că An
drone Alexandru avea intr-adevăr 
manifestări reprobabile, consuma 
excesiv băuturi alcoolice, s-a pre
zentat de mai multe ori la ședințe 
și întîirairi cu cetățenii comunei 
șuti influența alcoolului, a .intrat în 
anturajul unor persoane cunoscute 
prin moralitate dubioasă, pierzîn- 
du-și autoritatea în fața locuitori
lor comunei. Raportul mai preci
zează că el avea și un stil de mun
că defectuos, nu-și îndeplinea săr-

— Democrația reprezintă una din 
cele mai importante cuceriri revolu
ționare ale poporului nostru in anii 
socialismului. Desigur, la această 
realizare de prestigiu nu s-a ajuns 
și nu se putea ajunge dintr-o dată. 
Dezvoltarea democrației s-a aflat și 
se află in strinsă legătură cu o serie 
de factori cum sint stadiul atins în 
evoluția relațiilor sociale, creșterea 
nivelului de conștiință a oamenilor, 
a capacității lor de abordare a pro
blemelor etc. Chiar și așa cum se 
înfățișează ea astăzi, creind posibili
tăți largi și diversificate de partici
pare a oamenilor, în toate sectoarele, 
la adoptarea și îndeplinirea hotărî
rilor — există încă posibilități de per
fecționare și adincire a sa.

— V-am ruga tocmai să evidențlați 
această optică dialectică asupra dez
voltării democrației.

— însuși faptul că sintem conștienți 
că în acest domeniu, in care' s-au 
obținut rezultate deosebite, mai sint 
lucruri de perfecționat pentru a asi
gura o participare mai actțvă, mai 
dinamică a cetățenilor la conducerea 
țării, este semnul cei mai evident al 
vigorii și caracterului deschis al 
democrației noastre. Așa cum o do
vedește cu prisosință practica muncii 
de partid, posibilitățile de perfecțio
nare a democrației sînt multiple — 
de la valorificarea mai intensă a ca
drului organizatoric existent ia ridi
carea pregătirii politice și profesio
nale a oamenilor, de la instaurarea 
în fiecare loc de muncă a unui cli
mat propice exprimării părerilor la 
urmărirea atentă a modului cum sint 
soluționate și aplicate propunerile 
cetățenilor — acțiunea fermă în aces
te direcții apropiindu-ne mai repede 
de acel stadiu al „democrației de
pline" care în Programul dartidului 
este amintit în contextul trecerii la 
comunism.

în încheierea anchetei noas
tre am adresat invitația de a 
face o succintă comparație intre 
cele două tipuri de ' democrație, 
de a ‘ne spune cum se prezintă 
dreptul de participare a cetățe
nilor in țările occidentale pro
fesorului Ladislau LORINCZ, 
cunoscut pentru preocupările sis
tematice in domeniul cercetării 
democrației burgheze.

— Aș observă, înaihte de toate — 
ne-a spus tovarășul L. Ldrincz — că 
în țările capitaliste dezvoltate, per

rezultat un prejudiciu în valoare 
de aproape 24 000 lei. Păsările au 
fost valorificate de președintele, 
vicepreședintele, contabilul-șef și 
alții, tot fără să se achite contra
valoarea lor. Se precizează că ve
rificările continuă in vederea sta
bilirii cu exactitate a prejudiciului 
cauzat. Cu prilejul verificărilor au 
mai reieșit și alte abuzuri — sus
trageri repetate de furaje, tăierea 
fără forme legale de porci și viței.

Ca urmare a tuturor acestor gra
ve ilegalități, Gheorghe Golovanov, 
președintele C.A.P., a fost scos din 
funcție ; vicepreședintele și secre
tarul comitetului de partid al 
C.A.P., Bolea Petrache, a fost și el 
scos din funcție și sancționat cu 
vot de blam cu avertisment ; con
tabilul-șef, Ion Secară, scos din 
funcție și sancționat cu vot de 
blam cu avertisment ; șeful de fer
mă — scos din funcție și sancțio
nat cu vot de blam cu avertis
ment ; inginerul-șef Nistor Vasile 
— scos din funcție și sancționat cu 
mustrare etc. Totodată, în vederea 
răspunderii penale pentru faptele 
săvîrșite și prejudiciile adtlse toți 
cei vinovat! au fost deferiți orga
nelor de cercetare penală.

cinile de partid și de stat, nu des
fășura o activitate corespunzătoare 
în cadrul biroului comitetului co
munal de partid sau în cadrul bi
roului executiv al consiliului popu
lar. O mare parte din problemele 
personale, de familie și le rezolva 
încâlcind legile ; astfel, abuzînd de 
funcție și irosind cantități mari de 
materiale — ce nu-i aparțineau — 
și-a făcut extindere la casa pro
prietate personală, construindu-și 
trei încăperi. în comună s-au con
struit, fără forme legale, garaje, 
s-au executat extinderi la unele lo
cuințe, fără ca primarul să inter
vină pentru respectarea legii con
strucțiilor. Se mai afirmă că aces
ta conducea autoturismul în stare 
de ebrietate, încâlcind regulile de 
circulație.

Cum este șl firesc, comitetul ju
dețean a liotărit destituirea din 
funcțiile deținute și sancționarea 
să cu vot de blam cu avertisment. 
O singură întrebare se pune : oare 
celelalte Cadre de conducere din 
comună, ca și activiștii de la județ 
n-au sesizat comportarea, de noto
rietate publică,..» primarului, nu 
au știut ce se înt.împlă 7 Dacă da, 
de ce nu s-au luat măsuri din vre
me, înainte ca locuitorii să ajungă 
în situația de a se adresa condu
cerii partidului 7

Neculai ROȘCA

manentizarea crizei economice antre
nează după sine și stimulează criza 
politică și socială, manifestată între 
altele în declinul, eroziunea și per
vertirea valorilor, normelor și insti
tuțiilor democratice. Se renunță tot 
mai evident la unele mituri și legiti
mări cultivate și utilizate pînă acum 
ca paravan al dictaturii burgheziei 
monopoliste. Sintem rțiartorii restrîn- 
gerii treptate a drepturilor sociale, 
economice și politice, a libertăților 
cetățenești cucerite prin lupta mase
lor. Categorii sociale tot mai largi și 
numeroase sînt, astfel, excluse de la 
așa-zisa viață democratică. In același 
timp se lărgește legislația antipopu
lară și antimuncitorească, sint folosite 
tot mai frecvent măsuri extremiste.

— Și totuși, unii autori nu pregetă 
In a face apologia democrației bur
gheze, lăudind-o pentru drepturile 
largi pe care aceasta le-ar oferi.

— Realitatea este că, în cadrul 
acestui tip de democrație, asistăm la 
adincirea prăpastie! dintre vorbe, pro
misiuni și realități. Expresia cea mai 
dură a acestui fapt o constituie 
creșterea, în continuare, a șomajului, 
care afectează in prezent categorii tot 
mai largi de cetățeni'din lumea capi
talistă, îndeosebi tineri. Despre ce 
drepturi cetățenești poate 1 fi vorba 
dacă lipsește dreptul prim șl fun
damental — dreptul ia muncă, în afa
ra căruia nu poate fi in nici un fel 
concepută dezvoltarea personalității 
umane — rațiunea de a fl a demo
crației 7 Se vădește, astfel, incapaci
tatea acestei orînduiri de a găsi so
luții durabile Ia criza care o afec
tează profund, erodînd lent, dar si
gur, bazele existenței sale.

în ceea ce privește democrația 
noastră socialistă, caracteristica sa 
dominantă rămine Intensificarea par
ticipării maselor, a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de virstă, naționa
litate, sex, religie, la conducerea tre
burilor obștești, la procesul de edi
ficare a noii orînduiri. Pe parcursul 
acestui drum nimic nu primim în dar, 
totul se bazează pe munca, pricepe
rea, disciplina, conștiința milioanelor 
de oameni ai muncii, iar democrația 
noastră reprezintă modalitatea fun
damentală de a stimula și valorifica 
aceste energii, de a le orienta către 
țelul major — făurirea socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei,

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN -
PROMOTOR CONSECVENT 

AL SOLUȚIONĂRII REVOLUȚIONARE, 
DEMOCRATICE A PROBLEMEI AGRARE
(Urmare din pag. I)
răscoale țărănești, a unor răzvră
tiri locale și altor acțiuni protesta
tare, i-a încurajat pe țărani să 
ocupe păminturile moșierești și is
lazurile pentru a forța ducerea 
pină la capăt a operațiunilor anga
jate de reforma agrară din 1921, 
împotriva oricăror tergiversări, a 
îndemnat la proteste organizate 
contra abuzurilor săvîrșite de auto
rități, contra samavolniciilor moșie
rești. Un loc aparte l-a ocupat in 
acest context lupta țăranilor și 
muncitorilor forestieri români și 
secui din Valea Ghimeșului, în 
toamna anului 1934, acțiune ini
țiată, organizată și condusă de 
partidul comunist în colaborare 
cu MADOSZ.

în activitatea propagandistică în
treprinsă printre săteni, P.C.R. s-a 
folosit permanent de un număr 
important de organe de presă cu 
specific țărănesc, editate și difuza
te larg de comuniști, de organiza
țiile democratice de masă cu ca
racter legal. Avem în vedere, de 
pildă, ziarul „Noi vrem pâmînt", 
editat în tipografiile ilegale ale co
muniștilor, „Cîmpul", organ legal 
de presă editat în comuna Lița 
(Teleorman), „Horia", oficiosul 
Frontului plugarilor, „Blocul", or
ganul de presă al Blocului democra
tic și multe altele.

Istoria noastră națională păstrea
ză înscrise cu litere adînc incrus
tate — în perioada 1921—1944 pe 
care o avem în vedere în acest ar
ticol — momentele cara au con
tribuit la făurirea alianței munci- 
torești-țărănești, cum au fost, de 
pildă, dovezile de solidaritate ță
rănească exprimate, în diferite 
etape, cu luptele greviste și reven
dicative ale muncitorimii. Să ne a- 
mintim, de pildă, felul în care ță
ranii din împrejurimile Capitalei, 
lașilor, Clujului, Pașcanilor și altor 
orașe au venit în anii crizei eco
nomice (1929—1933) și, mai ales, in 
lunile ianUarie-februarie 1933, la a- 
telierele feroviare și la celelalte în
treprinderi pentru a se solidariza 
cu greviștii, pentru a-i îmbărbăta, 
a-i sprijini moral și material. Pași 
importanțt pe drumul închegării a- 
lianței muncitorești-țărănești au 
fost înregistrați și printr-o sume
denie de alte acțiuni, care, în anii 
interbelici, au reclamat participa
rea comună a muncitorimii și ță
rănimii, pe aceeași platformă, în 
cuprinsul acelorași organizații co
muniste ilegale sau cu caracter de 
masă, larg democratic, antifascist, 
în anii luptei împotriva primejdiei 
fasciste, hitleriste, pentru făurirea 
Frontului popular antifascist, vi
goarea unor asemenea acțiuni a 
condus adeseori la victoria lor, pre
cum în campaniile electorale — și, 
mai întîi de toate, în alegerile 
parlamentare parțiale din județele 
Mehedinți și Hunedoara în februarie 
1936, în desfășurarea unor mari 
manifestații antifasciste populare — 
precum cea de la 31 mai 1936 — în 
cursul căreia s-a demonstrat sub 
deviza „Muncitori și țărani, uni- 
ți-vă!“ —, in organizarea apărării 
In procese a luptătorilor comuniști 
și antifasciști, în sabotarea mașinii 
de război hitleriste — în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
— prin nesupunere la rechizițiile

t V
PROGRAMUL 1

11.00 Viata satului
13.00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Viata culturală
17.00 Studioul tineretului
10.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.45 Vechi melodii populare 

tate de tineri soliști
interpre-

DÎMBOVIȚA • In organizarea 
muzeului județean, la căminele 
culturale din localitățile Gorgota și 
Tărtășești a avut loc simpozionul 
„Aspecte privind desfășurarea răs
coalei din 1907 în județul Dîmbo
vița". (Gh. Manea).

BUZĂU • în municipiul Buzău 
s-a ținut o consfătuire zonală, la 
care au participat cadre din 12 ju
dețe, care se ocupă de activitatea 
teatrală. Au fost prezentate refera
te și informări pe marginea rezul
tatelor formațiilor de teatru in edi
ția 1979—1981 a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" și s-a fă
cut un util schimb de opinii. 
(Stelian Chiper).

CLUJ • în cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 60 de ani 
de învățămint superior românesc, 
la Cluj-Napoca, Institutul de me
dicină și farmacie din localitate a 
editat o valoroasă lucrare in care 
este evocată viața și prodigioasa 
activitate a unor dascăli de seamă, 
printre care cunoscute personalități 
ale medicinei românești. (Al. 
Mureșan). -

SIBIU • „Săptămîna științei și 
tehnicii — Mîrșa ’82“ se desfășoară, 
pină la 28 februarie, Ia întreprin
derea mecanică Mirșa. Manifestarea 
cuprinde o expoziție de creativitate 
tehnică axată pe economisirea de 
materii prime, materiale, combusti
bil și energie, pe reducerea im
porturilor și asimilarea de produse 
noi ; dezbateri și simpozioane pe 
teme ale creșterii eficienței, afir
mării autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare, 
ale valorificării superioare a mate
rialelor refolosibile și altele. 
(Nicolae Brujan).

ARAD • Tradiționalul festival al 
portului popular german, ajuns la 
a XVI-a ediție, s-a desfășurat Ia 
Arad. De mult succes s-au bucurat 
în acest an parada portului popular 
german și spectacolul prezentat de 
formațiile artistice de amatori. 
Celor mai frumoase și originale din 
costumele populare prezentate de 
cele 70 de perechi de tineri li s-au 
acordat premii. (Tristan Mihuța).

IAȘI • Colectivul Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" din Iași 
a prezentat o nouă premieră, cu 
piesa „Preferam să mor de rîs“ de 
Nelu Ionescu, pusă in scenă de re

forțate de grîne, vite, alimente, 
prin distrugerea unor obiective mi
litare ale ocupanților-naziști, prin 
neprezentarea la încorporare sau 
desele dezertări de pe frontul anti- 
sovietic. In obiectivele comu
ne ale luptei patriotice, democra
tice, antifasciste și antihitleriste, 
muncitorii și țăranii, clasele de bază 
ale societății românești s-au aflat 
pe aceleași baricade, beneficiind de 
orientările P.C.R. și ale organiza
țiilor democratice de masă, slu
jind aceeași cauză in ideea apro
pierii fie și cu un singur ceas a 
momentului înălțător al deplinei e- 
liberări sociale și naționale.

A fost de excepțională însemnă
tate — în întregul interval de timp 
avut de noi în vedere — faptul că 
pentru cîștigarea de noi poziții în 
apropierea țărănimii de clasa mun
citoare, in vederea făuririi alianței 
muncitorești-țărănești, Partidul Co
munist Român a orientat, spre 
a-și desfășura activitatea poli
tică la sate, pe unii din
tre cei mai pricepuți, mai de
votați activiști ai țării. în rindurile 
acestora s-a remarcat, din fra
gedă tinerețe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, cu devotament 
nemărginit, și-a legat destinul său 
revoluționar de întreaga suflare 
muncitorească a satului și a ora
șului, ca unul care, pornit — încă 
în anii copilăriei — de pe me
leagurile Scorniceștiului natal, avea, 
in scurtă vreme, să intre în rindu
rile clasei muncitoare și să devină 
dîrzul luptător comunist prețuit de 
toți cel care au luptat impreună 
cu el și, în același timp, temut de 
autoritățile timpului, care-1 socoteau 
— prin calitățile ce le avea — o 
gravă amenințare pentru „ordinea 
de stat burgheză". De anii acelor 
tumultuoase încercări, de lupta n> 
infricată a comuniștilor deșsr1’- 
rată in deceniul al patrulea ., nt 
strins legate repetatele episoade 
ale arestării, judecării și întemni
țării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru participarea devotată la 
mișcarea revoluționară a muncito
rimii și a țărănimii, in orașe și la 
sate, pentru rolul de organizator și 
conducător pe care-1 avea oriunde 
era mai greu,

înfăptuirea revoluției de elibera
re socială și națională/ antifascis
te și antiimperialistă, care — așa 
cum apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „a deschis o nouă eră 
in procesul luptelor revoluționare, 
in istoria patriei noastre" a însem
nat și începutul rezolvării depline 
și definitive a problemelor fun
damentale din viața satelor, a 
țărănimii. In efervescența des
chizătoare de noi perspective 
produsă de insurecția națională 
din august 1944, apoi de re
voluția și construcția socialistă, 
Partidul Comunist Român și-a re
confirmat rolul său de slujitor de
votat al intereselor majore ale ță
rănimii și a demonstrat — cu forța 
de convingere a faptelor — capa
citatea sa de a se ancora cu hotă- 
rire în ampla acțiune de mobilizare 
a țărănimii in opera de făurire, a 
unei noi societăți pe pămîntul 
României, a unei societăți lipsite 
de exploatare, capabile să asigure 
o condiție nouă de muncă și de 
viață locuitorilor satelor, întregii 
suflări a țării.

21,00 Forum politico-ideologic. Opera 
tovarășului, Nicolae Ceausescu, 
contribuție strălucită la dezvol- 
tarea creatoare a teoriei revolu
ționare

21.25 Serial științific : I-a frontierele 
cunoașterii. Ebisodul 3

21.50 Telejurnal
22.03 Meridianele clnteculul

PROGRAMUL 2
20.00 Telejurnal
20.23 Film serial : „Lumini si uri/ t
21.35 Săptftmina in pagini de crr dcă 

muzicală
21.50 Telejurnal
22,05 Omul șl sănătatea

gizorul Eugen Todoran și actorul 
Saul Taișler. în distribuție au apă
rut Constantin Popa, Sergiu Tudose, 
Valeriu Bobu, Monica Bordeianu, 
Dionisie Vitcu, Liana Mârgineanu. 
Silvia Popa, Puiu Vasiliu, Virgiliu 
Costin. Teofil Vilcu. (Manole 
Corcaci).

SUCEAVA • In intreprinderi și 
instituții din orașele județului se 
desfășoară, sub genericul „Știință, 
tehnică, producție", manifestări po
litico-educative care au în vedere 
antrenarea mai puternică a co
lectivelor muncitorești la înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
social-economică a țării, îmbogățirea 
cunoștințelor științifice și tehnice 
ale oamenilor. (Sava Bejinariu).

SATU MARE • La galeria de 
artă s-a deschis expoziția de gra
fică a artistei băimărene Siito. Pe
tre Rozalia, iar la Muzeul jude
țean o expoziție de artă naivă în 
care expun artiști plastici amatori 
din județele Bistrița-Năsăud, Bihor, 
Caraș-Severin, Mureș, Arad, Boto
șani, Sălaj, Satu Mare, municipiul 
București. (Octav Grumeza).

VASLUI • în așezămintele de 
cultură din Huși, Birlad, Coroiești, 
Murgeni, Fălciu, Codăești și altele, 
biblioteca județeană a inițiat, sub 
titlul „Literatura română despre 
viața nouă a satului în cei 20 de 
ani de la încheierea cooperativiză
rii", expuneri însoțite de expozi
ții de carte. (Petru Necula).

BISTRIȚA-NĂSĂUD O Cursanții 
școlii populare de artă din Bistrița 
au prezentat, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor, un variat și 
cuprinzător spectacol muzical-core- 
grafic • Un medalion Octavian 
Goga, care a marcat 101 ani de la 
nașterea poetului „pătimirii noas
tre", a fost găzduit de Casa muni
cipală de cultură. (Gheorghe Cnșan)

i'ULCEA • In holul cabinetului 
județean pentru activitate ideolo
gică și politico-educativâ s-a des
chis o expoziție de artă plastică. 
Cele peste 60 de lucrări de pictură 
și sculptură expuse, aparținînd ar
tiștilor participanți la tabăra de 
creație Calica din județ, in anul 
1981, înfățișează mai ales imagini 
din mirifica Deltă a Dunării. (Ne
culai Amihulesei).
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încheierea lucrărilor reuniunii internaționale a ziariștilor
■ ; , . • ' ............. •

pentru dezarmare, securitate și pace

Primire Ia C. C. al P. C. R.

Miercuri s-au încheiat In Capitală 
lucrările reuniunii internaționale a 
ziariștilor pentru dezarmare, secu
rității pace.

Orgțjiizată de Consiliul ziariștilor 
din România și integrindu-se organic 
In suita de acțiuni și manifestări ale 
țării noastre pe linia promovării 
concepției de politică externă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, reuniu
nea a prilejuit un amplu și aprofun
dat schimb de păreri intre reprezen
tanții mijloacelor de informare în 
masă — ai ziarelor și revistelor, ai 
posturilor de radio și televiziune — 
din aproape toate țările europene 
asupra unor probleme care preocupă 
azi in cel mai înalt grad popoarele
— stăvilirea cursei periculoase a 
înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, 
întărirea securității, apărarea păcii
— bunul cel mai de preț al întregii 
omeniri.

conducerii Uniunii 
ziariștilor, director general 
al Radiodifuziunii cehe, 
Popișteanu, redactor-șef 
vistel „Magazin istoric", 
riu Szilagyi, redactor-șef 
rului „ElWre".

în ultima zi a lucrărilor au luat 
cuvintul Constantin Mitea, redactor- 
șef al ziarului „Scinteia", vicepre
ședinte al Consiliului ziariștilor, 
Jacques Frennet. directorul publica
ției belgiene „Revue des relations 
internaționale", Kooreda Dezso, ad
junct a] șefului redacției de știri ex
terne a agenției M.T.I. Ungaria, 
Vibeke Sperling, corespondent al 
ziarului danez „Information". Dumi
tru Radu Popescu, redactor-șef al 
revistei „Tribuna", președintele U- 
niunii scriitorilor, Ernest Hauer, șef 
de secție la ziarul „Volksstimme", 
Ilie Radulescu, director general 
al Radioteleviziunii Române, Ma- 
matzis Takis, redactor-șef a! zia
rului grec „Rizospastis", Gerard 
Gatinot, vicepreședinte al Orga
nizației internaționale a ziariști
lor, Adam Stanek, șeful secției ex
terne a ziarului polonez „Trybuna 
Ludu", Svatopluk Dolejs, membru al 

cehoslovace a 
adjunct 

Cristian 
al re- 
Dezide- 
al zia

rului „cirne , vicepreședinte al 
Consiliulu, riariștilor, Klriakoula 
Adam, reda cor al ziarului grec 
„Eleftherotipia", Ramon Mendezona, 
corespondent al ziarului soaniol 
„Mundo Obrero". Valr.io Markku, 
șeful secției' externe a ziarului fin
landez „Kansan Untiset", Peter Mar
tos, șef de rubrică la ziarul austriac 
„Die Presse", Ernest Breitenstein, 
redactor-șef al ziarului „Neuer 
Weg", Ahmed Korulsan, membru in 
consiliul de conducere al ziarului 
turc „Gumhuriet", Antonio Carneiro 
Jacinto, trimis special al revistei 
portugheze „O Jurnal", Jose Carlos 
Vieira, adiunct al șefului secției in
ternaționale a ziarului „Portugal 
Floje", Mark Frankland, corespon
dent diplomatic al ziarului englez 
,The Observer", David Buchan, co
respondent diplomatic al ziarului 
englez „Financial Times", Eduard 
Bailby, renrezentantul directorului 
țeneral al UNESCO. Adrian Pău- 
lescu. scriitor, redactor-sef al revis
tei „Flacăra", Enrique Gomariz. se
tul secției externe a săptăminalului 
spaniol „El Socialista".

Vorbitorii au exprimat sincere 
nulțumiri pentru mesajul adresat 
•euniunii de președintele Republicii 
îoclaliăte România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au dat o înaltă 
înreciere bogatului său conținut de 
dei, ce re’iefează personalitatea se
tului statului român, care — prin acti- 
zitatea sa neobosită pusă în sluiba 
aromovării idealurilor de pace, în
țelegere si colaborare între ponoare, 
jrin inițiativele valoroase și demer- 
>urile perseverente. întreprinse pen
tru a salvgarda pacea și a reda lu
nii de azi liniștea și încrederea în 
/iitor — și-a cîștigat un binemeri- 
;at prestigiu internațional.

în același timp, ei au relevat că

MESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU- 
o mobilizatoare chemare la creșterea răspunderii și contribuției presei ' 

în promovarea idealurilor păcii și dezarmării
„Un cuprinzător 

document asupra 
problemelor care 

frămîntă azi lumea"
„Reuniunea de la București a 

fost utilă intrucit ne-a facilitat 
nouă, ziariștilor participanți, repre
zentind diferite țări și diferite sis
teme sociale, un schimb valoros de 
păreri in asemenea probleme vitale 
cum sint cele ale păcii și răz
boiului.

Mesajul președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
intimpinat de participanți cu deo
sebită căldură și cu mult interes. 
Documentul prezintă pe larg, de pe 
poziții pe care toți partizanii păcii 
nu pot decit să le împărtășească și 
să le susțină, problemele care fră- 
mintă in prezent lumea. In mesaj 
se regăsesc multe propuneri pre
țioase și consider că toți ziariștii de 
bună credință trebuie să răspundă 
la chemarea pe care o cuprinde, 
contribuind la adincirea înțelegerii 
reciproce dintre popoare, la lupta 
lor unită pentru pace".

D. F. KRAMINOV
secretar al conducerii 
Uniunii ziariștilor sovietici, 
redactor-șef al sâptâminalului 
„Za Rubejom”

„Poziții profund 
constructive"

„Ideea că spirala înarmărilor re
prezintă o primejdie mortală pen
tru toată suflarea omenească, că 
misiunea de supremă răspundere a 
ziariștilor din Est și Vest este de a 
denunța această primejdie și a mo
biliza conștiințele la acțiune con
stituie, cred eu, esența Mesajului 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
apărător dlrz Și recunoscut al cauzei 
păcii și dezarmării.

Aș dori sâ subliniez caracterul 
foarte deschis al discuțiilor purtate 
la reuniune. Poate ci se va găsi 
cineva să spună că reuniunea noas

reuniunea de la București reprezintă 
o acțiune importantă, constructivă și 
de mare actualitate inițiată de țara 
noastră, în spiritul politicii sale con
secvente de pace, curajoase și con
secvente de promovare a destinderii, 
colaborării, înțelegerii și păcii, ela
borată și înfăptuită sub conducerea 
clarvăzătoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. • ■

în dezbateri a fost efectuat un 
schimb de opinii deschis și larg asu
pra situației create în Europa, în 
special ca urmare a acumulării unor 
stocuri de arme, în primul rînd le 
arme nucleare și a unor efective 
militare, fără precedent în istorie, 
care reprezintă o mare primejdie 
pentru liniștea, viața, pacea și secu
ritatea popoarelor europene, pentru 
pacea mondială. Totodată, dezbaterile 
s-au referit la situația internaționa

APELUL 
reuniunii internaționale a ziariștilor 
pentru dezarmare, securitate și pace

In zilele de 23 și 24 februarie a.c„ la București a 
avut loc o reuniune a ziariștilor europeni, organizată 
Iți inițiativa Consiliului ziariștilor din Republica Socia
listă România. Partlcipanții, reprezentind organizații 
naționale de ziariști din țările continentului, ziare și 
publicații, societăți de radio și televiziune, agenții na
ționale și internaționale de presă, șl-au axat dezbate
rile pe tema de mare actualitate privind rolul și răs
punderea ziariștilor în lupta pentru dezarmare, secu
ritate și pace.

Apreciind că viața politică europeană și internațio
nală traversează o etapă de intensă încordare, că acu
mularea de arme, și în primul rînd de arme nucleare, 
a sporit pericolul unul conflict cu efecte Imprevizibile 
pentru viața tuturor popoarelor, pentru însăși exis
tența planetei noastre, luind în considerare faptul că 
intensificarea înarmărilor menține și stimulează poli
tica de forță și amenințare cu folosirea forței, de în
călcare și nesocotire a independenței și suveranității 
națiunilor, ridică obstacole in calea unei colaborări 
largi și neîngrădite intre state, indiferent de orîndui- 
rea lor socială :

cor.statind că în momentul de față asistăm, practic, la 
acțiuni menite să anihileze procesul de destindere în
ceput cu cițiva ani in urmă și că marele obiectiv al 
securității și cooperării in Europa, în a cărui îndepli
nire s-au angajat toate statele semnatare ale docu
mentelor de la Helsinki, riscă să fie împins în pagi
nile moarte ale arhivelor de istorie ;

participanții la reuniunea de la București a ziariști
lor europeni adresează colegilor lor din toate domeniile 
de activitate ale mijloacelor de informare in masă 
Apelul de a acționa pentru :

— informarea asupra primejdiilor uriașe pe care le 
implică pentru toate țările continuarea cursei înar
mărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare, uriașa 
forță distructivă a stocurilor de arme nucleare exis
tente și intențiile de amplasare pe continent a noi 
tipuri de asemenea arme, indiferent cum s-ar numi ele;

— eliminarea tuturor obstacolelor care, în contextul 
grav actual, pot impiedica cea mai largă informare 
asupra situației păcii mondiale, destinderii și cooperă
rii internaționale, promovarea și propagarea în cele 
mai largi cercuri ale opiniei publice a idealului păcii, 
ca drept fundamental al popoarelor, ca; necesitate a 
realizării unor progrese reale, în plan material și

. spiritual, pentru toate națiunile ;
— punerea la îndemîna publicului a datelor celor 

mai reale și semnificative privind forța de distrugere, 
nediscriminatorie, a armelor nucleare, fie ele stra
tegice, cu rază medie de acțiune sau tactice ;

— sprijinirea, cu argumente din cele mai convin
gătoare, a tratativelor concrete menite să pună capăt 
acumulării de arme de distrugere in masă, să adopte 
măsuri practice în domeniul sporirii încrederii intre 
state și dezarmării :

— demohstrarea importanței pe care ar avea-o pen
tru demersurile privind realizarea unui proces real de 
dezarmare, a asigurării unei securități egale pentru 
toate statele, care să fie infăptuită nu prin sporirea 
înarmărilor, ci pe calea diminuării și reducerii lor 
treptate, inclusiv prin oprirea amplasării și desfășu
rării de rachete nucleare pe continent, retragerea

tră nu va aduce modificări in situa
ția gravă a lumii, dar eu unul sint 
sigur de un lucru : anume că nu
mai pomindu-se de la poziții 
profund constructive, ca acelea for
mulate in Mesajul președintelui 
Ceaușescu, se va putea ajunge la 
pace".

ANTONIO CARNEIRO JACINTO 
„O Jurnal" (Portugalia)

„Idei de mare valoare 
și profund ecou"

„Dezarmarea, pacea, securitatea, 
destinderea intre Est și Vest

APRECIERI Șl OPINII ALE UNOR PARTICIPANȚI LA REUNIUNE ’

— toate acestea alcătuiesc împre
ună problema numărul unu a o- 
menirii. Iată de ce eu, ca și co
legii mei polonezi, apreciem mult 
inițiativa românească de a organi
za această reuniune, menită să pri- 
lejuiască un schimb de vederi a- 
supra unor probleme de importan
ță vitală ale dezarmării și pricii.

Noi, polonezii, ne-am pronunțat 
întotdeauna și continuăm să ne 
pronunțăm pentru dialog, pentru 
înțelegere și colaborare intre toate 
țările Europei și împotriva con
fruntării, sîntem pentru soluționa
rea pașnică a problemelor litigioa
se.

Apreciez că Mesajul adresat re
uniunii de președintele Nicolae 
Ceaușescu face o profundă analiză 
a situației actuale din Europa, pre
cum și a misiunii ziariștilor în a- 
ceste împrejurări. Ideile de mare 
valoare cuprinse in mesaj au gă
sit ecou in rândurile participanților.

Am convingerea că noi, ziariș
tii, trebuie să contribuim, pe mă
sura posibilităților noastre, la eli
berarea Europei și a lumii de ar
me și de teamă, la crearea unui 
climat favorabil asigurării păcii".

ADAM STANEK
„Trybuna Ludu" (Polonia) 

lă actuală, evidențilndu-se perico
lele mari acumulate la adresa păcii, 
independenței și securității națiuni
lor ca urmare a manifestărilor pqlj- 
ticii de forță, presiuni și ingeriiRe 
în treburile altor popoare, a escala
dei masive a înarmărilor, în special 
a înarmărilor nucleare, a existenței 
unor surse de tensiune și conflict in 
diferite zone ale globului, a tergi
versării soluționării unor probleme 
de interes general, cum sînt dezar
marea, lichidarea subdezvoltării și 
disparităților economice, eliminarea 
foametei și sărăciei.

în legătură cu căile și modalitățile 
de rezolvare, în conformitate cu in
teresele legitime ale popoarelor, a 
acestor probleme complexe, în ca
drul schimbului de păreri s-a ac
centuat în mod deosebit imperativul 
respectării principiilor dreptului și

celor existente, de toate tipurile, precum și eliberarea 
Europei de orice arme de distrugere în masă ;

— intensificarea acțiunilor publicistice — atît în 
presa scrisă, cit și la radio și televiziune — în vederea 
întăririi încrederii și colaborării pe continent, a reali
zării unei Europe unite — pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială — a unei Europe a păcii 
și conlucrării fructuoase dintre națiuni ;

— popularizarea și susținerea dorinței popoarelor 
europene ca reuniunea de la Madrid să se încheie cu 
rezultate concrete, pozitive, de o importanță deosebită 
fiind consensul în vederea convocării unei conferințe 
pentru Întărirea încrederii și dezarmării in Europa și 
asigurarea continuității procesului început la Helsinki, 
prin organizarea de noi reuniuni consacrate securității 
și colaborării pe continent ;

— prezentarea și explicarea semnificației marilor
manifestații ale opiniei publice în favoarea păcii, îm-. 
potriva înarmărilor nucleare, punind in evidență rolul 
crescind pe care popoarele sint tot mai decise sâ-I 
aibă în determinarea unei politici constructive, de con
lucrare internațională pașnică ; #

— eliminarea din raporturile interstatale a forței și 
amenințării cu forța, a presiunilor politice, militare, 
economice sau de alt gen, dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate între state, indiferent de orînduirea 
lor socială ;

— întronarea fermă în viața internațională a prin
cipiilor coexistenței pașnice — ale deplinei egalități, 
respectului independenței și suveranității, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără 
amestec din afară ;

— intensificarea cooperării economice, a schimburilor 
libere, lipsite de bariere discriminatorii, ca bază solidă 
a destinderii și conlucrării internaționale ;

— extinderea colaborării cultural-științifice între 
toate țările, mai buna cunoaștere a valorilor spirituale 
create de popoare, aceasta stimulînd mai st.rinsa lor 
apropiere și consolidind prețuirea lor reciprocă ;

— înmulțirea formelor de contacte și schimburi în
tre reprezentanți și grupuri ale tinerei generații, Știute 
fiind influența ei crescindâ în viața națiunilor și ata
șamentul ei profund la ideea păcii și bunei înțelegeri 
internaționale ;

— intensificarea legăturilor dintre uniunile naționale 
și internaționale ale ziariștilor, a contactelor directe, 
a schimburilor de idei, pentru găsirea celor mai adec
vate forme menite să sporească participarea și contri
buția ziariștilor la promovarea celor mai sacre drepturi 
ale omului — dreptul la viață, la pace, la muncă, la 
promovarea libertăților democratice.

Adresînd aceste chemări și profund convinși de răs
punderea deosebită ce revine, in actualele împrejurări 
internaționale, tuturor celor ce lucrează pe tărîmul 
presei și radiotelevizibnii, al mijloacelor de informare 
în masă, partlcipanții la reuniunea de la București 
iși exprimă speranța și încrederea că Apelul lor va 
găsi ecoul cuvenit in rîndul colegilor lor și că in activi
tatea pe care o desfășoară iși vor găsi o reflectare 
fidelă profundele aspirații de mai bine, de pace, secu
ritate și colaborare pe care le împărtășesc toate con
științele cinstite ale lumii, popoarele, oamenii de 
pretutindeni.

„Important factor de 
pace și stabilitate"

„Inițiativa convocării reuniunii 
internaționale a ziariștilor a fost 
excelentă. ,Este semnificativ faptul 
că această inițiativă a venit toc
mai din România, țară a cărei po
litică externă a fost și este con
secvent bazată pe ideile colaboră
rii, înțelegerii și păcii in Europa 
și in lume.

Participanta la reuniune au avut 
privilegiul de a fi primit care au 
luat cunoștință de nobilul Mesaj 
transmis de președintele Nicolae 
Ceaușescu. In calitate de ziarist, 
am expediat imediat la Atena ști

rea cuprinzind ideile principale ale 
mesajului. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate pro
eminentă atit pentru țara sa, cit 
șt pentru lumea întreagă. România 
și politica sa externă, formulată și 
promovată de marele său conducă
tor, reprezintă un important factor 
de pace și stabilitate in Europa și 
în lume.

Țara mea, ca țară balcanică, 
avind acum un guvern socialist, se 
pronunți pentru ca. Balcanii să 
devină o zonă fără nici un fel de 
arme nucleare. Deși aparținem 
unor țări cu sisteme sociale dife
rite, noi, ziariștii, avem multe de 
făcut pentru mal buna înțelegere 
și colaborare între țări și popoare".

CONSTANTIN GALANOPOULOS
Televiziunea națională 
și ziarul „Ta Nea" (Grecia)

„Propuneri concrete 
pentru oprirea cursei 

înarmărilor"
„Consider ca foarte bună ideea 

care a condus la organizarea aces
tei reuniuni internaționale a ziariș

legalității, a dreptului sacru al po
poarelor de a dispune de ele însele, 
fără nici un amestec din afară, ca o 
condiție esențială a dezvoltării de 
sine stătătoare și progresului fiecă
rei națiuni, a însăși păcii mondiale.

S-a subliniat, de asemenea, că, in 
condițiile intensificării competiției 
militare, ale sporirii bugetelor de 
război, ale perfecționării și produ
cerii unor noi mijloace de distruge
re, tot mai sofisticate, a devenit o 
misiune de cea mai mare urgență 
unirea eforturilor tuturor țărilor, ale 
tuturor popoarelor, ale opiniei pu
blice, ale tuturor oamenilor de pe 
planeta noastră, fără deosebire de 
convingeri politice și religioase, in 
vederea angajării unor negocieri se
rioase pentru obținerea unor măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare, cu prioritate de

tilor pentru dezarmare și pace. 
Este întotdeauna binevenit și util 
ca ziariștii să se adune laolaltă, să 
discute problemele care-i preocupă. 
In acest sens, cred că ar fi foarte 
bine ca toți să fim de acord cu 
principiul informării concrete și 
obiective a opiniei publice in ase
menea probleme cruciale cum sînt 
pacea și dezarmarea, de care de
pinde viitorul omenirii. Chiar dacă 
un asemenea lucru pare greu de 
realizat, intrucit ziariștii reprezintă 
clase și curente politice diferite, el 
este absolut necesar.

Sint intru totul de acord cu ideile 
cuprinse in Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care formulează 
propuneri concrete cum si fie 
oprită cursa înarmărilor. Pentru 

noi, în Suedia, este foarte impor
tantă o asemenea propunere ca 
aceea privind crearea de zone lip
site de arme nucleare. O asemenea 
zonă dorim șt noi să creăm în 
Nordul Europei. Iată de ce sîntem 
bucuroși cind primim un asemenea 
sprijin puternic pentru făurirea 
zonei lipsite de arme de distrugere 
în masă in Nordul continentului".

KARIN MANSSON
„Ny Dag" (Suedia)

„Mă alătur întru totul 
cuvintelor 

președintelui 
României"

„Cu toții dorim o lume fără arme, 
o lume in care mijloacele cheltuite 
pentru fabricarea armelor să fie fo
losite pentru ca oamenii să trăiască 
mai bine, o lume care să nu fie în
grijorată nici de soarta sa, nici de 
soarta generațiilor viitoare. Firește, 
pentru aceasta, in primul rînd ca 
oameni și apoi ca ziariști, practi- 
cind o profesiune menită să in
fluențeze opinia publică, trebuie. 

dezarmare nucleară, care să conducă 
la diminuarea și eliminarea perico
lului de război, Ia triumful rațiunii 
și păcii.

Totodată, s-a scos în relief nevoia 
de a nu se precupeți eforturile pen
tru reluarea și continuarea cursului 
spre destindere, pentru promovarea 
largă a dialogului și cooperării intre 
state, pentru reglementarea prin 
mijloace politice, exclusiv pașnice, 
a tuturor diferendelor și probleme
lor litigioase existente sau care pot 
apărea intre state.

Partlcipanții la întîlnire au evi
dențiat necesitatea de a se intensi
fica eforturile tuturor statelor sem
natare ale Actului final de Ia Hel
sinki pentru dezvoltarea cooperării 
și edificarea securității in Europa și, 
în acest context, au relevat însem
nătatea pe care o au încheierea cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid, convocarea unei conferințe 
europene de întărire a increderii și 
dezarmare, asigurarea continuității 
Conferinței general-europene.

în legătură cu toate aceste pro
bleme s-a evidențiat rolul popoare
lor, al opiniei publice in promova
rea unor rezolvări care să țină sear 
ma de drepturile inalienabile ale 
popoarelor la independență, dez
voltare și pace. în acest cadru au 
fost puse în lumină marea răspun
dere a presei, a ziariștilor, indife
rent de opțiunile lor politice, filo
zofice, în prezentarea obiectivă, în 
spiritul respectului față de adevăr, 
a primejdiilor ce planează asupra 
umanității, in crearea unei puter
nice opinii publice pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru elimina
rea pericolului de război, pentru 
propagarea idealurilor de libertate și 
independență, pentru întărirea cola
borării, înțelegerii și prieteniei în
tre popoare, realizarea dezideratelor 
vitale ale omenirii, securitatea, de
zarmarea și pacea, făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Participanții de peste hotare au 
exprimat mulțumiri pentru condiții
le create, pentru spiritul de colabo
rare. de respect față de pozițiile șl 
părerile fiecăruia care a caracteri
zat lucrările intilnirii.

Reuniunea s-a încheiat cu un apel 
adresat tuturor celor ce lucrează pe 
tărimul presei și radioteleviziunii, al 
mijloacelor de informare in masă 
pentru unirea eforturilor în vederea 
promovării obiectivelor dezarmării, 
securității și păcii.

Luind cuvîntul în încheierea lu
crărilor, tovarășul Ion Cumpănașu, 
președintele Consiliului ziariștilor, 
director general al Agerpres, a spus:

Sîntem încredințați că întrunim un 
punct de vedere împărtășit de toți 
cei de față exprimînd încă o dată 
deplina noastră gratitudine președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
vibrantul mesaj adresat reuniunii 
infernaționale de la București, ex
presie a preocupării sale statornice 
pentru pace, colaborare și înțelegere 
intre popoare, a sublinierii marilor 
răspunderi care re^in în această pri
vință presei, ziariștilor de pretutindeni.

Cred că sînt în asentimentul tutu
ror participanților afirmind că reu
niunea ziariștilor de la București 
consacrată problematicii dezarmării 
securității și păcii s-a dovedit o ac
țiune care a îndreptățit deopotrivă 
așteptările celor prezenți, doritori să 
ia parte la un dialog amplu, deschis 
și rodnic asupra unor probleme car
dinale ale zilelor noastre, cit și spe
ranțele pe care le leagă în mod le
gitim popoarele noastre, opinia pu
blică internațională de aportul per
manent, militant și constructiv al 
presei in sprijinul marilor idei ale 
apropierii, înțelegerii și prieteniei în
tre națiuni, ale făuririi unei lumi a 
păcii, fără arme și fără războaie.

sîntem datori să facem totul pen
tru crearea condițiilor necesare 
păcii universale. Pentru ci, ași 
cum atit de convingător spune in 
Mesajul său președintele României, 
cel mai de seamă drept al omului 
este dreptul său la viață.

Gîndlțl-vă ce s-ar întlmpla daci 
am rămine indiferenți față de a- 
ceastă problemă? In această privin
ță nu putem rămine neutri. Dealt
fel, nici nu avem drept de opțiune, 
deoarece nu am putea alege decit 
între a fi și a nu fi.

Aș dori să repet cele spuse de 
stimatul președinte al României, 
Nicolae Ceaușescu, la ale cărui 
cuvinte mă alătur in întregime : 
„După ce vor cădea bombele nu
cleare, va fi prea tirziu. Nu vor mai 
exista nici vinovați, nici judecători".

AHMED KORULSAN 
,;Gumhuriet" (Turcia)

„Un eveniment 
salutar"

„Ca orice inițiativă menită să 
promoveze apropierea intre po
poare, reuniunea de la București 
a ziariștilor europeni reprezintă un 
eveniment salutar, demn de spriji
nul tuturor celor cărora le este 
scumpă cauza păcii, dezarmării șl 
securității. Așa cum sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in Me
sajul adresat reuniunii, presei îl 
revine un mare rol și in același 
timp o mare răspundere in schim
bul de idei și de opinii asupra 
unei probleme atit de importante 
pentru omenire cum este pacea 
Ziariștii sint una din puținele ca
tegorii sociale care, in ciuda dife
rențelor ce există intre ei, reușesc 
să formeze o mare comunitate și să 
dezbată intre ei probleme vitale 
pentru vijtorul umanității. Cred că 
ei trebuie să folosească această si
tuație oarecum privilegiată punln- 
du-și eforturile și talentul în pro
movarea nobilelor idealuri ale păcii 
și dezarmării, de înfăptuirea cărora 
depinde de fapt destinul civiliza
ției".

EDUARD BAILBY 
reprezentantul directorului 
general al UNESCO

Tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Partidului Comunist din Sal
vador, condusă de tovarășul Ruben 
Sanchez, membru al Comisiei Poli
tice a partidului, reprezentant al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.E.N.) și al 
Frontului Democratic Revoluționar 
din Salvador, care face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Ruben 
Sanchez a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, un cald salut din partea to
varășului Schafik Jorge Handal, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Salvador, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și putere 
de muncă, iar poporului român 'suc
cese tot mai mari în activitatea de 
edificare a socialismului.

Mulțumind pentru salutul și urări
le adresate, tovarășul Ion Coman a 
rugat să se transmită tovarășului 
S. J. Handal, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut to
vărășesc, cele mai bune urări, iar 
poporului salvadorian succes în 
lupta sa pentru independență națio
nală, pentru prosperitate și progres 
social.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă în le-

Cronica
Cu ocazia celei de-a XXVI-a ani

versări a creării Armatei populare 
naționale a Republicii Democrate 
Germane, atașatul militar, aero și na
val al acestei țări la București, Joa
chim Schrăter, a oferit, miercuri 
după-amiază, un cocteil in saloanele 
ambasadei.

Au luat parte' general-colonel Va- 
sile Milea, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale, șeful Marelui 
Stat Major, general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au participat, de asemenea, ata
șați militari, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Miercuri a avut loc, la Academia 

de științe sociale și politice, dezba
terea științifică pe tema „Probleme 
ale evaluării gîndirii filozofice româ
nești interbelice și ale ecourilor el 
în actualitate", organizată de secția 
de filozofie și logică a academiei, 
Universitatea București și Institutul 
de filozofie. Au participat membri ai 
academiei, cadre didactice și cerce
tători, istorici și critici literari, re
dactori ai unor reviste centrale.

Participanții au pus în evidentă 
importanța principială a tezelor for
mulate în documentele Partidului Co-
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

CORESPONDENȚA 
DIN R.F. GERMANIA

Două întilniri,
„Românii sînt atît de puternici, 

încit pe noi ne mulțumește și acest 
rezultat strins de 20—18 cu care 
ne-au infrînt. Desigur, ar fi fost 
prea frumos să-i egalăm in ultimul 
minut, dar, sincer să fiu, era ne
drept". Fâcind o asemenea declara
ție publică la conferința de presă ce 
a urmat marți seara la Gdppingen, 
imediat după meciul România — Da
nemarca, Christian Mikkelsen — 
foarte tinărul antrenor danez, care 
Ia ediția precedentă a Mondialelor 
era încă jucător — a exprimat in
tr-un fel modul în care este privită 
reprezentativa noastră de handbal 
la acest campionat mondial. Decla
rația sa a fost reluată și de tele
viziunea vest-germană seara, tirziu, 
după miezul nopții, care a transmis 
pe canalul principal largi rezumate 
înregistrate (in direct nu s-a trans
mis nici un meci) de la partidele 
R.F.G. — Kuweit 
(24—10), R.D.G.
— Japonia (28— 
18) și România
— Danemarca. Pe 
fondul imaginilor 
din jocul nostru,
crainicul sportiv al televiziunii, co- 
mentînd declarația antrenorului da
nez, sublinia că „într-adevăr, echipa 
României se prezintă și la ediția a 
X-a, jubiliară, ca una din marile 
favorite și aspirante la titlul 
mondial".

Bucurîndu-ne asemenea aprecieri 
și pronosticuri cu care este credi
tată echipa României, noi, cei ce o 
însoțim pe aici, împărtășim totoda
tă și nemulțumirea justificată a an
trenorilor, chiar a jucătorilor înșiși, 
față de evoluția sub posibilități și 
așteptări din meciul de debut. Si
gur, echipa Danemarcei (care în ul
tima partidă directă, prin anul 1977, 
ne învinsese cu 20—19) este oricînd 
capabilă de surprize, fiind recunos
cută pentru ambiția cu care întot
deauna se agață de adversar și pen
tru foarte buna formă sportivă a- 
tinsă în acest sezon. Dar aceasta 
poate explica numai lupta strînsă 
din prima repriză (cînd scorul a fost 
deseori egal, abia la pauză ai noștri 
reușind un avans de trei goluri) șl 
nicidecum degringolada ce a urmat 
in repriza a doua • după ce echipa 
noastră conducea cu 15—10, în mai 
puțin de 5 minute scorul devenise 
15—14, iar în final, la 19—18, jucă
torii danezi au avut de două ori po
sibilitatea să egaleze. Ne întrebăm 
și acum ce ne făceam dacă porta
rul Munteanu nu apăra din nou 
senzațional ?

Judecind la temperatura scăzută, 
de după fierbințeala momentului, 
acest meci, în care victoria a stat 
în cumpănă, a arătat că echipa noas
tră are cu adevărat excepționale ca
lități tehnico-tactice cu care este 
creditată (argumente : jocul el de Ia 
6—6 la 15—10), dar șl că se relaxea
ză prematur, are căderi, se mai lasă 
păcălită pe centrul apărării. In plus, 
în fața Danemarcei (pe care, Intre 
noi fie vorba, jucătorii noștri prea 
o învinseseră dinainte de meci I)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

27 și 28 februarie. In tară : Vremea va 
fl in general Închisă, mal ales in su
dul șl vestul țârii, unde vor cădea pre
cipitații temporare, mal ales sub for
mă de ploaie. Iar tn rest ninsori lo
cale. Vlntul va sufla moderat, cu in
tensificări In sud-vestul tării, precum 
și ta zona de munte, predomintad din 

gătură cu preocupările actuale ale 
celor două partide, exprimindu-se 
dorința ca, în spiritul stimei și res
pectului reciproc, să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Coînunist din 
Salvador.

Totodată, a fost exprimată solida
ritatea militantă a comuniștilor 
români, a întregului nostru popor cu 
forțele populare din Salvador care 
luptă pentru independență și suve
ranitate națională, pentru o viață 
liberă și demnă, in conformitate cu 
aspirațiile legitime ale poporului 
salvadorian, fără nici un amestec din 
afară. în cadrul întîlnirii au fost 
abordate și unele aspecte ale vieții 
internaționale.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

★
Delegația salvadoriană a avut, de 

asemenea, întilniri și convorbiri la : 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, la 
Comitetul județean Dîmbovița al 
Partidului Comunist Român. Oaspeții 
au vizitat, totodată, obiective econo
mice și social-culturale din Bucu
rești, Tirgoviște și județul Dîmbovița.

zilei
munist Român, in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea valorificării critice, prin prisma 
metodologiei materialist-dialectice și 
istorice, a moștenirii filozofice a tre
cutului.

★
La Galeria de artă fotografică din 

Capitală a fost deschisă, miercuri 
seara, o expoziție reunind peste 100 
de lucrări, fotografii alb-negru rea
lizate de reprezentativi artiști con
temporani din Finlanda. Organizată 
sub egida Federației internaționale 
de artă fotografică — F.I.A.P., expo
ziția se constituie intr-un veritabil 
fotoreportaj al Finlandei de astăzi, 
cu imagini ilustrînd viața și activi
tatea cotidiană a locuitorilor săi, fru
musețile „țării celor o mie de lacuri".

Festivitatea de inaugurare a expo
ziției a fost marcată de alocuțiunea 
rostită de Silviu Comănescu, secre
tarul Asociației artiștilor fotografi, 
care a subliniat semnificația noii ma
nifestări expoziționale de la Bucu
rești în contextul relațiilor de cola
borare cultural-artistică existente în
tre cele două țări.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Uniunii artiștilor 
plastici, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Olli 
Bergman, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

două victorii
trăgătorii de Ia semidistanță (Ma
rian Dumitru, Bedivan, Fblker) au 
șutat la poartă rar și cu frică, lă- 
sind greul numai pe Stingă care, 
deși mereu blocat, a înscris 11 go
luri. O distribuire ceva mai echita
bilă a șuturilor ar fi avut un bun 
efect tactic și ar fi asigurat o pro
ductivitate mai mare echipei, fără 
să—1 fi solicitat atit de mult, incă 
din primul meci, pe principalul ei 
realizator. Colectivul tehnic al lo
tului nostru — Ioan Kunst Ghermă- 
nescu, conducătorul delegației, îm
preună cu antrenorii Nicolae Nedef 
și Lascăr Pană — a sesizat toate de
ficiențele de acest fel, a tras învă
țămintele necesare și, bineînțeles, a 
întreprins măsurile de rigoare.

Pe deasupra acestor observații cri
tice, trebuie spus totuși că rezulta
tul strins cu Danemarca s-a mai da
torat și unor erori de arbitraj deza

vantajoase pen
tru noi, comise 
de cuplul Ranch- 
fuss — Buchda 
din R.D.G. : vali
darea unui gol în
scris... in exterio

rul lateral al plasei din poarta 
păzită de Munteanu ; acordarea 
altui gol danez pe contraatac în 
timp ce jucătorii noștri fuse
seră opriți de fluierul unuia din 
arbitri, neluat în considerare de co
legul lui ; eliminarea nejustificată a 
lui Radu Voina la scorul de 15—10 
și altele. Ca să nu mai spunem că, 
după cum se știe, la campionatul 
mondial, orice meci este greu în 
prima zi, echipa R.F.G. conducea la 
pauză pe Kuweit doar cu 7—4, Un
garia (10—5 la pauză) a reușit ega
lul final (20—20) cu Suedia abia cu 
7 secunde înainte de final printr-o 
lovitură de la 7 metri, iar Polonia a 
trecut la limită de Elveția (16—15, 
la pauză 7—7). Și exemplele ar mal 
putea continua.

Miercuri seara, handbaliștii noștri 
au jucat al doilea meci din Cupă la 
Eppelheim — denumire pe care o 
căutasem îndelung pe hartă și nu o 
găsisem, despre care întrebasem și 
localnici din Goppingen sau Stutt
gart, dar n-o cunoșteau, pentru ca 
s-o găsim direct în... Heidelbergul 
de azi. Adversarii, de data aceasta 
cubanezii (infrînți în seara prece
dentă de iugoslavi cu 38—21 șj de 
echipa noastra, la Trofeul Spaniei, 
cu 37—22). Cum s-a putut afla și din 
transmisia radiofonică a confratelui 
Hristache Naum, handbaliștii noștri 
au făcut și ei un meci de spectacol 
(scorul 34—26), considerînd aceas
tă partidă ca o repetiție generală 
binevenită Înaintea foarte dificilei 
confruntări cu reprezentativa Iugo
slaviei, programată pentru vineri 
seara Ia Sindelfingen.

Așadar, handbaliștii noștri au În
ceput povestea lor din iarna 1982 
cu două victorii. Sperăm s-o înche
ie In 7 martie cu „a fost odată"... 
ca în 1961, 1964, 1970 și 1974, cind 
România a cucerit titlul mondial.

Gheorqhe M1TRO1

sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre (minus 8 si plus 
2 grade, mai coborite tn depresiuni, iar 
maximele între minus 2 și olus 8 gra
de, local mai rldloate. Condiții de cea
tă. dimineața șl seara. Izolat, polei, tn 
București : Vreme în general închisă. 
Vor cădea precipitații slabe mal ales 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 1 și plus 2 grade, 
iar maximele intre 2 si 5 grade. Con
diții de ceată slabă. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciul.
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BEIJING 24 (Agerpres). — Tova
rășul Hu Yaobang, președintele Co
mitetului Central al P.C. Chinez, l-a 
primit pe tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, aflat în vizită 
în R.P. Chineză în fruntea unei de
legații guvernamentale economice.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ăl Parti
dului Comunist Român, președintele 
Renublicii Socialiste România, pre
ședintelui Hu Yaobang i-au fost 
transmise un salut prietenesc, urări 
de sănătate, de noi succese în acti
vitatea de înaltă răspundere pe care 
o îndeplinește.

Tovarășul Hu Yaobang a mulțumit 
și a transmis, la rîndul său, tova
rășului Nicolae Ceaușescu un' salut 
cordial, urări de sănătate și multă 
putere de muncă.

în cadrul întîlnirii au fost evocate 
relațiile constante de strînsă priete
nie și colaboj-are statornicite între 
cele două partide, țări și popoare. 
A fost subliniată dorința comună 
de a dezvolta relațiile româno-chi- 
neze pe multiple planuri și, în a- 
cest cadru, s-a menționat necesita
tea de a se găsi noi domenii și mo
dalități care să permită valorificarea 
mai bună a posibilităților de 
rare și 
meniile 
fie. Au 
me ale 
tuale.

La întîlnire, 
atmosferă caldă,

colabo- 
în do- 
științi- 
proble- 

internaționaie ac-

cooperare bilaterală 
economic, tehnic și 
fost abordate unele 
situației

desfășurată într-o 
prietenească, au
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•ÎN EUROPA SI PE ALTE CONTINENTE
A ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

participat Zhen Tuobin, ministrul co
merțului exterior ah R P. Chineze, și 
Zhang Canming, adjunct al minis
trului afacerilor externe. A fost pre
zent Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României la Beijing.

★
BEIJING 24 (Agerpres). — La 24 

februarie s-au încheiat, la Beijing, 
convorbirile dintre tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver- . 
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și tovarășii Gu Mu, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, și Zhen 
Tuobin, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Populare Chineze.

în aceeași zi, miniștrii comerțului 
exterior au semnat protocolul din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Chineze privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1982.

Protocolul consemnează creșterea 
schimburilor comerciale bilaterale in 
anul 1982, prevăzînd exportul din 
România de utilaje petroliere, loco
motive diesel electrice, mijloace de 
transport auto, echipamente pentru 
tehnica de calcul, produse chimice, 
laminate din oțel, aluminiu și alte 
mărfuri, precum și importul din Chi
na de mașini-unelte, motoare elec
trice, aparate de testat metale, scu
le, cocs, metale neferoase, produse 
chimice, produse textile și alte pro
duse ale industriei ușoare.

La semnarea protocolului a parti
cipat Gu Mu, vicepremier al Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

i-

Lucrările reuniunii general-europene de la Madrid
MADRID 24 (Agerpres). — Co

respondență de Ia Radu Adrian : în 
ședința plenară de miercuri a reu
niunii general-europene au luat cu
vintul reprezentanții Cehoslovaciei, 
Suediei, Italiei, S.U.A., Bulgariei, 
Ciprului și U.R.S.S.

Din păcate, în luările de cuvint 
ale unor delegații s-au resimțit din 
nou tonurile polemice și 
reciproce, ca și încercarea 
ce in discuție probleme 
care țin de suveranitatea 
statelor participante șl de a detur
na in acest fel atenția de la proble
mele de fond ale securității și coo
perării in Europa, de la obiectivul 
principal care se află in fața reu
niunii de la Madrid, și anume adop
tarea unui document final substan
țial și echilibrat care să fie in con
sens cu interesele tuturor celor 35 
de țări participante. ^Prin astfel de 
declarații, așa cum au subliniat re
prezentanții unor state mici și mij
locii, ai unor state neutre și neali
niate, nu se ajunge decît la deterio-

acuzațiile 
de a adu- 
colaterale 
internă a

rarea continuă a atmosferei din ca
drul reuniunii, la sporirea neîncre
derii și la înghețarea dialogului.

Modul în care se desfășoară în 
prezent reuniunea, a arătat în acest 
sens reprezentantul Suediei, nu face 
decît să pună în pericol procesui 
C.S.C.E. în ce ne privește, noi, re
prezentanții celor 35 de state, nu tre
buie să uităm însă că obligația pe 
care o avem în față este aceea de 
a acționa pentru menținerea în via
ță a acestui proces, pentru înfăptui
rea prevederilor stabilite prin Actul 
final. Dacă atenția va fi îndreptată 
in permanență spre lucruri colatera- ' 
le, dacă vom repeta continuu aceste 
lucruri, rezultatul nu va fi 
compromiterea dialogului 
rea a înseși rezultatelor 
Reprezentantul Suediei a
rațiunea principală care trebuie să 
prevaleze este conservarea și dez
voltarea procesului C.S.C.E., iar ță
rile neutre sint hotărîte să facă to
tul pentru aceasta.

altul decît 
și afecta- 
reuniunii. 
arătat că

LA DELHI A LUAT SFIRȘIT

Reuniunea țărilor în curs de dezvoltare consacrată 
examinării stadiului relațiilor Nord-Sud

DELHI 24 (Agetpres). —- Miercuri 
s-au încheiat la Delhi lucrările re
uniunii țărilor în curs de dezvoltare 
privind dialogul Nord-Sud și coope
rarea economică între țările în curs 
de dezvoltare întrunită din inițiati
va Indiei.

, Au participat un număr de 44 de 
țări membre ale „Grupului celor 77", 
între care și România.

Desfășurată timp de trei zile, re
uniunea a permis consultări pe mar
ginea unor probleme privind dezvol
tarea economică și socială a țărilor 
în curs de dezvoltare, precum și in

legătură cu relațiile între acest grup 
de state și țările industrializate.

Documentul final lansează un apel 
la intensificarea eforturilor pentru a 
se ajunge la un acord în vederea 
începerii negocierilor globale desti
nate să contribuie la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Totodată, documentul con
semnează acordul unanim al parti- 
cipanților asupra necesității accele
rării ritmului colaborării intre țările 
în curs de dezvoltare. Sint sublinia
te, de asemenea, necesitatea sporirii 
producției alimentare și importanța 
crucială a problemei energiei pentru 
deceniul actual.

Ample manifestări împotriva cursei
înarmărilor,

„NU! rachetelor 
cu rază medie 

de acțiune în Europa"
BERLINUL OCCIDENTAL. — 

Reprezentanții unui șir de organiza
ții obștești care grupează militanți 
pentru pace provenind din cele mai 
diferite pături ale populației din 
Berlinul occidental au dat publi
cității o declarație în care își ex
primă dezacordul cu instalarea de 
noi rachete nucleare americane în 
Europa occidentală. în declarație 
sint reliefate consecințele unei a- 
semenea acțiuni de sporire a arse
nalului racheto-nuclear din Europa.

COPENHAGA. — Partidul Co
munist din Danemarca se pronunță 
pentru anularea hotărîrli N.A.T.O. 
din decembrie 1979 privind instala
rea de noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul unor state vest-europene 
— se arată într-o declarație a 
al P.C. din Danemarca dată 
blicității la Copenhaga.

c.c. 
pu-

„Parlamentarilor - 
un rol mai activ 

în lupta împotriva 
politicii de înarmări"

LONDRA. — Un grup de parla
mentari britanici din partea Parti
dului laburist a creat în Camera 
Comunelor o secțiune a Campaniei 
pentru dezarmare nucleară — im
portantă organizație a militanților 
pentru pace din Marea Britanie. 
Secțiunea cuprinde 73 de parla
mentari.

Parlamentarul Stanley Thorn a 
relevat însemnătatea creării aces
tei secțiuni, subliniind că influența 
exercitată în Marea Britanie de 
Campania pentru dezarmare nu
cleară „trebuie să-și găsească re
flectarea in activitatea Camerei Co
munelor". El a apreciat că parla
mentarii trebuie să se pronunțe cu 
o mai mare vigoare pentru dezar
mare nucleară, recurgînd în acest 
scop la dezbaterile din parlament, 
la interpelări scrise către membrii 
guvernului. Activitatea secțiunii 
parlamentare a Campaniei^ pentru 
dezarmare nucleară vizează plasa
rea problemelor păcii în centrul 
dezbaterilor din Camera Comune
lor — a spus Stanley Thorn.

LONDRA. — Autoritățile locale 
din Țara Galilor au declarat regiu
nea „zonă liberă de arme nuclea
re", exprimîndu-și, totodată, opo
ziția față de orice instalații nu-

Dispute comerciale 
interoccidentale

In cadrul reuniunii desfășurate la 
Bruxelles, miniștrii de externe ai țări
lor C.E.E. au hotărît să continue ac
țiunile destinate echilibrării balanței 
comerciale în schimburile cu Japo
nia. S-a hotărît, de asemenea, con
tinuarea consultărilor la diferite ni
veluri pentru reglementarea dispute
lor comerciale cu Statele Unite, pre
cum și în legătură cu repercusiunile 
nivelului ridicat al dobinzilor ban
care americane asupra economiilor 
țărilor membre.

UN IMPERATIV PUS ÎN EVIDENTĂ LA SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U.

1982 să fie anul decisiv pentru 
soluționarea problemei Namibiei

pentru dezarmare și pace
cleare in interiorul acestui terito
riu. în acest sens, Clwyd este ulti
mul dintre cele opt comitate care 
s-au autodeclarat „teritorii fără 
arme nucleare", după acțiunile e- 
nergice desfășurate de Campania 
pentru dezarmare nucleară.

Agenția Reuter precizează că 
majoritatea comitatelor din Țara 
Galilor au administrații de stingă. 
Participanții la Campania pentru 
dezarmare nucleară (C.N.D.) in
tenționează, în cadrul acțiunilor 
impotriya cursei înarmărilor, să a- 
prindă și cite o torță pentru pace.

„Să activizăm și mai 
mult mișcarea 

pentru dezarmare"
VIENA. — Peste 30 de organiza

ții obștești din Austria au hotărit 
să desfășoare la 15 mai o amplă 
manifestare pentru pace și destin
dere internațională — s-a anunțat 
în capitala austriacă. Acțiunea va 
avea loc sub deviza „Să preîntîm- 
pinâm declanșarea' unui război nu
clear, să activizăm mișcarea pentru 
dezarmare !“. Participanții se vor 
întîlni în diferite puncte ale capi
talei austriece, indreptîndu-se apoi 
spre clădirea primăriei, unde va 
avea loc un miting.

Hotărirea privind inițierea mani
festării pentru pace și destindere 
internațională de la 15 mai a fost 
adoptată la o reuniune ținută la 
Viena de reprezentanții celor peste 
30 de organizații.

Mari campanii 
pentru interzicerea 

armelor nucleare
TOKIO. — Un grup de membri 

ai mișcării pentru pace din orașul 
japonez Nagasaki va porni, la 1 
martie a.c., într-un marș care-i va 
duce pînă la celălalt oraș nipon — 
Hiroshima — victimă a unui bom
bardament atomic, au anunțat or
ganizatorii acestei acțiuni. Pe par
cursul 
culege 
cerind 
re. Ei 
roshima la 21 martie, cînd în acest 
oraș se vor reuni circa 200 000 de 
oameni din întreaga Japonie în
tr-un miting de masă de condam
nare a armelor nucleare.

Un miting asemănător este pro
gramat de mișcarea pentru 
japoneză pentru 23 mai 
cu participarea a circa 
persoane.

Semnăturile pe apelul 
terzicerea definitivă a armelor nu
cleare ce vor fi adunate cu prile
jul mitingurilor vor fi apoi încre
dințate reprezentanților supravie
țuitorilor bombardamentelor ato
mice din cele două orașe japoneze, 
reprezentanți ce urmează să parti
cipe la a doua sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. pen
tru dezarmare, programată pen
tru iunie a.c.

marșului, participants vor 
semnături pe un manifest 
interzicerea armelor nuclea- 
urmează să sosească la Hi-

pace 
la Tokio, 

300 000 de

pentru in-
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Demonstrație de protest la Stockholm împotriva instalării de noi rachete 
nucleare în Europa occidentală

Efecte ale crizei din economia mondiala
• BRUXELLES. — într-o de

clarație făcută în parlament, pri
mul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a afirmat că devalorizarea 
monedei naționale va permite guver
nului să aplice programul de redre
sare a economiei. El a declarat, de 
asemenea, că, în actuala conjunctu
ră economică, era necesară o ast
fel de „ajustare" pe plan monetar 
care, alături de alte măsuri, cum este 
reducerea unor impozite asupra în
treprinderilor industriale, se așteaptă 
să ducă Ia relansarea economică.

Observatorii politici din Bruxelles 
consideră însă că declarația primu
lui ministru este prea optimistă, dacă 
se ține cont de faptul că Belgia are 
un însemnat deficit bugetar, iar rata 
șomajului, de 13 la sută, potrivit da
telor) oficiale, este cea mai ridica
tă din Europa occidentală. Se rele
vă, de agemenea, faptul că progra
mul de austeritate al actualului ca
binet a determinat puternice reacții 
de protest, îndeosebi in Valonia, re
giunea cea mai afectată de recesiu
ne.

• WASHINGTON. — Produsul 
național global al S.U.A. a scăzut, în 
ultimul trimestru al anului trecut, cu 
4,7 la sută — a anunțat, la Washing
ton, Ministerul de Finanțe. Datele pu
blicate reflectă, după opinia specia
liștilor, declinul economic al S.U.A. 
și tendința de creștere a numărului 
șomerilor în condițiile reducerii trep
tate a producției.
• BRUXELLES. — Potrivit date

lor publicate la Bruxelles de Institu
tul internațional al fierului și oțelu
lui (I.I.S.I.), producția de oțel în cele 
43 de țări membre a fost, în ianua
rie acest an, de 35,7 milioane tone, 
față de 37.3 milioane in aceeași lună 
din 1981. Reducerea este atribuită 
recesiunii economice care a afectat 
principalele state occidentale indus
trializate și a determinat o diminua
re a cererii de produse siderurgice. 
Se menționează că cea mai impor
tantă scădere a producției de oțel 
s-a înregistrat in Statele Unite — a- 
proximativ 27,1 la sută.

Alteței Sale
Șeic JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Statului Kuweit
KUWEIT

Kuweit îmi oferă 
urări de sănătate

A 21-a aniversare a proclamării independenței Statului 
deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări, sincere 
și fericire personală, de pace și prosperitate poporului kuweitian prieten.

Amintindu-mi cu multă plăcere de vizita pe care ați efectuat-o recent 
în România, imi eXprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare 
existente intre Republica Socialistă România și Statul Kuweit se vor dez
volta tot mai mult, atit pe plan bilateral, cit și în viața internațională, 
în spiritul convorbirilor avute și al înțelegerilor convenite cu ocazia întîl- 
nirii noastre de la București, în interesul reciproc al popoarelor român și 
kuweitian, al cauzei generale a păcii, destinderii, independenței, progresului 
și cooperării în întreaga lume.

La 25 februarie, poporul emira
tului Kuweit — stat situat în re
giunea de nord a Golfului și dispu- 
nînd de imense resurse petroliere 
— sărbătorește Împlinirea a 21 de 
ani de la proclamarea inde
pendenței, care a deschis o 
pagină nouă în înfăptuirea as
pirațiilor sale de libertate, pro
gres și bunăstare. Devenit stăpîn 

' pe propriile-i destine, poporul ku
weitian 
mul 
propriu 
naturale, reușind în 
decenii să aducă schimbări însem
nate în înfățișarea țării și să atin
gă un înalt nivel de 
material. Dintr-o mică 
litate care 
de locuitori, capitala emira
tului s-a transformat într-un oraș 
modern, cu clădiri înalte din beton 
și sticlă, a cărui populație se ri
dică la aproape 1 300 000 locuitori. 
Fondurile realizate de pe urma co
mercializării petrolului, ce se ridică 
la aproximativ 18 miliarde dolari 
anual, sint folosite pe scară largă 
pentru diversificarea dezvoltării 
economice și cheltuieli socia
le. Astfel, la circa 45 km de ca
pitală. în regiunea localităților 
Shuaiba-Abmad’ a luat ființă o pu
ternică zonă industrială unde pot 
fi întîlnite unele dintre cele mai 
importante obiective economice din 
țară. Aici există mari rafinării, 
uzine de prelucrare a gazelor na
turale. cea mai mare uzină de desa
linizare a apei de mare, fabrici de 
materiale de construcție și de pro
duse alimentare. Au apărut noi lo
calități, s-a dezvoltat construcția

s-a angajat pe 
valorificării în 

a principalei 
numai

dru- 
folosul 
bogății 

două

trai 
loca- 

număra doar 50 000 
capitala

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de locuințe, au fost obținute suc
cese de seamă pe linia fertilizării 
deșertului.

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, poporul român urmă-ește cu 
interes și simpatie succesele obți
nute de poporul kuweitian ne ca’ea 
dezvoltării economice si sociale. în
tre Republica Socialistă România si 
Statul Kuweit s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare. care 
cunosc 
te de 
ță în 
stituit 
din Kuweit (1976) și de la Bticu- ■ 
resti (septembrie 1981), ca-e au pri
lejuit ample schimburi de vederi, 
încheiate cu rezultate rodnice, de 
natură să dea un puternic imnuls 
conlucrării bilaterale. In mod deo
sebit. cu prilejul convorbirilor din 
capitala țării noastre dmtre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si 
șeicul Jaber Al-Ahmad AI-Jaber 
Al-Sabah s-a subliniat hotărî-ea 
României și Kuweitului de a extin
de cooperarea în diferite ramuri 
ale industriei. în domeniile ag-oin- 
dustrial. sănătății. tn-’smului. 
transporturilor, comun’catiiio”. pre
cum și în domeniul financiar si 
comercial, ca și in alte^Ytpare de 
interes comun.

întemeiată pe deplina egalitate 
în drepturi și avantajul reciproc, 
beneficiind de cadrul politico-juri- 
dlc asigurat prin acordurile reali
zate la cel mai înalt nivel, conlu
crarea româno-kuweitiană cores
punde intereselor ambelor țări și 
popoare, ale cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

un curs ascendent. Momen- 
cea mai mare imnortnn- 

această direcție le-au con- 
întîlnirile. la nivel înalt

reciproc in America Centrală și in zona Mării Caraibilor
tibile, în opinia sa, să ducă la o nor
malizare a situației in America Cen
trală și în zona Mării Caraibilor. Fi
del Castro subliniază — în scrisoare 
— potrivit agenției Prensa Latina — 
că armele cubaneze nu vor fi folo
site niciodată într-o agresiune,, fca- 
tricidă. Sîntem dispuși — a spus el — 
șă oferim tuturor cele mai depline 
garanții in acest sens. .......

Dacă guvernul S.U.A., a subliniat 
Fidel Castro, nu va. acționa împotriva 
vecinilor săi, dacă renunță la amenin
țări și la sprijinirea unor regimuri 
ce se fac vinovate, de genocid. Cuba 
este dispusă să colaboreze pentru a 
asigura un climat de pace și res
pect reciproc în regiune.

HAVANA 24 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare adresată președintelui 
Mexicului, Jose Lopez Portillo, pre
ședintele Consiliului de Miniștri și al 
Consiliului de Stat ale Republicii 
Cuba, Fidel Castro, a arătat că țara 
sa este animată de dorința de a se 
garanta pentru America Centrală și 
pentru zona Mării Caraibilor o pace 
care să se bizuie pe dreptul popoare
lor la suveranitate, autodeterminare 
completă și posibilitatea de a înfăp
tui transformări politice și sociale 
care aceste popoare să le decidă 
mod democratic.

Răspunzind propunerilor făcute 
președintele Jose Lopez Portillo 
vederea adoptării de măsuri suscep-

pe 
în
de 
în

Recunoașteri semnificative in legătură cu situația 
din Salvador

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Trei congresman! americani care au 
efectuat o vizită de informare de o 
săptămină in Salvador au declarat, 
revenind la Washington, că afirma7 
țiile președintelui Ronald Reagan 
privind îmbunătățirea situației din a- 
ceastă țară în domeniul respectării 
drepturilor omului nu reprezintă 
altceva decît „un simplu și evident 
fals", relatează agenția United Press 
International. Tom Markin (democrat
— Iowa) și Jim Oberstar (democrat
— Minnesota) — ambii membri ai 
Camerei Reprezentanților — s-au pro-

nunțat pentru încetarea oricărui aju
tor militar american destinat juntei 
de guvernămînt din Salvador. „Ne-am 
reîntors cu convingerea că politica 
Statelor Unite în Salvador favori
zează încălcarea flagrantă a dreptu
rilor omului de către . mii hurii din 
această țară. Forțele ărrycv. : salva- 
doriene reprezintă instrumente ale 
violentei și terorii" — au declarat cei 
doi congresmani, precizînd că opinii
le lor sint împărtășite și de Jim 
Coyne (republican — Pennsylvania), 
care i-a însoțit în 
în Salvador.

vizita întreprinsă
%

Torțiilînd Conferința de la Gene
va în problema Namibiei, desfășu
rată in urmă cu un an, rasiștii de 
la Pretoria sperau să-și prelungeas
că dominația asupra acestui terito
riu și să descurajeze, în același 
timp, orice nouă tentativă de re
curgere la metoda negocierilor. Eve
nimentele 
tat, însă, 
inevitabil 
namibian, 
eroism de S.W.A.P.O., 
intimidat, acțiunile pe plan politic, 
diplomatic și militar întreprinse în 
ultima vreme arătind că este gata 
să continue lupta pînă la victoria fi
nală. In același timp, în diferite 
țări ale lumii ia o amploare cres- 
cindă curentul de opinie care con
sideră că anul 1982 trebuie să devină 
— așa cum a subliniat sesiunea spe
cială a O.N.U. din septembrie — anul 
proclamării independenței Nami
biei.

Ca o expresie a acestui de
vedere, de cîteva luni, la . și
în diferite capitale ale lumii se des
fășoară o vastă activitate diplomati
că pentru scoaterea din impas a pro
blemei namibiene, activitate la care 
participă numeroase state și în pri
mul rînd țările Africii.

Manifestîndu-și amplu solidarita
tea față de cauza Namibiei — ultimul 
mare teritoriu continental (supra
fața 824 292 kmp ; populația — peste 
un milion de locuitori) aflat sub 
dominație colonială — țările africa
ne sint tot mai preocupate de im
plicațiile internaționale ale acestei 
probleme, de consecințele grave ale 
politicii agresive a R.S.A., care pun 
în primejdie pacea și securitatea 
întregii zone. în cursul anului tre
cut, folosind drept pretext prezența 
refugiaților namibieni pe teritoriul 
R.P. Angola, rasiștii de la Pretoria 
au declanșat sute de atacuri asupra 
acestei țări independente și suvera
ne, soldate cu mari distrugeri ma
teriale și numeroase victime ome
nești. Forțele șud-africane, echipate 
cu cel mai modern armament și în
cadrate cu mercenari, au organizat 
de asemenea incursiuni în Zambia, 
Mozambic, Botswana cu scopul de â 
destabiliza regimurile din țările res
pective și de a-și extinde influența 
asupra întregii Africi australe.

petrecute ulterior au ară- 
că asemenea planuri sint 
sortite eșecului. Poporul 

condus cu abnegație și 
nu s-a lăsat

Ținind seama de această situație 
primejdioasă, de gravele pericole 
care amenință integritatea lor teri
torială, țările din „prima linie", în- 
fierînd cu toată fermitatea manifes
tările politicii de forță a R.S.A., își 
intensifică tot mai mult eforturile 
pentru a sprijini poporul namibian 
în înfăptuirea aspirațiilor sale de 
libertate. Astfel, problema namibia- 
nă a constituit principalul punct de 
pe ordinea de zi a Comitetului Eli
berării al Organizației Unității Afri
cane de la Kinshasa, care a reco
mandat ca „anul 1982 să fie anul In
dependenței Namibiei", și a fost dez
bătută din nou la reuniunea Consi
liului ministerial al O.U.A., ce s-a în
trunit zilele acestea la Addis Abeba.

La sfirșitul lunii ianuarie, in capi
tala Zambiei, Lusaka, a avut loc o 
reuniune a reprezentanților celor șase 
țări din „prima linie" (Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe, Mozambic, Ango
la, Botswana), ai Kenyei, Nigeriei, 
precum și ai S.W.A.P.O., care a 
examinat îndeaproape stadiul aces
tei probleme, căile soluționării ei, 
precizîndu-și, în acest cadru, răs
punsul față de propunerile adresate 
de către așa-zisul „grup de contact" 
(S.U.A., Marea Britanie, Franța, 
R.F.G. și Canada) pentru modifica
rea planului O.N.U. cu privire la 
Namibia — propuneri, din păcate, 
favorabile R.S.A. Deși textul acestui 
răspuns nu a fost dat publicității, 
ministrul tanzanian de externe, Sa
lim Ahmed Salim, a subliniat că 
reglementarea problemei namibiene 
depinde de aplicarea de către R.S.A. 
a rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate. Cu alte cuvinte, țările 
africane insistă pentru traducerea în 
viață a planului O.N.U., adoptat în 
1978, pe care autoritățile de la Pre
toria l-au respins în mod sistematic, 
purtînd astfel întreaga răspundere 
pentru impasul la care s-a ajuns. 
Totodată, țările africane continuă să 
albă rezerve serioase față de propu
nerile „grupului de contact" și de 
concesiile făcute de acesta Republi
cii Sud-Africane. După cum se știe, 
țările respectivului grup, care au 
elaborat plapul O.N.U. acum patru 
ani (rezoluția 435), au convenit să 
aducă „adăugiri" și „completări" do
cumentului inițial (prin darea de 
asigurări minorității albe și revi-

zuirea sistemului de desfășurare a 
alegerilor pentru Adunarea Consti
tuantă), susținînd că astfel vin în 
Intîmpinarea R.S.A. și facilitează 
realizarea unui acord.

In ultima vreme, problema Nami
biei a fost abordată, de asemenea, 
și în cadrul întîlnirii de la Bonn 
(25—26 ianuarie) a reprezentanților 
„grupului de contact". Cu acest pri
lej au fost examinate răspunsurile Ia 
propunerile avansate de. acest grup, 
în luna decembrie, țărilor din „pri
ma linie", precum și S.W.A.P.O.,
R. S.A. și unor partide din Namibia, 
„constatîndu-se — 
agenția FRANCE 
sența unui acord 
părți interesate în 
mele demersuri in 
denței Namibiei".
insă că absența unui asemenea acord 
decurge in bună parte tocmai din 
poziția echivocă a țărilor „grupului 
de contact", care, In ciuda evidențe
lor, a cererilor tot mai insistente ale 
opiniei publice, au evitat și evită să 
recomande acele măsuri concrete, 
eficace menite să determine R.S A. 
să dea, in fine, curs uneia din ce
rințele importante ale actualității, 
aceea a realizării de mult scadente 
a accesului la independență al Na
mibiei.

Intensa activitate diplomatică din 
ultima vreme în jurul 
namibiene confirmă, încă 
această problemă a intrat 
nouă, cînd opinia publică 
nală nu mai este dispusă să admită 
tergiversarea la nesfîrșit a îndepli
nirii aspirațiilor legitime ale po
porului namibian. Afirmarea acestor 
aspirații constituie un imperativ 
subliniat, din nou, de președintele
S. W.A.P.O., Sam’Nujoma — cu pri
lejul unui recent turneu întreprins 
In țările din „prima linie". Poporul 
din Namibia — a arătat conducăto
rul S W.A.P.O. — continuînd să și 
manifeste atașamentul față de o so
luție negociată nu va Încrucișa insă 
brațele, nu va aștepta că indepen
denta sa să-i vină din afară. Sub 
conducerea S.W.A.P.O., forțele pa
triotice intensifică lupta armată, 
fiind convinse că numai prin luptă 
vor obliga R.S.A. să accepte inde
pendența Namibiei.

Nicolae N. LUPU
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Critici la • • excesive r. s. cehoslovacă: Preocupări in domeniul
BONN 24 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Franțois Mitterrand, a 
criticat în mod hotărît politica mone
tară americană, chemmd „Ia cea mai 
largă ripostă posibilă", în cursul unui 
interviu difuzat de televiziunea vest- 
germană (Z.D.F.).

„Sistemul economic (vest-) euro
pean suferă prea mult din cauza 
cursului monedelor de referință și a 
ratelor înalte ale dobinzilor practi
cate de Statele Unite", a spus șeful 
statului francez. „Țările vest-euro
pene trebuie să vegheze ca aceste 
dobînzi exagerate să nu le mai 
dezechilibreze. Astăzi este nevoie de 
o atitudine comună față de ceea ce 
se cheamă criza C.E.E., iar vest-euro- 
penii au nevoie, la rîndul lor, de un 
credit cit mai larg posibil împotriva 
politicii economice și monetare a Sta
telor Unite", a subliniat Franțois 
Mitterrand.

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Paris, Emile van 
Lennep, secretar general al Organi
zației pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) a afirmat că, 
la ora actuală, instabilitatea pe pie
țele financiare internaționale, pre
cum și nivelul foarte ridicat al do- 
bînzilor bancare pun sub semnul în
trebării modul în care este aplica
tă in practică politica monetară in 
țările occidentale și, mai ales, in 
Statele Unite. El a apreciat că re
ducerea dobinzilor ar putea duce Ia 
o relansare a activității economice, 
dar in actuăla conjunctură ar fi o 
eroare ca acesta să fie considerat 
factorul decisiv al redresării econo
miilor occidentale, care sint confrun
tate, de asemenea, cu efectele infla
ției, presiurii fiscale și situația di
ficilă de pe piața muncii.

agriculturii
PRAGA 24 (Agerpres). — La Pra- 

ga a avut loc o ședință a Comisiei 
pentru agricultură a celor două 
camere ale parlamentului R. S. Ce
hoslovace — transmite agenția C.T.K. 
Luînd cuvintul in cadrul ședinței, 
Josef Nagr, ministrul agriculturii și 
alimentației, a arătat că anul 1982 va 
fi unul dintre cei mai dificili pentru 
agricultura R.S.C. în cursul acestui 
an și în perioada următoare — a 
spus în continuare vorbitorul — dez
voltarea zootehniei va depinde de 
starea dezvoltării bazei furajere. A- 
ceasta este o schimbare esențială în 
comparație cu anii ’70, cînd neînde- 
plinirea planurilor la producția de 
cereale furajere și la alte culturi a 
fost compensată din import

In continuare, vorbitorul a arătat 
că, anul trecut, cu excepția laptelui,

planurile de achiziție Ia toate tipu
rile producției zootehnice au fost în
deplinite. Intrucit in 1981 au fost ob
ținute recolte mai mici de cereale in 
comparație cu Indicatorii de plan, 
sectorul zootehnic primește în pre
zent cu 1.6 milioane tone cereale 
pentru furaje mai puțin față de pe
rioada anterioară. Ca urmare, a con
tinuat Josef Nagr, s-a hotărît ca 
șeptelul de porcine, cel mai mare 
consumator de cereale-furaje, să fie 
redus cu 400 000 capete.

Referindu-se la aprovizionarea 
populației cu produse realizate de 
sectorul zootehnic, ministrul ceho
slovac a spus că livrările de anima
le pentru tăiere se vor reduce cu
10.5 la sută, dintre care la porci cu
16.5 la sută, în comparație cu anul 
trecut.

r CONVORBIRI GRECO—CIPRIO
TE. După încheierea convorbirilor 
de la Atena dintre președintele Ci
prului și oficialitățile elene a fost 
dat publicității un comunicat in 
care se arată că părțile au analizat 
situația din Cipru în lumina unor 
recente propuneri de convocare a 
unei conferințe sub egida O.N.U. 
pentru rezolvarea acestei proble
me, îndeosebi dacă actualele con
vorbiri intercomunitare din insulă 
nu ajung la nici un rezultat. Un 
purtător de cuvint al guvernului 
elen a făcut precizarea că întîlni- 
rea Papandreu—Kyprianou, din 
capitala Greciei, a fost determina
tă de inițiative âle grupului 
lor nealiniate.

țări-

de-a 
avo-

LA VIENA a avut loc cea 
10-a conferință a colegiilor de 
câți din țările europene, la care a 
participat și o delegație română. 
Participant» la conferință au fost 
primiți de dr. Rudolf Kirchschlae- 
ger, președintele federal al Repu
blicii Austria,'și de cancelarul fe
deral, dr. Bruno Kreisky. Delegația 
colegiilor de avocați din țara noas
tră a avut convorbiri cu dr. Chris-

-AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

tian Broda, ministrul justiției, și cu 
dr. Walter Schuppich, președintele 
organizației avocaților austrieci.

OMAGIU LUI GEORGE ENESCU. 
Sub auspiciile Asociației de priete
nie Cipru-România, la Centrul cul
tural al Ministerului ~................
Nicosia a avut loc 
culturală dedicată
George Enescu. Cu ... r. ... 
prof. Maros Skordi a evocat viata 
și opera marelui muzician român. 
A fost apoi prezentat filmul docu
mentar „George Enescu".

Educației din 
o manifestare 

centenarului 
acest prile).

REZULTATELE REFERENDU
MULUI DIN GROENLANDA. Ma
joritatea groenlandezilor s-au pro
nunțat, în cadrul referendumului 
organizat marți, împotriva menți-

neril acestui teritoriu autonom în 
rîndul membrilor C.E.E. Groenlan
da a intrat în 1973 in Piața comu
nă, in același timp cu Danemarca. 
După această dată a dobîndit statut 
de autonomie internă, fapt care a 
permis locuitorilor săi să se pro
nunțe din nou asupra aderării la 
C.E.E. Agenția France Presse amin
tește că este pentru prima dată de 
la semnarea Tratatului de la Roma 
— prin care a fost constituită 
C.E.E. — cînd o parte integrantă a 
acesteia hotărăște retragerea din 
Comunitatea economică vest-euro- 
peană.

REVENDICĂRI ALE IMIGRAN
ȚILOR DIN SUEDIA. Reprezen
tanți ai unui număr de trei sindi
cate ale imigranților din Suedia

s-au adresat ministrului justiției, 
Carl-Axel Petri, informindu-1 că 
tratamentul aplicat imigranților în 
această țară este inegal față de cel 
aplicat cetățenilor suedezi. Trata
mentul imigranților este inegal 
chiar și în ceea ce privește regi
mul aplicat în închisori, lor 
fiindu-le recunoscute o serie 
„drepturi" prevăzute pentru 
dezii aflați în detenție.

„NEW YORK TIMES" 
SCUMPEȘTE PREȚUL. începînd 
de la 1 martie, prețul unui exem
plar al ziarului „New York Times" 
— unul dintre cele mai mari coti
diene din S.U.A. — va crește cu 20 
la sută — a anunțat Consiliul de 
administrație al publicației.

SCRUTINUL desfășurat dumi
nică în localitatea italiană Orte. 
situată la 70 km de Roma, s-a în
cheiat cu succesul partide’or stin- 
gil. Cel mai mare număr de vo
turi — 40,9 la sută — a revenit 
Partidului Comunist. Pe locurile 
următoare s-au sitilat Partidul So
cialist — cu 27,3 la sută și Parti
dul Democrat-Creștin — cu 22,4 la 
sută.
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