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Înalt omagiu, insuflețitoare chemări 
adresate de secretarul general al partidului 

tuturor oamenilor muncii de la sate
Acum, cînd aniversăm 20 de ani de la 

încheierea cooperativizării, doresc să aduc 
un călduros omagiu țărănimii noastre, care 
a înțeles că numai pe calea socialistă, împre
ună și în strînsă alianță cu clasa muncitoare, 
își poate asigura cu adevărat dezvoltarea 
liberă, bunăstarea și fericirea sa, și totodată 
își poate aduce o contribuție și mai impor- 

* tantă la dezvoltarea generală a patriei, la 
întărirea forței, independenței și suverani
tății României socialiste!

NICOLAE CEAUȘESCU

Noua revoluție agrară devine tot mai 
pregnant o realitate a vieții econo- 
mico-sociale din patria noastră. Ea 
se dovedește a fi un proces activ, 

menit să determine puternice trans
formări și înnoiri in lumea satului româ
nesc, în întreaga activitate din agricultură.

Problemele de stringentă actualitate ale 
agriculturii noastre și-au găsit o puternică 
reflectare și in dezbaterile prilejuite de 
plenara Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor. Desfășurîndu-și lu- 
crărilfe în prezența secretarului general al 
partidului, acest important forum al uni
tăților agricole socialiste, al țărănimii a 
analizat, în spirit critic și autocritic, acti
vitatea privind pregătirea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole din acest an 
și îndeosebi a campaniei de primăvară, 
care se declanșează incepînd de mîine.

Rostindu-și magistrala cuvîntare intr-un 
moment de deosebită semnificație istorică, 
marcat de împlinirea, în primăvara acestui 
an, a trei sferturi de veac de la răscoala 
revoluționară țărănească din 1907, precum 
și a două decenii de la încheierea coope
rativizării agriculturii in țara noastră, se
cretarul general al partidului a evocat, în 
cuvinte calde și emoționante, rolul țără
nimii in viața patriei. Rolul unei clase so
ciale care, secol după secol, „a fost purtă
toarea celor mai glorioase tradiții de luptă 
ale poporului nostru"; a luptat cu abnega
ție, cu dăruire patriotică „împotriva domi- 

.nației străine, pentru neatirnare și inde- 
► oefeuță, pentru formarea națiunii române 
ș. statului național român"; a asigurat, 
„cu; sîpgele și viața celor mai buni fii ai 
săi, dezvoltarea poporului nostru, a cul
turii și limbii române".

Anul 1907 s-a înscris în istoria României 
ca un important moment al afirmării pu
ternice a spiritului revoluționar al clasei 
țărănești. Evocind acest moment, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că „odată cu 
apariția, pe arena istorică, a clasei mun
citoare, si luptele revoluționare, inclusiv 
ale țărănimii, au luat forme mai puter
nice, mai organizate, ceea ce a făcut să 
crească rolul și forța acestor două clase 
in intreaga viață politică și socială a țării, 
în dezvoltarea și transformarea României". 
Acest adevăr a fost confirmat de viață, de 
istorie.

Și tot viața a atestat importanța istorică 
a încheierii cooperativizării, cu două de
cenii în urmă, crearea, la sate, a unor noi 
relații de proprietate, cele socialiste. Ma
rea proprietate socialistă și-a dovedit in 
practică superioritatea asupra micii pro
ducții țărănești, prin creșterea puternică a 
producției agricole, atit. vegetale, cit și ani
male, prin valorificarea cu randament tot 
mai inalt a tuturor rezervelor de care dis
pune agricultura românească. Țărănimea 
s-a transformat într-o clasă nouă, clasa ță
rănimii cooperatiste, cu un ideal social 
unitar și cu o conștiință politică înaltă. S-a 
trecut la dezvoltarea intensivă a agricul
turii, au sporit veniturile oamenilor mun
cii care lucrează în acest sector de activi
tate, s-a ridicat continuu bunăstarea ma
terială și spirituală a țărănimii, a satului 
românesc. „Acum putem să afirmăm cu toată 
fermitatea, a arătat secretarul general al 
partidului, că numai calea socialistă a agri
culturii, in forma proprietății de stat sau 
cooperatiste — care se completează in mod 
armonios — poate asigura progresul ne
întrerupt și rapid al agriculturii".

într-adevăr, și prin izbinzile agriculturii 
forța socialismului s-a dovedit o realita
te. Și nici nu putea fi altfel într-o 
societate a cărei temelie trainică o 
constituie alianța dintre muncitori, țărani

și intelectuali, unitatea de monolit a între
gului nostru popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. S-a făurit un nou tip de uni
tate politică, socială și ideologică, avînd la 
bază concepția revoluționară potrivit că
reia poporul, stăpin al mijloacelor de pro
ducție, făuritor al tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale, participă activ la con
ducerea tuturor treburilor obștești și de 
stat. O dovadă elocventă, în acest sens, au 
adus-o și lucrările recentei plenare a Con
siliului Național al Agriculturii, în cadrul 
căreia participant la discuții au formulat 
multe propuneri Cu privire la perfecțio
narea organizării și conducerii agriculturii.

Hotărîrile adoptate nu de mult, privind 
apropierea veniturilor țărănimii de cele 
ale oamenilor muncii din industrie, la care 
secretarul general al partidului s-a referit 
pe larg în cuvîntarea sa, sînt menite să ci
menteze și mai mult alianța muncitOrească- 
țărănească, care a dobîndit an de an un 
conținut tot mai bogat, avind ca temelie 
convergența intereselor politice și social- 
economice, apropierea nivelului pregătirii 
politice și culturale a celor două clase, 
participarea lor activă la intreaga viață 
economico-socială și politică a țării. De
sigur, veniturile țărănimii vor fi mai mari 
în condițiile aplicării acestor hotăriri. Dar, 
așa cum a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aceste venituri sint nemijlocit 
legate de muncă, de producție. Nimeni nu 
poate avea venituri garantate, nimeni nu 
poate trăi in societatea socialistă fără să 
muncească.

Ceea ce îi unește, ceea ce i-a unit pe 
oameni dintotdeauna sînt munca, țelurile 
muncii. Acum, cînd țărănimea noastră 
incepe o nouă campanie agricolă, care prin 
desfășurare exemplară va trebui să ducă 
la recolte mai spornice, la valorificarea su
perioară a pămintului, a condițiilor de 
care dispun unitățile agricole socialiste, cu
vintele, îndemnurile, indicațiile secretaru
lui general al partidului, adresate și cu 
acest prilej tuturor oamenilor muncii de la 
sate, trebuie să rodească în fapta fiecăruia, 
în mobilizarea la muncă a tuturor forțe
lor. Din cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reieșit cu claritate un 
mare adevăr, de care va trebui să se țină 
mereu seama, de la care să se pornească 
în toate acțiunile, acela că „omul sfințește 
locul".

Este un adevăr pus în lumină în cadrul 
plenarei de rezultatele unităților agricole 
fruntașe, care au realizat producții cu mult 
peste media pe țară. Este, totodată, o ce
rință ce trebuie să-și găsească un răspuns 
categoric, ferm în activitatea tuturor uni
tăților agricole, a tuturor deținătorilor de 
teren agricol.

OAMENI AI MUNCII 
DE PE OGOARE I

Acum, cînd începe o nouâ 
campanie agricolă, printr-o ri
guroasă și temeinică organiza
re a muncii, prin executarea 
ireproșabilă a tuturor lucrări
lor agricole de primăvară, să 
răspundem îndemnurilor și 
chemărilor secretarului gene
ral al partidului, să punem 
munca, priceperea și hărnicia 
tuturor în slujba înfăptuirii 
neabătute a obiectivelor noii 
revoluții agrare, a înlloririi 
continue a agriculturii noastre 
socialiste !

HOTĂRÎREA
Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor privind adoptarea do
cumentelor supuse dezbaterii și angajamentul oamenilor 
muncii din agricultură de a face totul pentru realizarea 
programelor stabilite de creștere a producției vegetale și 
animale, în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării 
populației cu produse alimentare și a industriei cu materii 

prime
IN PAGINA A V-A

' PRODUCȚIA^ 

DE CEREALE 
a. crescut de la 

9600000 tone 
in 1962 
la circa 

20000000 
tone

în 1980-1981,-

NUMĂRUL TRACTOARELOR 
a crescut de la 57500 in 1962

< la 155000

SALA pe LiCîUkA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul revistei iugoslave 

„Medjunarodna Politika"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbă- 
tă, pe Velimir Popovici, director și

redactor-șef al revistei iugoslave 
„Medjunarodna Politika".

La primire a luat parte tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru revista iugoslavă „Medjuna
rodna Politika".
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Aspirafii și împliniri care dau
măsura tinereții revoluționare
TINERII VĂZUȚI DE El ÎNȘIȘI Șl DE EDUCATORII LOR

Anchetă socială de Mihai STOIAN

La îndemnurile partidului, sub părinteasca-i îndru
mare, tineretul țării noastre răspunde întotdeauna, cu 
înaltă conștiință și dăruire : „Prezent !“. In tot ceea ce 
ani înfăptuit, înfăptuim și vom înfăptui este încorpora
tă contribuția de preț a tinerei generații, căreia ii sînt 
caracteristice energia, elanul, spiritul novator, revoluțio
nar, patriotismul profund, totala angajare pentru slu
jirea idealului comunist care încunună fruntea Româ
niei socialiste. Apropiata aniversare a 60 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comunist devine un minunat 
prilej pentru toți tinerii de a-și spori aportul la vasta și 
multilaterala activitate constructivă consacrată realizării 
unei noi calități in toate domeniile de activitate.

Din nenumărate unghiuri ale vieții și ale muncii 
poate fi configurat portretul expresiv al tinerei gene
rații comuniste. Am ales, în rindiirile de față, calea 
dialogului cu trei tineri intrați de curind in producție 
— la întreprinderea „Automatica" din Capitală. Toți 
absolvenți de liceu, cu bacalaureatul luat, și care, dind 
examen de admitere la facultate, n-au izbutit să obțină 
media necesară pentru a fi declarați admiși. Care este 
drumul acestor tineri ca atiția alții intrați la școala 
muncii ? Cum te integrează ei in universul uzinei ? 
Cum răspund exigențelor ordinii și disciplinei munci
toreștii? Ce valori umane, morale le înriuresc noua 
existență ?

Să-ți asumi cu elan și maturitate

noile răspunderi

în luna aprilie, cînd era 
încă în clasa a XH-a, 
Liliana Ioan a împlinit 19 
ani. Este o tînără blondă, 
subțirică, ochi pătrunză
tori, bărbie voluntară, ex
presie deschisă, vorbește 
totuși măsurat, fără a se 
aventura în afirmații greu 
de susținut :

— Prima zi de lucru aid 
a fost o zi cu emoții deo

sebite, aș zice că aveam 
încă un suflet de copil, de 
școlar, mă tot întrebam 
dac-o să fac față, dacă 
noii mei colegi vor fi ge
neroși. nu îngăduitori, căd 
nu îngăduință ceream eu, 
ci înțelegere omenească, 
bunăvoință. Trebuie să vă 
spun, de Ia bun început, 
că totul a Întrecut orice 
așteptare optimistă, dac-aș

fi fost chiar optimistă în 
clipa aceea. Și mă grăbesc 
să adaug că, de atunci și 
pină astăzi, nici un om, 
indiferent ce funcție ar 
avea în secție, nu m-a 
bruscat, nu m-a umilit în 
vreun fel, fie și involun
tar. Mediul muncitoresc 
este realmente extraordi
nar, in primul rind prin 
atmosferă, prin starea de 
spirit care domnește la 
locul de muncă, prin dis
ciplină și responsabilitate, 
prin respectul reciproc. In
transigență, da, însă nici 
un fel de complex de su
perioritate față de un 
practicant ca mine, înar
mat, ce-i drept, cu un 
atestat profesional de elec- 
tronist-automatizări, insă, 
sinceri să fim, aflat abia 
la a.b.c.-ul meseriei. Asta 
m-a cîștigat pe deplin 
pentru răspunderile ce-mi 
revin : montarea pieselor, 
cositorit, la debut sub o 
atentă și tovărășească su
praveghere, apoi singură. 
Mă deșeuri, normal, știu 
să citesc o schemă, știu 
relativ multe pentru că nu 
degeaba am făcut, ani în 
șir, practică la liceu, pa
ralel cu învățătura. Crede- 
ți-mă, e grozav să constați 
că n-ai doar o diplomă în 
buzunar, că ai și o sumă 
de cunoștințe prețioase, o 
garanție a destinului tău 
independent, de om trecut 
de treapta maturității, ca
pabil să-și asume integral 
răspunderea propriei vir
ate. în ziua în care mi-am 
incgsat remunerația, am 
și dat, rapid, citeva tele
foane unor foste colege de

liceu, pe care le-am invi
tat la cofetărie. E fantastic 
să măninci pe banii tăi, 
munciți de tine, erau par
că mai dulci și prăjiturile, 
să cumperi din ei, cum am 
făcut eu atunci, o pereche 
de pantofi și-o poșetă, să 
dai partea ta în casă, pen
tru bugetul familiei. Nu 
vreau să idealizez lucru
rile, să par de o înflăcă
rare copilărească, dar sa
tisfacția a fost nemai- 
întîlnită pentru mine. 
Repet, după ce mi-am asu
mat răspunderile corespun
zătoare virstei și circum
stanțelor în care mă aflu, 
m-am simțit excelent. Și 
continuu să mă simt așa, in 
această secție în care, tot
odată, am simțit că un eșec 
nu Înseamnă o infrîngere ; 
mă refer la admitere, 
eram cam slab pregătită 
la matematici, a fost și 
dificil. Învăț și acum, anul 
acesta voi da din nou. toc
mai pentru că, muncind, 
integrindu-mă în colecti
vul nostru, am căpătat 
realmente curaj și, din- 
tr-o dată, poate o înțele
gere a lucrurilor mai ma
tură, potrivit căreia știu și 
simt că orice insucces poa
te fi corectat prin voință 
și rațiune, prin activitate 
intensă.

— La urma urmei, exis
tă indivizi care-și pierd 
capul cind obțin un suc
ces, tot așa cum alții și-l 
pierd cînd ratează ceva. 
Ce vi se pare esențial în 
clipa de față ?
(Continuare in pag. a IV-a)

( ÎNSEMNĂRI DE SCRIITOR

DOR
DE PRIMĂVARĂ

Ion LANCRANJAN

Iernile de altădată — 
iernile de neuitat ale co
pilăriei — erau fantastice. 
Ningea in cite o noapte, 
ningea mult, iar noi, co
piii, ne minunam de 
schimbarea care se pro
dusese în vreme ce dor- 
misem. Ne minunam și ne 
grăbeam să ieșim afară, 
in curte și in grădină, cu 
sania sau cu patinele (că
rora noi le ziceam „mițe", 
nu știu de ce). Era ger 
mare citeodată, era frig de 
scirțiiau pomii prin gră
dini, zgribulindu-se, par
că. Era greu cu îmbrăcă
mintea, cu încălțămintea, 
mai ales, care trebuia 
cruțată („... voi nu price
peți, măi ghiavolilor, că 
bocancul și opinca se fac 
greu și numai pe 
bani ! ?...“). Dar nouă nu 
ne păsa de nimic — nici de 
frig, nici de ruperea hai
nelor, nici de stricarea în
călțămintei. Eram cum sint 
de obicei copiii: „fără saț". 
Stăteam pe coastă și in 
vale pină cind cădea 
noaptea peste noi, iar a 
doua zi o luam de la ca
păt, cu aceeași frenezie. 
De pe la un timp însă 
ne domoleam și noi, fără 
nici o poruncă, de nică
ieri. Ni se făcea dor de 
primăvară, dor de lăr
gime, dor de lumină. Alea
nul acesta nu înmugurea, 
ce-i drept, numai in su
fletele noastre de copii. 
Ii bintuia, in egală mă
sură, dacă nu și mai pu
ternic, și pe cei mari. Bin
tuia și domina de pe la 
un timp întregul sat, care 
aștepta cu nerăbdare să 
iasă pe hotar, la arat și la 
semănat, care se gindea și 
visa la secerat și la cules. 
In asemenea momente, in 
asemenea răspintii de lu
mină, satul era animat de 
un singur vis, de un sin
gur dor : să fie toate mai 
bune și depline, să ro
dească pămintul mai mult, 
să se preschimbe stropul 
de sudoare în bob de griu 
și să se prefacă truda in 
floare de lumină. De aceea 
semăna fiecare primăvară 
cu o mare și de neuitat 
sărbătoare. De aceea eram 
atinși noi, încă din iarnă, 
de un elan ciudat și inevi
tabil : pentru că eram dor
nici de mai bine, eram se- 
toși de lumină și de lim
pezime, cum fuseseră de
altfel și cei dinaintea 
noastră, cum fuseseră și 
străbunii lor, și străbunii 
străbunilor lor, pină din
colo de brazda începutu
rilor, la capătul căreia stă
tea, bineînțeles, tot un ță
ran, un om de-al nostru 
adică, un izvoditor de rod

nicie și de bucurie. De 
aceea vroiam noi, copiii — 
in fiecare primăvară vro
iam asta — să atingem 
cerul cu mina, de., aceea 
treceam din culme în cul
me, pentru că eram lu
minoși, netemători, cum 
sînt de obicei copiii...

Sint ani de atunci, copi
lăria mea s-a dus de mult, 
s-a dus și tinerețea, dar 
iată că eu, om in toată fi
rea,' sint bintuit de același 
alean ciudat și inevitabil, 
de același dor nelămurit, 
care e mai puternic parcă 
decit cel de altădată. E 
mai profund, in orice caz, 
e mai dens. Amărăciunea, 
părerea de rău față de tot 
ce nu am izbutit noi nu 
sint străine deloc de acest 
simțămint, așa cum este el 
astăzi, la capătul acestei 
ierni aspre și urite. Dar și 
încrederea face parte in
trinsecă din ele. Dorul de 
demult, dorul copilului de 
țăran, s-a preschimbat in 
convingere fermă și luci
dă, cum că vor fi toate 
spre bine și spre belșug. 
Nu se poate să nu fie așa, 
dacă vom munci mai mult 
și mai bine, din ce in ce 
mai bine, dacă ne vom 
gîndi cu mai multă luare- 
aminte la stăruința părin
ților și străbunilor noștri, 
la hărnicia lor, la inepui
zabila lor răbdare, la fan
tastica lor încredere in 
ziua de mîine a acestui 
popor fără de moarte.

Nu am fost și nu sint 
trimbițaș de meserie, se 
știe acest lucru. Și nici nu 
voi fi. Înțelesurile aces
tea vroiam insă neapărat 
să le scot in evidență. Nu 
pentru a dădăci, da pen
tru că ele au făcut și fac 
parte din istoria noastră 
și din felul nostru de a fi. 
Pentru că cei dinaintea 
noastră au reușit să trea
că prin împrejurări grele, 
dacă nu chiar cumplite, 
numai așa : stăruind, bizu- 
indu-se pe lumina de 
nestins a încrederii — sin
gura lumină care îl ajută 
pe om să fie om — izbin- 
dind in cele din urmă, pu- 
nindu-ne in brațe o Țară 
și un destin, cum trebuie 
să facem și noi, cei de azi, 
față de cei de miine...

Dorul de primăvară, do
rul de mai bine al tutu
ror desculților de altădată, 
nu numai al meu, a deve
nit in bună măsură reali
tate concretă și vie, aș- 
teptînd noi înfloriri și noi 
rodiri, ale căror apropieri 
depind de noi toți, de 
munca noastră și de în
crederea noastră In iz- 
blndă.

Monumentul înălțat la Flămînzi — sculptor : 
Florian Calafateanu - în memoria celor căzuți 
la 1907, omagiul prezentului socialist adus tra

dițiilor revoluționare ale țărănimii

Pagina a lll-a
Satul românesc de azi, sub semnul 

împlinirilor socialiste, al înfăptuirii 

aspirațiilor de progres și bunăstare 

ale țărănimii

De la anotimpul 
zăpezilor insingerate 

la epoca noii 
revoluții agrare

La Flămînzi, cu martori oculari și 
urmași ai răsculaților de la 1907, 
despre viața nouă, făurită în anii 

socialismului
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Începînd de la 1 martie, intrăm din plin în

CAMPANIA AGRICOLA 
DE PRIMĂVARĂ!

GIURGIU TIMIȘ

Tractoarele
Mecanizatorii de la 

S.M.A. Călugăreni-, ju
dețul Giurgiu, au inch, 
iat repararea tractoarelor 
și a celorlalte mașini a- 
gricole inainte de terme
nul stabilit. Comisiile de 
recepție au dovedit exi
gență față de calitatea 
lucrărilor. Nu a fost o re
cepție de rutină, ci, po
trivit indicațiilor comi
tetului județean de partid, 
in afara urmăririi lucră
rilor pe faze de reparații 
de către membrii comi
siilor de recepție s-a fă
cut verificarea fiecărui 
tractor, fiecărei mașini a- 
gricole pentru a nu ră- 
mîne nimic în afara o- 
chiului expert al specia
liștilor. în plus, fiecare 
mecanizator, care are în 
primire un tractor, a fost 
un membru exigent al

13“

sînt gata să
comisiei de recepție, mai 
ales că era direct inte
resat să aibă la dispozi
ție, pentru apropiata 
campanie agricolă, un 
utilaj bine pus la punct, 

în total. în această iar
nă au fost reparate- 351 
de tractoare. După cum 
ne spunea directorul sta
țiunii, Gheorghe Ciobi- 
nu, de la începutul 
clanșării campaniei 
reparații, munca a 
temeinic organizată, 
care mecanizator, meca
nic, electrician, sudor si 
strungar știind ce are de 
făcut. S-a lucrat în două 
schimburi pentru a fi fo
losit cît mai judicios spa
țiul de lucru. Ținîndu-se 
seama de numărul mare 
a] tractoarelor ce trebu
iau supuse reparațiilor 
sau reviziilor, conducerea

V

de- 
de 

fost 
fie-

BISTRITA-NASAUD CLUJ

Activitate intensă
în livezi

Pomicultorii din județul Bistrița- 
Năsăud au realizat anul trecut o 
bună recoltă de fructe. Muncitorii 
și specialiștii stațiunii de cercetări 
și producție pomicolă Bistrița au 
obținut cele mai bune rezultate din 
întreaga perioadă a celor trei de
cenii de existență a unității, mate
rializate in dublarea realizărilor 
față de 1980, respectiv depășirea 
sarcinilor de plan cu 800 tone fruc
te. în aceste zile, in cele patru fer
me se muncește cu rîvnă și cu gri
jă pentru calitatea lucrărilor în
cepînd din noiembrie 1981, fluxul 
transportului și administrări’ de 
îngrășăminte naturale a fost con
tinuu, iar tăierile de formare și 
fructificare la pomii din livezile 
clasice și la cele intensive se des
fășoară in ritmul stabilit. De cu- 
rînd au început și stropirile de iar
nă, lucrări intîrziate din cauza 
temperaturilor scăzute.

Din situația operativă întocmită 
la stațiune aflăm că, pe ansamblul 
județului, lucrările de bază din 
această perioadă se desfășoară în 
bune condiții. Primul tratament de 
iarnă al pomilor s-a executat pe 
2 700 hectare livezi, din dele 5 635 
hectare prevăzute în program ; 
tăierile au fost efectsate- la' pomii 
plantați pe 7 322 hectare, față de 
planul de 11 880 hectare, iar cu tn- 
grășăminte 
lizate 3 605 
mai mare 
program.

Lucrările 
continuă intens. Ne-am convins de 
aceasta la fața locului, in 
unități agricole. La ferma 
Viișoara, la ferma pomicolă 
Bistriței, ca și in plantația 
a fermei Șesu Jelnei 
intens la tăieri, iar tractoarele cu 
remorci transportau îngrășăminte 
naturale în livezi. Din discuțiile cu 
inginerul-șef al C.A.P. Viișoara, 
loan Cioba, și cu președintele coo
perativei agricole Galații Bistriței, 
loan Erneț, am desprins faptul că 
forțele sî,nt concentrate aproape în 
totalitate în plantațiile intensive, 
cele clasice fiind lăsate pe planul 
al doilea, pe motiv că au avut în 
anul .trecut un randament produc
tiv mai slab. Or, este necesar ca 
In toate livezile lucrările de îngri
jire a pomilor să fie executate 
exemplar, deoarece numai în felul 
acesta poate spori producția de 
fructe a județului. (Gh. Crișan, co
respondentul „Scînteii").

naturale au fost ferti- 
hectare, o suprafață 

decît se prevăzuse în

de îngrijire a livezilor
cîteva 
C.A.P. 
Galații 
tînără 

se lucra

înceapă lucrul în cîmp
stațiunii și biroul organi
zației de partid au hotă- 
rît ca o serie de mașini 
și agregate să fie repa
rate în centrele de meca
nizare care au o bună do
tare tehnică : la secția de 
la Crîngurf — combinele, 
la Tangîru — toate pre
sele de balotat, iar 
Hulubești 
discuri. Preocupați 
desfășurarea la timp și în 
cele mai bune condiții a 
apropiatei campanii a- 
gricole. mecanizatorii au 
pregătit cîteva agregate 
complexe care să ducă la 
folosirea cu randament 
sporit a tractoarelor și la 
importante economii de 
carburanți. S-au realizat 
13 asemenea agregate 
pentru pregătirea solu
lui, astfel că un tractor 
va avea o grapă cu disc,

la
grapele cu 

de

o grapă cu colți regla
bili, o instalație de erbi- 
cidat, iar in față o se
mănătoare S.U.P. pentru 
fertilizat. Alte 10 cupluri 
de agregate vor cuprinde 
un disc, un tăvălug ine
lar, o instalație de erbiei- 
dat, iar în fața tractoru
lui o semănătoare de pă- 
ioase pentru administrat 
îngrășăminte chimice gra
nule.

în campania de repa
rații, mecanizatorii de la 
S.M.A. Călugăreni au re
condiționat piese pentru 
tractoare și semănători în 
valoare de aproape 800 000 
lei. Acum, in pragul în
ceperii campaniei de pri
măvară, ei sint gata pen
tru marea bătălie a re
coltei anului 1982. (Pe
tre Cristea, coresponden
tul „Scînteli").

Agregatele 
complexe 

pregătite pentru 
lucrarea solului 

și semănat

Obiective si sarcini actuale în economie:9

Mai mult cărbune prin creșterea
ii ai accentuată a productivității muncii

Ameliorarea pajiștilor 
întîrziere!

într-o recentă ședință lărgită 3 
biroului Comitetului județean Cluj 
îl P.C.R., în care s-au dezbătut 
probleme ale zootehniei, tovarășul 
inginer Emil Andrei, directorul în
treprinderii județene de îmbunătă
țire și exploatare a pajiștilor, a 
prezentat un program de ameliora
re a celor 210 000 hectare pajiști 
naturale din județ. Se prevăd, 

n să fie 
suprafață de 27 150 

____  __ care 10 675 hectare 
prin reînsămînțări și supraînsămîn- 
țări, fertilizarea a 79 500 hectare cu 
îngrășăminte chimice a 14 000 hec
tare prin tîrlire și a 11 600 hectare 
cu gunoi și urină de grajd. Ce se 
face acum în iarnă pentru amelio
rarea pajiștilor 7

Timp de cîteva zile un elicopter 
a împrăștiat îngrășăminte chimice 
pe pășuni și finețe din zona comu
nelor Apahida, Mociu și Cămăraș. 
Să vedem ce suprafețe s-au ferti
lizat din cele 11 600 hectare prevă
zute a primi îngrășăminte organice.

din județ.
printre altele, ca în acest 
regenerată o 
he«are, din

MARAMUREȘ •Si

In comuna Buza, peste 100 de sănii 
ale cetățenilor transportau îngră
șăminte naturale din propriile gos
podării, Bune rezultate s-au obți
nut și în comunele Cojocna, Iclod 
și altele. Dar pe ansamblul județu
lui suprafețele fertilizate cu îngră
șăminte naturale nu reprezintă 
decît 520 hectare. De ce atît de 
puțin ?

„Suprafața prevăzută este exage
rat de mare — afirmă directorul 
întreprinderii de pajiști. Nici in
tr-un an n-am fertilizat mai mult 
de 3 000 hectare. Știți, au întîietâ- 
te suprafețele ce se vor cultiva cu 
legume, porumb, sfeclă, plante fu
rajere, pășunile fiind întotdeauna 
pe ultimul loc“.

în județ se așteaptă îngrășăminte 
chimice care să fie administrate pe 
pajiști, însă nu se folosesc cele na
turale. Dar acestea din urmă nu 
pot fi transportate și administrate 
cu elicopterul... (Alexandru Mure- 
șan, corespondentul „Scînteii").

în vederea reducerii tasării solu
lui și folosirii mai raționale a ba
zei tehnico-materiale, cit și a eco
nomisirii combustibilului, in toate 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județul Timiș s-a tre
cut operativ la constituirea de cu
plaje cuprinzînd toate mașinile 
specifice aflate în dotare. Pină în 
prezent au fost alcătuite 620 agre
gate complexe pentru pregătirea 
patului germinativ și 340 agregate 
complexe pentru semănat. Iată cîte- 
va dintre acestea : semănătoarea 
S.U.P. pentru administrarea îngră
șămintelor chimice, plus grapă cu 
disc G.D.-3,2, echipament de erbici- 
dat și grapă cu colți reglabili ; se
mănătoarea S.U.P, pentru adminis
trarea îngrășămintelor chimice cu 
combinator pentru pregătirea solu
lui și echipament de erbici- 
dat. Din calculele întocmite de 
specialiștii Trustului S.M.A. Timiș 
rezultă că la efectuarea lucrărilor cu 
agregate complexe se înregistrează, 
la pregătirea terenului, economii de 
3—5 litri combustibil la hectar, iar 
la semănat — de 0,7 litri la hectar, 
încă o mențiune. Eforturile susți
nute depuse de cadrele tehnice, 
meseriașii și mecanizatorii din 
S.M.A. dau garanția că acțiunea de 
confecționare a cuplajelor de ma
șini se va încheia în cîteva zile. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn
teii").

MUREȘ

Legume timpurii 
pe suprafețe 
cît mai mari

Calculele făcute de conducerea în
treprinderii miniere Comănești ara
tă că in acest an fondurile alocate 
pentru creșterea retribuției persona
lului muncitor din această unitate, 
ca urmare a majorării prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la produse
le agroalimentare, se ridică la circa 
10 milioane lei. Minerii de aici au 
hotărit ca mai mult de o treime din 
această sumă să fie recuperată pină 
la finele anului 1982. Pe ce căi se 
acționează ? — îl întrebăm pe ingi
nerul Nicolae Bejan, directorul în
treprinderii.

— Vom obține aceste economii la 
cheltuielile de producție în primul 
rind pe seama creșterii mai accen
tuate a productivității muncii. Pe a- 
ceastă cale scontăm să realizăm o 
producție fizică suplimentară de cel 
puțin 12 000 tone de cărbune de cali
tate, adică cu 7 000 tone mai mult de
cît ne angajasem inițial, și să redu
cem corespunzător cheltuielile la 1 000 
lei producție-marfă. Rezultatele din 
primele două luni ale anului confir
mă că minerii noștri sînt hotărîți să-și 
respecte cuvîntul dat. Au fost ex
trase, peste prevederi, mai mult de 
2 000 tone de cărbune, întregul spor 
de producție fiind obținut exclusiv 
pe baza creșterii productivității 
muncii. In fruntea întrecerii se si
tuează colectivele din sectoarele de 
exploatare Asău, Leorda și Rafira.

Notăm că prin mecanizarea în în
tregime a operațiilor de manipulare 
și transport, concentrarea producției 
pe panouri mari și generalizarea 
susținerii metalice a abatajelor-ca- 
meră, productivitatea fizică a muncii 
planificate pe această perioadă a 
fost depășită cu circa 2 la sută. In 
aceeași perioadă, brigăzile de mineri 
conduse d.e Vasile Milea, Constan
tin Neneci, loan Tarcău și Constan
tin Voiadeș — de la sectoarele de 
exploatare Vermești, Leorda și Lu
mina — au introdus în subteran noi 
utilaje moderne, de înalt randament, 
care au permis creșterea cu 50 la 
sută a vitezei de avansare față de 
cea realizată cu mijloace obișnuite.

Concomitent cu extragerea cărbu
nelui din rezervele existente, mine
rii din Comănești sînt i locupați de 
descoperirea și punerea în exploa

tare a unor noi straturi de zăcă- 
mint. Maistru) principal Grigore Ar- 
deleanu, secretarul comitetului de 
partid, ne spune că prin efectuarea 
unor lucrări suplimentare de cerce
tare geologică, pregătire și deschide
re a unor noi fronturi de lucru pe o 
lungime de 2 100 metri, la Vermești 
și Leorda au fost identificate și pre
gătite pentru exploatare rezerve ce 
depășesc 220 000 tone de cărbune. 
Folosind tehnologii noi, avansate,

A

La întreprinderea 
minieră Comănești

$

Zile de vîrf la fertilizarea pămînttilui
Semnalam la înce

putul acestui an fap
tul că in unele locali
tăți din județul Mara
mureș, unde prin tra
diție terenurile acide 
se tratau cu marnă, 
aflată la indemină 
din belșug, in ultima 
vreme se renunțase la 
folosirea acestui a- 
mendament. Pentru 
sporirea recoltelor, lo
cuitorii 
șești au 
dunările 
luarea acestui bun o- 
bicei. Propunerea de a 
se trece îndată la or
ganizarea acestei acți
uni cu posibilități lo
cale a fost publicată 
în ziarul nostru. Care 
sint rezultatele 7 lată 
ce ne răspunde pri
marul comunei Șișești, 
tovarășul Ioan Tura :

„Ținind seama că 
efectul marnării este

comunei Și- 
propus in a- 
populare re-

superior tratamentu
lui cu amendamente 
calcaroase obișnuite, 
precum și posibilitatea 
de a aduce de la dis
tanțe mici marna ne
cesară, noi am mobi
lizat toate mijloacele 
de transport din co
mună, iar cu două ex
cavatoare am extras 
din carieră și am 
transportat pe cimp 
pină azi peste 10 000 
tone de marnă. Acțiu
nea este in curs, se 
desfășoară cu bune 
rezultate. Dacă avem 
in vedere cele 25 000 
tone de îngrășăminte 
naturale transportate 
la cimp In această iar
nă de locuitorii comu
nei, miile de, tone de 
marnă vor contribui 
in mod substanțial la 
creșterea producțiilor 
de porumb, cartofi, le-

gume și furaje pe care 
gospodarii comunei au 
hotărit să le obțină in 
acest an“.

Exemplul celor din 
Șișești s-a extins in 
alte localități din a- 
cegstă zonă a județu
lui. La Chechiș, in co
muna Dumbrăvița, de 
exemplu, marnarea a 
dobindit caracterul 
unui program de lun
gă durată ; la coope
rativa agricolă din 
Culcea, comuna Săcă- 
lăseni, la Ciocotiș 
comuna Cernești, 
satele Făurești, 
rința, Cărpinis 
Curtuiușu Mic din 
muna Copalnic Mă- 
năștur au fost trans
portate cu atelajele lo
cuitorilor mii de tone 
de marnă pe terenuri
le agricole. (Gheorghe 
Susa, corespondentul 
„Scînteii").
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in 
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în vederea asigurării bunei apro
vizionări a populației, în acest an, 
în județul Mureș vor fi produse 
cantități sporite de legume. în ce 
stadiu se află pregătirea viitoarei 
recolte ? La întreprinderea jude
țeană de legume și fructe aflăm 
că întreaga suprafață de 31 hecta
re de sere din cadrul acestei uni
tăți ă fost plantată cu legume din 
Ciclul I — tomate gulioareț castra-/ 

!jî:- yeți și ardei. O,muncă susținută se 
desfășoară în 'aceste zile lă prfcgă- ' 
tirea producției de legume din so
larii, care ocupă 28 hectare în u- 
nitățile I.J.L.F., 5 hectare în coo
perativele agricole și 70 hectare în 
unități economice și în gospodă
riile populației. Lucrările sînt con
centrate la producerea răsadurilor. 
Pină acum au fost pregătite răsad
nițe însumînd 15 300 mp.

Pentsu continuarea acțiunii de 
producere a răsadului se lucrează 
intens la acoperirea solariilor cu 
folii de polietilenă. Anul trecut, 
preocuparea acordată dezvelirii 
timp util a solariilor, stivuirii 
protejării in condiții mai bune 
acestui material (energointensiv 
deci, costisitor) s-a materializat 
recuperarea a peste 30 tone folii 
de polietilenă, care va fi reutili- 
zată acum. Dar această cantitate a- 
sigură, după cuta ne spune condu
cerea I.J.L.F., doar 10 Ia sută din 
necesarul de folie pentru anul in 
curs. Pentru acoperirea solariilor au 
fost procurate de la unitățile chi
mice din orașele Victoria. Năsăud 
și Buzău 50 tone folii de polieti
lenă. (Gh. Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

minerii de aici scot zilnic la supra
față. peste prevederile planului, 
40—50 tone de cărbune.

Dealtfel, introducerea pe scară lar
gă a mecanizării și creșterea pe a- 
ceastă cale a productivității muncii 
constituie o preocupare de bază a 
colectivelor din toate exploatările 
miniere din Valea Trotușului. La 
Asău-Sud, bunăoară, unde va începe 
peste puține zile exploatarea masivă 
a cărbunelui din straturile Wagner, 
Coroban și Chiricel, se muncește in
tens la introducerea transportului cu 
locomotive electrice cu troliu pînă 
in apropierea panourilor de abataje. 
Aici a fost realizat un front de lu
cru suplimentar în lungime de peste 
500 metri, fapt care va asigura <je- 
pășirea planului de producție pe a- 
cest an. în același scop, la Rafira se 
fac lucrări de zidărie cu bolțuri și se 
amenajează un nou orizont de ex
ploatare, iar la Vermești se extinde 
transportul gravitațional din abataje 
pină în galeriile colectoare.

Pentru a veni în sprijinul mineri
lor din subteran, muncitorii din a- 
tellerele mecanice realizează echipa
mentul de susținere metalică a aba- 
tajelor-cameră. vagoneții de mină, 
macazurile de cale ferată și alte mij
loace de transport. Sînt fabricate, 
totodată, pe plan local o serie de 
mașini și utilaje destinate sectorului 
de exploatare : ciocane de abataj,

instalații de măcinat cărbune, trolii, 
scocuri oscilante etc. Pentru prima 
dată la Vermești se va introduce în 
acest an o combină modernă de tă
iere a straturilor de cărbune. Utili
zarea ei va asigura sporirea de circa 
două ori a vitezei de avansare, față 
de cea realizată pînă acum cu mij
loace obișnuite.

Tot în vederea creșterii producti
vității muncii și sporirii producției 
de cărbune, în minele de pe Valea 
Trotușului au fost extinse in ultima 
vreme o seamă de inițiative munci
torești : efectuarea schimbului direct 
la locul de muncă și nu Ia gura mi
nei, cum se făcea pină de curînd, 
extragerea sterilului din cărbune in 
abataje și nu la suprafață, recupe
rarea lemnului și a echipamentului 
metalic din abataje și galerii etc. 
Minerii și-au făcut in acest sens un 
calcul gospodăresc : prin recupera
rea echipamentului metalic din spa
țiile exploatate, ei vor realiza în a- 
cest an o economie la costurile de 
producție de un milion lei. Sumă 
bună, care va contribui, de aseme
nea, la recuperarea fondului alocat 
pentru majorarea retribuțiilor.

Odată cu sporirea continuă a can
tităților de cărbune extras, minerii 
din Comănești sînt preocupați de îm
bunătățirea calității producției. Ei au 
introdus în acest scop noi tehnologii 
de exploatare și au perfecționat 
multe din cele existente. Bunăoară, 
la Rafira, Leorda, Asău și în alte 
sectoare de exploatare a fost gene
ralizată tăierea selectivă a cărbune- 
lut din straturile de steril.

Sînt fapte care atestă ,că '■''tnerii 
din bazinul Văii Trotușului, jreci- 
ind recentele măsuri luate de con
ducerea partidului și statului nostru, 
sint hotărîți să facă totul pentru a 
scoate din adîncuri cantități tot mai 
mari de cărbune pe care să le tri
mită centralelor electrice. Ei sint 
conștienți că astfel răspund chemă
rii adresate minerilor de secretarul 
general al partidului de a munci cu 
elan revoluționar pentru a asigura 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime a patriei noastre.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

INVITAȚIE LA CABANELE DIN BUCEGI
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L-am întîlnit, zilele acestea, pe 
Ion Dinu, destoinic gospodar al ca
banelor care aparțin de OJ.T. Pra
hova. El ne-a asigurat că oriunde 
s-ar opri turistul — la Babele sau 
la Virful cu Dor, la Cuibul Doru
lui sau la Piatra Arsă, la Gura 
Diham, la Poiana Izvoarelor sau 
la Valea cu Brazi — va găsi ace
eași atmosferă caldă, gazde bucu
roase de oaspeți. Cabanierii și bu
cătarii au avut recent o întilnire 
pe Valea Prahovei cu principalii 
organizatori de excursii in Bucegi. 
Din dezbateri a reieșit că serviciile 
oferite de O.J.T. Prahova sint tot 
mai bune, că ia cabanele sale toți 
oaspeții se simt bine. Ei au găsit — 
și găsesc in continuare — o cazare 
bună, in camere curate, dotate cu 
tot confortul, la care se adaugă 
preparatele culinare „ca la mama 
acasă". Ținîndu-se seama de gus
turile fiecăruia, se are în vedere 
o hrană rațională, sănătoasă. Se 
prepară mincăruri, mai ales cal
de, de bucătari iscusiți. încă din 
toamnă, cabanierii au avut grijă 
să se aprovizioneze cu toate cele 
necesare. în plus, ca buni gospo
dari, cabanierii de la Piatra Arsă, 
de la Gura Diham, Babele și din 
alte locuri cresc porci, oi. găini, 
curcani, ceea ce contribuie la îm
bunătățirea și diversificarea meni

urilor. Toate acestea, la care se a- 
daugă dotarea cabanelor cu tele
foane automate, cu televizoare și 
aparate de radio în camere, cu apă 
„la robinet" și altele se constituie

în îndemnuri pentru turiști ca să 
urce pe jos sau cu telefericul din 
Sinaia și cu cel de la Bușteni pină 
la ospitalierele cabane prahovene. 
(Constantin Căpraru).
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...iar la sfîrșit - 
sentința reala

Contra sumei de 3 000 de lei, Ilaci Ion, 
burlac fără ocupație, a fost de acord ca 
soția lui (inexistentă 1) să moară într-un 
accident de circulație... fără să se fi născut 
vreodată 1 Contra sumei de 7 000 de lei, 
Giubega Anca a fost de acord ca soțul ei, 
viu și nevătămat, să conteze și el mort în
tr-un alt accident de circulație, care nu 
s-a produs nicicind. Aceste afirmații sînt 
aparent absurde, dar absurdul lor se trage 
din stupiditatea cu care unii oameni puși 
să vegheze la apărarea avutului obștesc 
s-au lăsat duși de nas de un infractor de 
anvergură. Astfel, șnapanul a reușit, prin 
plastografii succesive, să estorcheze casie
ria unei sucursale ADAS cu suma de 
1 607 518 lei.

„Bossul" — Gîndac Aurelian — nu era 
fitecine ; reușise să urmeze facultatea de 
drept, intr-una din promoțiile ale căror 
concursuri de admitere au dat de lucru 
justiției acum cîțiva ani. în 1975 a fost înca
drat ca jurisconsult la asigurările de stat, 
branșă care (se știe bine din romanele po
lițiste) se caracterizează prin circumspecție 
financiară și dispune, in unele țări, chiar 
de rețele proprii de investigatori. Gîndac 
nu s-a simțit inoportunat de asemenea as
pecte. nici de controlul preventiv al opera
țiunilor de plată, așa că a pus la punct și 
a aplicat un sistem diabolic de fraudă. Cu 
ajutorul unor prieteni de chef, inclusiv os
pătari (om de încredere — Ciobotaru Mihal 
Victor, chelner la „Athenâe Palace"), depis
ta complici care să fie de acord să-i ..în
chirieze"... datele de stare civilă. Pe iden
titatea acestora, detalia dramatice acciden
te de circulație, care nu se petrecuseră de
cît in imaginația lui. Cumula rolurile de 
destin, judecător, procuror, grefier, com
plet la instanța de recurs, arhivar... Ticluia, 
ca pe bandă rulantă, sentințe judecătorești 
în legătură cu tragicele evenimente închi
puite de el. le dactilografia la propria ma
șină de scris, le taxa lipind pe ele timbre 
fiscale de 6 lei, aplica mai cîș o ștampilă 
a oficiului de gospodărire a apelor din mu

nicipiul București (ștampilă de care doam
na Gindac dispunea ca de polonic sau de 
tigaie), iar la urmă, Ia urmă de tot, își 
juca și rolul real — de jurisconsult — avi- 
zînd în baza acestor hotărîri, pe care tot el 
le „pronunțase", acte de despăgubire. Com
plicii se prezentau la ghișeu și încasau 
40... 50... 60... pînă la 130 DE MII de lei. 
După cît de „grav" fusese accidentul.

Ca absolvent al științelor juridice, maes
trul Gîndac ar fi putut avea o conștiință a 
dreptului ceva mai ridicată. Observația e 
valabilă și pentru alți titrați, dintre cei 24 
de complici ai săi, oameni „subțiri", cum 
ar fi Grădinara Gheorghe — absolvent al 
A.S.E., Petrușel Ștefan — medic, Dobro- 
geanu Păun Ion — avocat, Toghia Paul Do
rin — subinginer, Nedelcu Lucreția — ju
risconsult. Este păcat că a trebuit să in
tervină o sentință judecătorească (autenti
că de data aceasta 1) ca să le completeze 
„studiile" de morală. Sentință, cu pe
depse (autentice și ele) de la 1 an și 6 
luni pînă la 16 ani de închisoare pentru 
complici și de 20 de ani închisoare pentru 
gîngania principală.

„Munca" de la 
locul de... chef

— Nu am intenționat să-l lovesc pe sub
ofițer, ci, atunct cînd mă aflam în preajma 
sa, am... alunecat pe niște scări metalice.

— Și 7
— In cădere m-am sprijinit de milițian 

și amîndoi am căzut jos.
— Jos... unde 7
— în rondul de flori.
— Era un rond de flori în sala cazane- 

lor 7
— Nu, rondul de flori era în curte. De 

fapt, de bordura lui m-am împiedicat. Pe 
scara metalică doar mă dezechilibrasem.

— L-ai lovit pe subofițerul de miliție 7
— Nu l-am lovit, ci am căzut cu dînsul 

peste mine. Mă împiedicasem de bordura 
rondului și dumnealui, crezînd că vreau 
să-1 lovesc, mă ținea.

— De ce credea că vrei să-1 lovești 7

— Pentru că nu acceptam să merg acasă 
să mă culc. Zicea că sint beat, iar eu li 
exQjicam că nu sînt beat.

Era sau nu beat Morara Stelică, inculpa
tul „îmbrățișat" cu subofițerul de miliție? 
După un cocteil în cinci, cu 10 litri de vin, 
două sticle de vodcă și o sticlă de „Havana 
Club" era normal să se împiedice în sala 
cazanelor și să cadă 1... în curte. E adevărat 
că restaurantele nu au săli ale cazanelor, 
dar recepția oferită de viitorul inculpat, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 30 de ani, nu 
s-a desfășurat la vreun local public, ci 
lingă arzătoarele și recipienții cu abur 
sub presiune ale unității „Nufărul" din șo
seaua Colentina. Participant! : ceilalți fo- 
chiști, electricianul, șeful de tură... Seara, 
cînd presiunea aburului a început să osci
leze exasperant, muncitoarele din atelier 
și-au pierdut răbdarea și le-au cerut să 
lase romul și să vegheze manometrul.

Au fost întîmpinate cu politețea inspirată 
de o damigeană de vin. A intervenit atunci 
șefa de echipă. Acesteia, sărbătoritul i-a 
făcut o onoare mai mare, fugărind-o prin 
curte. Informată telefonic de felul In care 
evoluează aniversarea, șefa secției, Crinu 
Teodora, a dat dispoziție să se oprească 
imediat activitatea. Chefliii s-au risipit, pe 
poziții a rămas doar aniversatul. în ritm 
cu aburul din vine, nu se astîmpăra nici 
aburul din cazane și conducte — așa îneît, 
pentru ca să nu se ajungă să fie chemați 
pompierii, a fost anunțată miliția. A urmat 
„îmbrățișarea" amintită și, pentru ea, o pe
deapsă de 9 luni închisoare.

Fapta s-a petrecut anterior Decretului 
400/1981 privind comportarea la locul de 
muncă și demonstrează, o dată în plus, cit 
de necesară era o asemenea reglementare 
fermă, cu sancțiuni severe, împotriva celor 
care își bat joc de disciplină.

Saltul în gol
Ar fi putut fi un excelent săritor la tra

pez. Putea ajunge un cascador vestit. Dar 
de ce ni se duce gîndul atît de departe 7 
Putea deveni, „pur și simplu", gimnast 
Nu credem în ireversibilul încărcăturii sale

ereditare. Ce dacă tatăl nu l-a recunoscut 
niciodată 1 Ce dacă mama l-a abandonat 
de mic 1 I-am privit fotografiile din timpul 
reconstituirilor. Zeci, sute de fotografii. 
(Față in față cu cele 70 de furturi comise, 
ofițerii au avut ceva de alergat, nu glumă). 
Un tarat incorigibil n-ar avea figura atît 
de destinsă. în fața obiectivelor fotografice 
care-i imortalizau „numerele" pentru uzul 
justiției (o mică parte din repertoriu; n-au 
fost reluate decît acțiunile mai puțin pe
riculoase, nu se putea asuma riscul recon
stituirii tuturor nesăbuințelor), în fața 
obiectivelor deci, D.T. exprima o exube
ranță molipsitoare. Cu zîmbetul larg, se a- 
runca prin cele mai înguste ochiuri de fe
reastră, cu pas elastic traversa cornișe de 
pe care și pisicile ar fi alunecat, cu o agi
litate jovială se cățăra pe burlane ca mai
muțele în cocotieri. Chiar așa erau acțiu
nile lui — ca ale unei maimuțici vesele și 
mindre de isprăvi.

Rechizitoriul spune : „Dovedind remar
cabile calități acrobatice, escalada feres
tre ale scărilor de serviciu, de la lumi
natoare, de la ghenele de gunoi, traversa 
cornișe ale pereților exteriori, cățărîndu-se 
pe burlane, cabluri, sîrme (...). Cunoscîn- 
du-i aptitudinile, inculpații Zaharia Victor 
(45 de ani, fără studii, fără ocupație, cu lo
cuința in str. Lizeanu 42), Nicolae Marian 
(25 de ani, fără ocupație, cu locuința în 
str. G. Dem. Teodorescu 36), Vlada Vasile 
(30 de ani, recidivist, cu loc de muncă la 
care nu se prezenta, cu locuința in str. Vii
torului 157) i-au dat pe rind găzduire și 
hrană contra bunurilor furate. Z.V. și N.M. 
în special îl trezeau în fiecare dimineață 
la ora 6 și îl trimiteau «la serviciu», indl- 
cîndu-i să fure, în primul rînd. bijuterii și 
aparatură electronică. Astfel, în decurs de 
jumătate de an, in schimbul unui culcuș și 
al unei hrane mizere, inculpații au benefi
ciat de bani și bunuri în valoare de peste 
o jumătate de milion (650 630 lei — n.ns.), 
permițîndu-și. deși nu aveau ocupație, un 
trai îmbelșugat, cumpărare de mobilă și co
voare, obținere de aparatură electronică, 
iar inculpatul N.M cumpărînd chiar un 
autoturism „Opel Olimpia".

O singură dată a operat la parter, rari
sim mai jos de etajul trei, rar sub etajul 
patru. Cinci era etajul lui preferat. Iar în 
zilele bune, în zilele în care se simțea în

B B B B B B

formă deosebită, se avînta pe cite o muchie 
de zid intre două ferestre sau două balcoa
ne de pe la etajul opt. nouă sau zece. Bi
neînțeles, gazdele care-1 patronau nu tră
iau nici o neliniște la gîndul că s-ar putea 
să i se intîmple ceva și ca acest copil al 
nimănui să nu se mai întoarcă „acasă". Ei 
beau și mîncau liniștiți, stăteau tolăniți în 
paturi așteptînd să vină „Nebunică" de la 
„serviciu".

Din fericire, a fost prins într-un aparta
ment, la al 70-lea furt. I s-a aplicat măsu
ra de siguranță prevăzută de lege. Iar 
„regizorii" acestor spectacole fără public 
au fost condamnați astfel : Zaharia Victor 
la 5 ani și șase luni închisoare, Nicolae 
Marian la 5 ani închisoare, Vlada Vasile la 
5 ani și jumătate închisoare.

Putea să devină... Dar de ce oare vorbim 
la trecut 7 Nevîrstnicul se va maturiza și 
are destule șanse pentru a începe o npuă 
viață. Fără salturi in gol.

Din caietul 
grefierului

— Ascultați conținutul acestui bilet : „în
gerașul meu scump, crede-mă că-mi este 
f.f. mult dor de tine. Crezi că îmi satisfac 
această dorință văzîndu-te »E1 Fugitivo- 7 
Sau vorbind la telefon 7 Fă tot posibilul să 
ne vedem mîine la sora ta. Te pup cu mult 
dor. Eu". Vă este cunoscut 7

— Da.
— Recunoașteți că a fost găsit de soție 

— reclamanta din proces — în buzunarul 
dv 7

— Da.
— Cine l-a scris 7
— Eu însumi. Voiam să-1 adresez chiar 

nevestei.
— E scrisul dumneavoastră 7
— Nu. Eram prea emoționat și I-am dic

tat cuiva.
(Din însemnările transmise de tovarășul 
judecător Ștefan I. Apăteanu de la Tribu
nalul Botoșani).

Sergiu ANDON

A început înscrierea 
dobînzilor în libretele 

de economii
înscrierea anuală a dobînzilor 

în libretele de economii mate
rializează unul din avantajele 
generale oferite de Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni : a- 
cordarea de dobinzi pentru e- 
conomiile păstrate la C.E.C.

Unitățile C.E.C. au început să 
înscrie dobînzile cuvenite titu
larilor pentru depunerile efec
tuate pînă la 31 decembrie 1981 
pe libretele de economii cu do- 
bindă, cu dobindă și ciștiguri, 
cu dobîndă și cîștiguri in auto
turisme, pentru turism Și pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală.

In tot cursul anului, sucursa
lele, filialele și agențiile C.E.C. 
orășenești și sătești autorizate 
înscriu dobînzile în librete, la 
prezentarea depunătorilor pen
tru efectuarea de operații de 
depuneri sau restituiri ori în 
mod special pentru înscrierea 
dobînzilor. în cadrul acestor u- 
nități sint afișate simbolurile 
libretelor de economii (orimele 
două grupe de numere mențio
nate pe libret), pentru care uni
tatea resoectivă efectuează în
scrierea dobinzilor.

La celelalte unităt.i C.E.C. în
scrierea dobînzilor în librete se 
face prin reținerea libretului 
(eliberindu-se depunătorilor o 
adeverință de reținere) și tri
miterea acestuia la unitățile 
contabile.

La cererea depunătorilor, su
cursalele și filialele C.E.C. pot 
înscrie dobînzile pentru libre
tele emise de alte unități C.E.C. 
din țară pe bază de confirmare 
te’efonică.

începînd cu data de 1 octom
brie a fiecărui an, unitățile poș
tale efectuează restituiri numai 
din libretele de economii in 
care a fost înscrisă dobînda 
pentru anul precedent.

Dacă nu s-a făcut această o- 
perație, restituirile se efectuea
ză numai la unitățile C.E.C. 
care înscriu cu acest prilej și 
dobînzile in libretele respective.
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Răscoalele revoluționare din 1907 au demonstrat maturitatea politică a țărănimii, hotărîrea 
ei de a acționa cu toată energia împotriva nedreptăților sociale, a asupririi moșierești, pentru 
lichidarea inegalităților sociale, pentru a fi stăpînă pe pămint și a participa cu întreaga sa forță 
la dezvoltarea generală a țării, la asigurarea independenței și suveranității patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

ff’âTggB DnUAUCCf g}£ A7g sub semnul Împlinirilor socialiste, al înfăptuirii 
Jfn IvL nUffUtnCM UE n£g aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

De la anotimpul zăpezilor însingerate la epoca noii revoluții agrare
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Flămînzi, 1982. O așezare prosperă, în plină dez
voltare. Trei instantanee definitorii (de sus în jos) : 
la complexul intercooperatist de ovine ; se mon
tează utilajele filaturii de bumbac ; se examinează 
macheta urbanizării - în dreapta imaginii, primarul 

comunei, Eugenia Baraboi
Foto : S. Cristian

o®

Așa trâiau odinioară țăranii din Flămînzi (imaginea din stingă - fotografie de arhivă) și așa se înfățișează astăzi aceleași locuri, care se bucură de roadele muncii și ale civilizației socialiste

IA flĂMINZL CU MARTORI OCULARI $1 URMAȘI Al RĂSCULATILOR DE IA 1907, DESPRE VIAJA NOUĂ, FĂURITĂ IN ANII SOCIALISMULUI
î

gerii din Botoșa 
Flămînzi și retur.

,r rul Teodor 
.. gospodar din 
-1 tată a trei copii, agricultor 

și electrician „dacă este 
cazul", îmi spune că vrea 
să-și termine liceul „pen
tru că trebuie tot mai 
mult". Din vorbă în vorbă 
aflu că gerul „e cam tare 
și de mult, dar n-are a 
face ; arăturile-s bune, 
adinei, iar vitele sînt în 
concediu de odihnă 1a graj
duri și-o duc așa de bine 
că nu li-i gindul 1a iarbă". 
Din stații, de pe dreapta și 
de pe stingă, urcă 
femei și bărbați.

— Faceți bine că veni ți 
1a Flămînzi cu 
cursă, îmi zice ; dacă 
vreți să vă alegeți c-o pă
rere întreagă, începeți cu 
prima lume.

— Cum adică ? întreb eu 
nițel încurcat.

— Păi, da, zice Teodor 
Iftode, 1a noi, dimineața, 
munca e pornită de mai 
multe lumi. Spre exemplu, 
lumea din autobuzul meu, 
de 1a această oră, e cea a 
macaragiilor, betoniștilor 
și dulgherilor de 1a plat
forma de construcții din 
cartierul de blocuri de lo
cuit din Flămînzi. Alte 
lumi sint 1a industrie și 1a 
asfalturi sau 1a tragerea 
electricității pe fire de 
înaltă tensiune. La mașini 
și 1a fabrică, 1a arat sau 
între vite, in codru sau ta 
terasele de vie sint alte 
lumi.

Pină 1a capul liniei 
autobuz, mai sînt 
sute de 
s-au și 
boare.

Și, iată
, te,, nu profesional, nici ca 

rist nu mă mai încearcă 
un fel de emoții sau cu
riozități care sînt posibile 
în orice ocazie cînd călăto
rești sau cunoști o altă așe
zare decît cele știute. Eu 
nu cunosc comuna Flă
mînzi din manualele de 
istorie, nici din poemele 
arhicunoscute ; n-am fost 
nici la film și nici 1a vreo 
întîlnire cu un țăran din 
Flămînzi in cutare ocazie 
festivă. Satul în care m-am 
născut și am copilărit sau 
mi-am întemeiat adoles
cența este Coșula, hotar 
în hotar cu Flămînzii. 
Și-mi amintesc mereu că, 
imediat după război, oa
menii și casele, pămînturi- 
le și drumurile nu arătau 
altfel decît în 1907 cînd a 
început marele pîrjol. Ie
șeam primăvara cu vitele 
1a păscut, copii săraci și 
înghețați 1a privire, um
blam cu animalele prin 
codru și pe coline ; acolo 
ne întilneam cu cei de la 
Flămînzi, pe lingă focuri 
umede. Din urmă, se' ve
deau fumegînd satele și 
colibele noastre. Pe mulți 
dintre foștii răsculați i-am 
cunoscut și i-am ascultat 
fie pe drumuri, fie pe 1a 
casele lor. N-aș zice că se 
deosebeau prea mult oa
menii satelor noastre de 
după război de cei din 
1907. Trăiam toți un fel de 
cumpănă a foamei, sărăcia

ncepem acest reportaj 
încă din autobuzul 
care transportă pasa- 

Botoșani la 
.Șofe- 
Iftode — 

localitate.

și suferința părindu-ni-se 
un fel de predestinare. 
Cind rămineam să dorm 
cite o noapte la Flăminzi. 
printre copiii de acolo, nu 
era mai grozav somnul ca 
la noi acasă. Ne uitam 
unii la alții, cu ochi reci și 
adinei șl ne jucam supa
răți. Era un fel de tăcere 
și suferință fără nici o ie
șire ; și pentru că la Flă
mînzi și la noi fusese atîta 
foc și răscoală urmate de 
războaie și alte valuri de 
foamete și moarte, nici nu 
mai îndrăzneam să imagi
năm vreo bucurie. Sec și 
rece, pămîntul era la fel ca 
ființa noastră. încă ne era 
greu să înțelegem că sus, 
in vîrtejul uman al eve
nimentelor, starea lumii 
intrase în furtuna elibera
toare care primenea revo
luționar existența cu tot cu 
rădăcini. Partidul Comu
nist Român deschidea pen
tru țâră și țărănime mare
le anotimp al înnoirilor.

...Teodor Iftode îmi face 
semn că am ajuns în cen
trul orașului Flămînzi ; 
sintem chiar in fața liceu
lui. La despărțire mă în
treabă : „Nu cumva ești 
din satul vecin ?“. „Chiar 
de-acolo“, îi răspund. „Mai 
ții minte concursul de 
alergări de la Voloca, în- 
tr-o vară, cînd te-am în
trecut ?“. „A, da I Formi
dabil, uite că tot pe 
alergătură ai rămas", ii 
răspund eu glumind, și mă 
uit semnificativ spre vola
nul autobuzului.

Brusc, am 
punctul 
unui nit

rămas 
de foc 
timp isto- 
care mi-1 

evocasem singur, din co
pilărie și de mai departe, 
era mai mult decît revo
lut, al fotografiilor și albu
melor, rămas spre aducere 
aminte în documente și 
manuale, depus în durere 
și file de istorie. De data 
aceasta eram pus față in 
față cu replica istorică a 
revoluției socialiste din 
acești ani petrecuți aici la 
Flămînzi și în toată Româ
nia. „Și s-a făcut drepta
tea pămintului", cum ar 
spune cronicarul ; asta 
însemnînd că epilogul răs
coalelor din 1907 de la Flă
mînzi și din toată țara în
cepe odată cu cooperativi
zarea socialistă a agricul
turii noastre.

Iată, ne aflăm 
unul din 
nomice ale județului Bo
toșani — 
— care

un
comuna Flămînzi 

se
profil agrar și 

cu
Cunoscînd
și ce-a

cu 
industrial 
modern, 
ce-a fost , 
comuna Flămînzi (de ce nu 
orașul ? .'), pot afirma că 
este cu adevărat un mani
fest revoluționar al omului 
și pămintului, un manifest 
al dreptății și rodniciei. Al 
rodniciei drumului socialist 
al agriculturii deschis de 
partid.

— Pe vremea cînd eram 
copil de 8 ani, îmi spune 
bătrinul țăran Mihai Ion 
Gheorghe — atunci la 
’907, mîinile satului au ri
dicat pari și furci și coase 
și-au lovit în nedreptate, 
în exploatare. Dar iată că

mîinile aceluiași sat, azi, 
cînd sint cu dreptate stă- 
pine peste aceste locuri, 
știu să facă aici, la Flă
mînzi, și blocuri și fabrici., 
Eu vreau să vă spun. că 
mina omului e cum îi 
creanga pomului — înflo
rește totul în jur. 
pare rău că m-am 
așa de demult, dar 
mult mi-ar place 
nasc, uite, chiar în 
zile de februarie, 
orașul nostru de azi, ră
mas doar cu numele «Flă
mînzi-... Să-mi fie și mie 
mina înflorită cum

Nu-mi 
născut 
și mai 
să mă 
aceste 

în sat-

creanga pomului, ca mîini- 
Je puternice ale feciorilor 
și nepoților, ale celor ce-au 
împlinit în acești ani ai so
cialismului visul pentru 
care s-au jertfit cei de la 
1907.

Vorbind cu acest om 
stejar, mă apucă un fel de 
nerăbdare de-a porni in 
căutarea „mîinilor înflori- 
te“ despre care pomenește. 
Chiar la cîțiva pași de fru

moasele case ale Iui Mihai 
Ion Gheorghe (căci el stă 
cu fiii săi), o întîlnesc pe 
primărița așezării, tovarășa 
Eugenia Baraboi. Tinără, 
energică, ea tocmai punea 
la cale, sfătuindu-se cu cei 
mai buni gospodari, lansa
rea marilor campanii agri
cole, industriale și gospo
dărești de primăvară.

— Tot mai mult, și aici, 
la noi, omul și pămîntul 
arată că fapta contează, și 
mai puțin vorba. Arătura 
pină nu-i lan greu și pu
ternic, n-avem hodină ; 
macheta cutare pînă cînd

Gheorghe Pleșca, unul din martorii oculari ai răscoalei de la 1907, evocind 
această dramatică pagină de istorie tinerei generații din Flămînzi
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nu-i cartier sau unitate 
producătoare, tot n-avem 
hodină. Copiii, elevii, uce
nicii pînă cînd nu devin 
sub ochii noștri tractoriști, 
muncitori agricoli, zooteh- 
niști, zidari, electricieni, 
iarăși n-avem hodină.

Aici, Cuvintul hodină în
seamnă mai curind mulțu
mire, satisfacție. Conștiin
ța datoriei împlinite.

Traduse în limbajul rea
lității, cuvintele de mai sus 
reprezintă : cele două coo
perative agricole de pro
ducție din comună — mi
lionare ; filatura de bum
bac care va intra în curînd 
în producție cu întreaga ei 
capacitate ; cartierul nou 
cu cele 20 de blocuri în 
care locuiesc astăzi peste 
250 de familii ; casele țăra
nilor care s-au construit în 
ultimii ani sint adevă
rate vile ; 25 de km de
șosea asfaltată ; un spi
tal ; 6 școli noi și un liceu 
cu aproape 3 000 de școlari 
și elevi (in 1907 exista in 
sat o singuri școală, din pă
mint, cu doi invă(ători !) ; 
fabrica de morărit și pani
ficație ; 150 000 de cărți 
formînd un adevărat patri
moniu spiritual al comu
nei. Citeodată cifrele sau 
rapoartele statistice Înde
părtează căldura din gind 
sau cuvint. De data aceasta 
ele au parcă o vitalitate, o 
forță de expresie aparte, 
configurînd vatra înnoită 
din temelii a celor peste 
12 500 de oameni cu mîinile 
înflorite, cu frunțile lumi
nate de gînd și vis, frunți 
care izvorăsc sudoare, dar 
și hărnicie.

de comună. îndrăgim, de 
asemenea, caii și taurii. 
Mai rețineți (și să nu mi-o 
luați drept lăudăroșenie I) 
că în anul agricol 1981 am 
ocupat locul I pe județ la 
producțiile de sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui.
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• Din cele 5 900 hec
tare ale comunei Flămînzi, 
4167 hectare aparțineau 
moșierului și arendașului 
și numai 1 733 hectare ță
ranilor.
• 28 la sută din numă

rul familiilor nu aveau po
sibilități de a crește nici un 
fel de animal domestic.

• Din cele 516 familii 
cîte existau în comună, 386 
locuiau în case compuse 
dintr-o singură cameră și o 
tindă, iar 43 în bordeie 
acoperite cu pămînt.

• în comună existau 
doar două școli primare 
în care predau doi învăță
tori, cursurile fiind frec
ventate de 72 elevi din cei 
340 de vîrstă școlară.

• „Dotările" comunei 
erau reprezentate doar de 
cele 8... cîrciumi

• Avuția comunei Flă
mînzi este astăzi de 5 ori 
mai mare decît în 1962.
• Valoarea producției 

agricole planificate pe anul 
în curs e de aproape 
32 milioane lei, comuna 
urmînd a livra la fondul de 
stat 1 531 tone grîu, 580 
tone porumb, 6 510 tone 
sfeclă de zahăr, 428 tone 
carne, 15 950 hl lapte etc.

• Mai bine de 55 la 
sută din casele existente 
au fost construite în ulti
mii 16 ani. S-au construit 
blocuri cu 250 de aparta
mente, alte 60 aflîndu-se în 
execuție.
• în comună există 24 

de unități comerciale și de 
prestări de servicii.

• Peste 95 la sută din 
numărul familiilor au apa
rate de radio, iar 35 la sută 
televizoare

Fundamentali in 
de la Flămînzi 
Omul și Pămîntt 

75 de ani in urmă, aici 
izbucnise 
a cuprins 
răscoală 
altceva i 
de foc a pămintului și 
a muncii față de cei care 
batjocoreau și omul mun
cii și pămintul, sugindu-le 
vlaga. Azi, datorită dru
mului revoluționar parcurs 
de satul românesc, Omul 
și Pămîntul își aparțin re
ciproc, se îngemănează în 
strădania de mai bine.

— Dacă averea obștească 
a cooperativei noastre de 
producție se ridică azi la 
peste 30 milioane lei — ar
gumentează această idee co
munistul Constantin Ungu- 
reanu — în afară de cea a 
cooperatorilor vecini de la 
C.A.P. „N. Bălcescu", ni se 
pare firesc și îndreptățit 
ca gospodăriile oamenilor 
din comună să arate cu 
adevărat frumoase și bine 
chibzuite. Și mai trebuie 
să rețineți că, dacă anul 
întreg are patru anotim
puri, la noi munca este un 
anotimp neîntrerupt. Iată, 
mașinile, semințele, toate 
uneltele, frunțile și brațele 
noastre sint de pe acum 
lansate în cel mai impor
tant anotimp al plinii și 
pămintului care este pri
măvara. Nici sectorul zoo
tehnic nu este mai prejos. 
Nouă, flămînzenilor, ne 
merge faima că sîntem buni 
oieri și crescători de vite ; 
vacile și junincile noastre 
sint cunoscute si dincolo

Temeiul acestor obiec
tive se află mai ales 
în prevederile de plan 

privind accelerarea proce
sului de dezvoltare intensi
vă și modernizare a agri
culturii, de aplicare fermă 
a principiului autoconduce- 
rii și autoaprovizionării te
ritoriale a populației cu 
produse alimentare. De 
vrednicia cooperatorilor 
depinde acum ca planurile 
să prindă viață : folosirea 
rațională a suprafeței agri
cole și arabile ; utilizarea 
deplină a suprafețelor a- 
menajate pentru irigare 
și extinderea acestora ; 
sporirea capacității pro
ductive a terenului agricol 
prin executarea unor lu
crări de ameliorare ; asi
gurarea semințelor și ma
terialului săditor de calita
te pentru toate culturile ; 
folosirea îngrășămintelor 
organice și chimice ; gene
ralizarea mecanizării tutu
ror lucrărilor agricole ; 
dezvoltarea efectivelor de 
animale ; recoltarea în pe
rioade optime și la ter
menele stabilite. Greu ? Po
sibil ? Din moment ce gos
podarii de-aici, care au o 
bogată experiență în ma
terializarea proiectelor lor, 
se află acum angajați din 
plin la pregătirea campa
niei de primăvară, rezulta
tul rodnic nu-i greu de 
prevăzut.

Și mai există un argu
ment al certitudinilor. Cu 
precădere tînărul din Flă- 
minzii de azi nu mai poate 
fi numit numai țăran coo
perator — pentru că el 
este, totodată, și electrician 
sau tractorist; la rîndul 
său, mecanicul agricol sau 
zidarul nu pot fi numiți 
numai atît pentru că, ih 
mod sigur, ei sint și agri
cultori ! Știu monta mo
toare cum știu executa și 
Irigări, produc cereale, dar 

și zugravi sau instala- 
la filatura de bumbac 
localitate. îngrijesc oi 
vaci de prăsilă, dar 

locuiesc în cartierul

sint 
tori 
din 
sau 
unii ______
celor 20 de blocuri noi, îm
preună cu familii formate 
din agronomi, tractoriști, 
mecanici, învățători, tehni
cieni agricoli, medici vete
rinari — cele mai multe 
meserii cu totul necunos
cute în satul de odinioară. 
Ce fel de lume e aceasta ? 
Cum s-o numim ? Agrară? 
Industrială ? Poate încă nu 
s-a găsit denumirea cu 
adevărat reprezentativă, 
cuprinzătoare.

Dar cel mai important e 
faptul că ea se legitimează 
ca o lume harnică și pri
cepută, o lume muncitoare 
și revoluționară în înțele
sul pe care i-I dă și în ra
port cu marile sarcini pe 
care i le pune în față noua 
revoluție agrară — noul și 
luminosul anotimp al mo
dernizării și eficienței des
chis de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în viața 
satului românesc de azi.
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Este știut că în literatura 
dramatică romanească pa
triotismul constituie o va
loare de structură, că tea
trul național s-a născut și 
s-a dezvoltat cu această di
mensiune care innobileaiă 
opera scriitofilor din trecut 
și din zilele noastre. Anga
jați cu conștiința datoriei 
de a servi prin creația lor 
patria și poporul, marile 
obiective ale epocii și prin 
ele oamenii în epocă, lite— 
rații și artiștii și-au cîștigat 
prețuirea și dragostea lor, 
au conferit teatrului speci
fică forță spirituală. Ei 
au făcut ca teatrul să fie 
„școala" gindită de C.A. 
Rosetti, la care spectatorii 
vin pentru „a invăța mo
rala, patriotismul, virtu
tea, prin icoane vii și pu
ternice și, aș putea zice, 
prin fapte vii și eroice".

Condiții proprii secolului 
de formare și de afirmare 
a mișcării teatrale naționa
le. in secolul al XIX-lea, 
au făcut ca asemenea va
lori să se convertească în
deosebi in piese de inspira
ție istorică națională. Dar 
este evident că sursele unei 
literaturi" patriotice nu să
lășluiesc exclusiv în istorie, 
chiar dacă la noi condițiile 
cunoscute Iau făcut ca în 
teatru valorile patriotice să 
fie dominant asociate lup
tei, fiind vorba de lupta ' 
pentru afirmare și unitate 
națională, de independență 
statală, așadar de împlini
rile cu care ne eram datori 
ca popor. Ele presupuneau 
luptă, cereau capacitate de 
dăruire și jertfă, virtuți pe 
care literatura dramatică, 
teatrul aveau să le stimu
leze. Patriotismul nu se 
manifestă insă numai în
tr-o asemenea luptă, noțiu
nea are nesfirșită comple
xitate, iar simțămîntul tot 
pe atita capacitate de cu
prindere. El înseamnă 
dragoste șl responsabilita
te față de țară și popor și se 
traduce în atitudine activă, 
in acțiune, nu doar declara
ție de dragoste și contem-

plare. Patriotismul conduce 
la o modalitate superioară 
de existență, constructivă, 
de responsabilitate conver
tită în faptele cotidiene, în 
munca de zi cu zi. afirmin- 
du-se și verificîndu-se ast
fel în suma de posibile în
făptuiri ale unei vieți în
chinate patriei, semenilor, 
pentru care oricine să fie 
gata să dea totul, la nevoie, 
in cazuri extreme, chiar 
viața. Nelegat neapărat de 
conjuncturi belice. de lupta 
violentă, patriotismul se

politica patriotică revolu
ționară a partidului. Lite
ratura, dramaturgia, deci și 
teatrul, se nutresc și trans
figurează artistic dominan
tele epocii, și de aici domi
nanta creației literar-artis- 
tice. calitatea de a fi repre
zentativă și capacitatea de 
a fi eficientă prin potența
re, prin aura artistică sti
mulatoare,

Apropiindu-ne de crea
țiile reprezentative exis
tente, emoționantă vibrație 
patriotică au eroii lui Mi-

cată sursă, a dragostei de 
țară, de vremi și de oameni, 
de tot ceea ce am înfăptuit 
și ne străduim să înfăp
tuim. Patriotismul este pro
priu și pieselor lui Dumitru 
Radu Popescu; un senti
ment trăit cu înțelepciune 
și transmis convingător în 
„Muntele", înaript în per
sonajul metaforic al Măriei 
din „Piticul din grădina de 
vară", un sentiment conta
minant prin pregnanta rea
litate a Măriei din „Mor- 
mîntul călărețului avar".

••
Conștiința responsabilității

civice în teatru! contemporan
Virgil BRÂDĂȚEANU

manifestă cu tot atîta no
blețe în condițiile pașnice 
de muncă și construcție, de 
înfăptuiri, în lupta cu limi
tele și timpul, spre a crea 
mai degrabă și mai bine 
mai multe valori pentru 
țară, pentru oamenii ei.

Sînt aspecte și înțelesuri 
pe care le-a conferit vieții 
noi socialismul, societatea 
bazată pe echitate, în care 
oamenii acestor păminturi, 
liberi și egali, și prin aceas
ta înfrățiți, trăiesc și își 
manifestă patriotismul in 
fapte, cu eroică tenacitate 
și îndrăzneață perspectivă, 
neinfricați de greutăți, gata 
să le înfrunte și în 
le biruie.

In raport cu 
realitate, in zilele

stare să

această 
______ , _  ____ noasțre ‘ 
s-a creat și se creează o li
teratură patriotică, o dra
maturgie intim legată de 
viața poporului nostru, ex- 
primind marile responsabi
lități ale oamenilor, genero
zitatea și capacitatea lor 
constructivă, adeziunea la

hail Davidoglu : Anton 
Nastai sau muncitorii din 
familia Arjoca; de aseme
nea, eroi ai lui Baranga sau 
ai Luciei Demetrius. Im
presionează bogatele uni
versuri umane ale perso
najelor lui Horia Lovines- 
cu, de la „Citadela sfărîma- 
tă“ la „Febre", la „O- 
mul care.. ." sau „Petru 
Rareș". pină la eroii din 
„Orașul viitorului". Drama
turgul Paul Everac arată, 
odată mai mult, cit de am
plă este aria și cit de gene
roasă este sursa implicării 
responsabile în actualitatea 
contemporană prin piese 
ca : „Ștafeta nevăzută", 
„Ochiul albastru", „Ape și 
oglinzi", „Cititorul de con
tor", „Cartea lui Ioviță" — 
cea din urmă, una dintre 
cele mai recente creații ale 
sale, fiind expresia unui 
autentic, profund patrio
tism. Ioviță este un om 
nou, atitudinea, reacțiile 
și acțiunile izvorăsc din
tr-o ireversibilă și nese-

Patriotismul se integrează 
prin piesele lui Paul An- 
ghel în ființa spectatorilor, 
îmbogățind-o, dă specifică 
greutate pieselor lui Dan 
Tărchilă, elevație celor ale 
lui Mlhnea Gheorghiu, este 
monumental la Al. Voitin 
și iradiat la Marin So- 
rescu. Vibrația patriotică se 
face simțită cu intensități 
proprii fiecăruia dintre ei, 
la Titus Popovici, Mircea 
Radu Iacoban, Th. Mănes- 
cu, la Andi Andrieș și la 
Vasile Rebreanu, la Romu
lus Guga, ca și la Mircea 
Bradu sau Virgil Stoenes- 
cu, Leonida Teodorescu, 
Paul Cornel Chitic, Ale
xandru Popescu, Alexan
dru Sever și alții.

Teatrului românesc
mulți scriitori de frunte 
i-au dat opere majore, 
cu calitatea vibrației pa
triotice, piese în care 
eroii își trăiesc incandes
cent pasiunea convingerilor 
și dăruirii, își afirmă conta
minant integralitatea unei

existențe axate pe adevăr. 
Avem asemenea valori în 
dramaturgie și totodată 
mișcarea teatrală româ
nească dispune de artiști 
chemați să le dea viață sce
nic ; în teatrul nostru exis
tă excepționale forțe acto
ricești, cu disponibilitate a- 
parte pentru asemenea 
identități artistice, inter- 
preți care s-au arătat tot
deauna la înălțimea mari
lor texte și le-au valorifi
cat cu strălucire. în 
ce privește publicul 
cunoscute interesul și 
ceptivitatea pentru 
de intîlniri, fiind dornic să 
comunice emoțional, să ad
mire și să se bucure, să se 
regăsească intr-un climat 
sănătos, de vigoare morală 
și înălțime spirituală, de 
frumusețe tonifiantă.

în acest context, chema
rea adresată scriitorilor și 
artiștilor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al P.C.R., de a 
crea opere pătrunse de pa
triotism, înaripate de elan 
revoluționar, care să recep
teze și să transfigureze li- 
terar-artistic dominantele 
vremurilor noastre, să sti
muleze procese caracteris
tice — are o deosebită în
semnătate. Doar prin ase
menea opere inspirate din 
trecutul de luptă revoluțio
nar ori din eforturile eroice 
depuse azi de oameni pen
tru înălțarea societății so
cialiste — în sala de teatru 
se produce nobila comuniu
ne cu marile adevăruri ale 
vieții, cu valorile ei de per
manență, cu tot ceea ce 
este de natură să aducă un 
spor de umanitate și res
ponsabilitate patriotică. 
Valorificînd la înalt nivel 
artistic dramaturgia ce 
exprimă virtuțile poporu
lui român și stimulînd ge
neroasele sale disponibili
tăți, teatrul lși îndeplineș
te în și mai mare măsură 
înalta menire, răspunde 
dragostei pe care milioane 
de spectatori i-o arată.
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UN STRĂLUCIT PEISAGIST
AL ORAȘELOR NOASTRE

însemnări pe marginea expoziției MARIUS BUNESCU
»

Prilejuită de centenarul pictorului 
Marius Bunescu (1881—1971), expo
ziția cu caracter omagial deschisă in 
sălile Muzeului de artă nu este o 
retrospectivă în accepția strictă a 
termenului — adică o pre
zentare in ordine cronolo
gică a etapelor mari ale 
creației — ci mai curînd o 
manifestare menită să 
pună in- valoare constan
tele, calitățile unei creații 
in care contemporani pre
cum Nicolae Tonitza ve
deau, acum mai bine de o 
jumătate de secol, „o cul
me luminoasă și proprie" 
a artei românești.

Selecția care ni se Înfă
țișează acum (la alcătuirea 
căreia au contribuit nume
roase muzee de artă din 
întreaga țară, precum și 
colecționari particulari) 
pune intr-adevăr în valoa
re calitățile unei picturi 
care se înscrie armonios 
printre realizările de pres
tigiu ale artei interbelice. 
Alături de Iosif Iser, Ni
colae Tonitza, Camil Res- 
su, Ștefan Dimitrescu, Du
mitru Ghiață, Henri Ca- 
targi, Alexandru Ciucu- 
rencu, Marius Bunescu 
s-a afirmat pe deplin, în 
această perioadă, impu- 
nîndu-se cu personalitate 
prin viziunea gravă, prin 
soliditatea construcției 
compoziționale, prin struc
tura formelor și echilibrul 
cromatic, asemenea co
legilor săi de generație,
drele foarte largi ale postimpre- 
sionismului. Mai mult decit atit, 
lirismul picturii lui Marius Bu
nescu, sensibilitatea lui față de as
pecte capabile să pună în valoare 
frumusețea unui colț de natură, pei
sajele de periferie bucureșteană cu

case vechi și obscure învăluite în 
tăcerea înghețată a iernilor, sim
plitatea atit de elocventă a unor 
naturi statice îl înscriu pe linia de 
continuitate, de permanență și du-

Marius BUNESCU BucureștiVedere din

în ca- rabilitate a întregii arte romînești 
care l-a precedat.

„Am înțeles compoziția numai in 
aer liber și am vrut s-o realizez po
trivit acestei concepții. Rătăcind pe 
atitea drumuri întortocheate, de abia 
la bătrinețe am ajuns să dau vreo 
două probe cromatice din văpaia

T

Cu „Imnele Țării Românești" 
loan Alexandru încheie trilogia 
deschisă cu un deceniu în urmă, 
operă în care se includ, alături de 
acest ultim volum, Imnele Transil
vaniei și Imnele Moldovei. Operă 
de vaste proporții, singulară in 
contextul liricii actuale, „Imnele..." 
lui I. Alexandru impun, mai mult 
prin temă și, parțial, prin factura 
generală, analogia cu amplul poem 
< intarea României, al lui Alecu 
Russo. Firește, aceasta nu este decit 
o incadrare foarte generală, stabi
lirea unui punct de reper ideolo
gic. căci, in afară de vastitatea ex
punerii unui sentiment fundamen
tal, iubirea de țară, într-o tratare 
simfonică, nimic nu mai apropie 
aceste opere decit vibrația intensă 
a acelui sentiment, patetismul ne
cenzurat insă introdus în anumite 
tipare poetice-biblice la A. Russo, 
imnografice, lă loan Alexandru. 
Trebuie să spun de la început că 
Imnele Țării Românești este, in 
sine, o carte de poezie inegală : 
poetul expune 
întregul atelier, cu piese aflate în 
diferite stadii 
schițe, eboșe, 
„neterminate"

mea obiectelor n-a încetat să fie, 
ca in Infernul discutabil, măsurat 
de un imens orgoliu, travestit însă 
acum in haina umilinței : in toată 
poezia lui există o pîndă ne
curmată a lucrurilor spre a-și re
vela misterul, duhul, spiritul pu
rificat dg materia greoaie, opacă, 
intransparentă. Există în această 
poezie o neobosită căutare a îm
plinirii, a rostului, a spiritului 
unificator ce asigură coerența me
canismului universal : o sete de 
absolut de o intensitate excepțio
nală. Accesul la esențe, obsesiv, 
este încercat pe poarta nevăzută a 

. rostului mai înalt pe care fiecare 
specie a lumii văzute îl ascunde.

tuitor" sau, cu alte cuvinte : „Este 
de-ajuns că moartea m-a atins / 
Să nu mai aibă asupra mea putere 
/ Din mii de zări de cintece cu
prins / Mă limpezesc a perlă-ntrun- 
viere". Cine nu vede aici o va
riantă a jertfei din mitul creației 
românești, din Meșterul Manole ? 
Sufletul jertfit ce asigură trăinicia 
nemuritoare a operei întrupate 
rămîne un simbol etern și omni
prezent : în lumea vegetală, mine
rală, precum și in marea lume a 
oamenilor. Iată acum aceeași me
taforă originară, transpusă in cheia 
lirismului ermetic al lui Ion Barbu 
(nu este singura dată cînd lirismul, 
purificat, al lui loan Alexandru

în făpturile lui derizorii. Iar „crea
tura" se simte, din nou ca la 
Blaga, „desmărginită". Spiritul 
trăiește în atari rare momente ar
monia luminii blînde a unui cosmos 
reîntregit și solidar prin iubire. 
Aceasta, iubirea, este legea uni
versului purificat : „De nu a? fi 
din apă și din duh / Născut adică 
din iubire / La ce sălaș in acest 
vas de lut / Să se destrame în ne
mărginire II Se sfarmă toate și se 
string / Stînci crapă văile răsună 
/ Seacă izvoarele pe rînd / Iubirea 
numai singură adună II Numai iu
birea nu se împuțind / Pe unde-a 
fost de-a pururi o să vină /.../ Pe cit 
se dă pe-atit e dăruire / Riuri se

morală-n mine / Natura și Învăță
tura sînt / Averea mea...") sint 
punctele cardinale ale poeziei lui 
loan Alexandru ce bate cu o aripă 
în absolut : „Sint vremi tlrzii in 
vară e zăpadă / Plouă mereu ca de 
sfirșit de veac / Semințe multe 
unele dau roadă / Din cînd in 
cind pe-o masă de sărac II Iubirea 
singură nu e-n scădere / Ea este 
hrana care nu se ia / Și moartea 
o preface înviere / Trăi-vom toți 
din veșnicia sa // Ceruri vor trece 
mări se vor prelinge / S-or învechi 
și stele și pămint / Pină să intre-n 
slavă se va stinge / Vremelnicia-n 
toate cite sint // Ci fost-a dat 
stejarul să se prindă / Și cit sint

privirilor noastre
cu 

destule 
prozaice, 

să ne 
de con- 
pină la

loan ALEXANDRU:

de realizare, 
crochiuri,

„iici'diiixuai.e și, încă, 
Insă el a vrut, probabil, 
prezinte întregul material 
strucție al viziunii ce, 
urmă, se încheagă strălucitor, in
tr-o melodie profundă, filtrată, în 
cele mai bune piese, de toată zgu
ra rămasă in urma unor arderi in
tense, ca în Salamandra, care, 
dincolo de simbolul consacrat, este 
o „artă poetică" definitorie : 
„Numai • din foc trăiește mănincă 
numai soare I Și-nsămințare-n foc 
i s-a promis / Singură făptură 
tiritoare / Ce joacă-n flăcări ca in 
paradis II Spre bătrinețe cade in 
orbire / Dar doru-n ea e încă 
nesfirșit / Cu ghiarele iși sapă o 
ieșire / Spre jarul soarelui din ră
sărit // Atit de neclintită stă la 
pindă / Pină ce focul razelor fier
binți / Se răsucește-n peștera stră- 
fundă / Să picure un zvon de su- 
ferinți // Fierăstruind in stinca 
uriașă / Cale ingustă focului dinții 
/ Și funia de flăcări se îngroașe / 
Pină-i strămută cerul căpătii". Ca 
Blaga, altădată, loan Alexandru 
caută in ființa misterioasă a na
turii o realitate mai adîncă, un 
raport cosmic, o consubstanțialitate 
invizibilă, dar reală, de ordinul 
esențelor. Raportul poetului cu lu- 

V.____________ ' _____________

Din acest impuls intens cunoscă
tor se nasc cîteva din cele mai 
frumoase „arte poetice" ale volu
mului. Am citat Salamandra. Iată 
și esența. „metafizică" sau celestă 
a Păunului, de o frumusețe du
reroasă. neocrotită, expusă : „Șt pe 
păun podoaba sa îl doare / Nu-i 
cui să o arate pe pămint / E mult 
prea falnică-n desfășurare / Și 
pentru-atîta slavă e prea strimt H 
De-aceea e străpuns de-nfrigurare 
/ Cind se arată-n măreția lui / Se 
face-n jur un fel de amirare / Și 
poți cădea-n capcana orișicui II Nu 
se străvede nici o ocrotire / Din 
toate zările desprejmuit / Și te re
tragi ca printre 
de amurg un

Păunul este 
loan Alexandru, 
dedicat perlei Închipuie pătrunderi 
succesive în mitul creației purifi
catoare și durabile, întemeiată pe 
jertfă, aspect esențial în poezia lui 
loan Alexandru : materia, rănită, 
străpunsă de spiritul ce-i dă un 
rost racordînd-o la același meca
nism universal : „Perla se naște-n 
pîntecele mării I Intr-0 scoică-n 
care a pătruns / Pe lingă vuietele 
legănării / Și jungherul plinsului 
ascuns // In jurul rănii scoica 
se-nfășoară / Și din acest plins in
terior / Precum icoana mirelui din 
ceară / Transpare-n perlă foc mis-

cimitire / Stors 
clopot răgușit". 

„Albatrosul" lui 
Un ciclu întreg

tinde spre transparența de cristal 
a poemelor din „Joc secund) : 
„In densitatea cea mai dură / 
Transparența e măsură / Altfel 
n-ar fi cu cale să pătrundă / Fără 
să spargă undă după undă / Abia 
aici lumina cind i-ajunsă / Aflăm 
cit de curată e și licărindă / Că nu 
sint ochi deodată s-o cuprindă / 
Numai lumina raza îndelungă / O 
străbate' fără s-o străpungă / O 
hrănește și o întreține / Prin pa
loarea stingerii de sine".

Spirit uranic, cu nostalgia tărî- 
mului stelar din care face, simbo
lic, patria sufletului despovărat de 
materie, poetul care a trecut prin 
„infern" este acaparat, acum ca și 
atunci, de un neistovit dor gnoseo
logic. Pașii lui, „deslănțuiți", „nu 
îi mai pot lumile încape" : „Și se 
predau aripelor in somn ! Și albe
lor columne peste ape". Năzuiește 
spre o zonă purificată a spiritului 
și peste tot ne întimpină simboluri 
ale poeziei desăvirșite in absolut 
(crinul, stejarul, mireasma, laleaua, 
anemona, perla, piatra prețioasă, 
ciocîrlta, melcul, păunul sînt nu
mele acestei atracții spre eleva
ție și 
fericite 
destule 
acestei 
spirituală a lucrurilor, partea ex
primă întregul, cosmosul se relevă

purificare). In momentele 
— căci sînt, din păcate, și 
altele, neîmplinite — ale 
ascensiuni spre rădăcina

duc cocori din zare-n zare / Rămî- 
ne dragostea nepieritoare". Iubirea, 
factor de echilibru cosmotic, ca 
principiu universal amintește în
deaproape de fraternitatea francis- 
canâ a tuturor făpturilor lumii. 
Este însă vorba de o iubire spiri
tuală, a cărei lumină lăuntrică 
nu se pogoară, ca în mitul creștin, 
ci este efectul unui eroism tragic, 
prin excelență uman. Prin proba 
nopții dezvăluitoare (ca și, în altă 
parte, a iernii ce înlătură podoa
bele vremelnice și pieritoare) trec 
deopotrivă toate făpturile spre a-și 
releva nu lumina primită, ci pe 
aceea lăuntrică, dobindită : „După 
ce soarele apune / Lucrurile toate 
cite sint / iși dobindesc culoa
rea lor anume / Pină ce se lasă 
noaptea pe pămint // Acum se 
vede-n fiece făptură / Cită lumină 
s-a depus / Și cîtă-i prefăcută in 
aură / Și cită-n ceruri înapoi s-a 
dus H Căci peste zi e soarele de 
față / Și toată slava-i mai ales a 
lui / Acum pe cer e numai o ro- 
șeață / Și pe pămint nici o umbri
re nu-i // Fiece lucru-i intr-un fel 
de teamă / Din toate părțile închis 
/ De te atingi cu-o vorbă se des
tramă / Ceva menit s-ajungă-n pa
radis". In sfîrșit, puterea lumină
toare a iubirii și înțelegerii, ge
neroasa dăruire de sine și idealis
mul moral („Ceru-nstelat, legea

zările a devenit stăpin / Și fulgerele 
vor să mă cuprindă / Și trăznetele 
vor ca să rămîn II Voi pleca dar 
pururi voi rămine / Numai plecînd 
putea-voi să ’rămîn / Cum moare 
griul ca s-ajungă pline / Și-n vie 
focul se preface-n vin (Iubire).

Imnele pe care poetul le dedică 
marilor voievozi, personalităților 
istorice, ctitorilor, întemeietorilor 
de țară se cade, de aceea, să fie 
citite in cheia filozofică pe care o 
conțin toate artele poetice ale vo
lumului : ne vom întîlni mai puțin, 
aproape deloc, cu faptele de arme, 
glorioase, ale acestora cit mai ales 
cu eroismul lor moral, cu „mireas
ma" spirituală pe care toți aceștia 
au filtrat-o de-a lungul istoriei 
noastre de lupte și de jertfe. Pa
tria este, în poezia lui loan Ale
xandru, puterea jertfei conștiente, 
destin tragic asumat, „cămașa 
morții" pe care au îmbrăcat-o un 
Tudor, un Bălcescu sau Brîncovea- 
nu, crucificatul ; ea este și bleste
mul perpetuu față de toți trădă
torii care și-au vîndut credința 
către țară spre a le fi mai bine ; 
este și cornul lui Ștefan în al cărui 
răsunet înalt poetul vede simbolul 
misiunii voievodului : unitatea spi
ritualității în fața barbariei și 
înapoierii. Poetul scoate din exem
plul înaintașilor, ca Neagoe, învă
țături pentru fiii săi : esențiale

sînt asigurarea continuității, senti
mentul comunității, prudența, mă
sura in toate, stăpinirea de sine, 
acestea fiind, de fapt, mijloacele 
elevației morale și spirituale, ale 
„curăției" sufletești și formării ca
racterelor incoruptibile. Din acest 
punct de vedere, poemele despre 
Brâncoveanu sint exemplare : ele 
proslăvesc misiunea civilizatoare a 
voievodului, puterea credinței în 
virtuțile patriei, caracterul inflexi
bil al eroului vădindu-se în neșo- 
văitoarea urcare a Golgotei unde-1 
așteaptă crucea răstignirii. Un 
poem sentențios, de o simplitate 
austeră ca un epitaf evocă ctitoria 
de la Hurezi : „Nu după războaie 
a ctitorit / Brâncoveanu turlele 
spre slavă / Nu de singe brațul s-a 
spălat / Ca să-ncingă briul peste 
navă II Ci din tihna bucuriei lui 
/ Din credința sa după dreptate / 
Așezi Hurezii pe un rîu I Ca o 
moară la eternitate / Nici o Ană-n 
temelia lor / Nici o grabă și nici 
o minie / Mîini de prunci și sufle
te de sfinți / Au lucrat această po- 
dobie // De aceea locul este larg 
/ Fără porți și zid de ocrotire / 
Căci priveghiul miezului de nopți 
/ Ține-n (ară tainica oștire". „Tai
nica oștire", rădăcina adîncă a iu
birii de țară, a putut fi, de-a lungul 
vremii, amenințată, asediată, încol
țită brutal sau viclean, însă a rămas 
neclintită în alianță, eminescian, cu 
„rîul, ramul" : „Țara-i bună și e 
loc destul / Hai s-o-adăugăm 
la-mpărăție I Și trecea puhoiul ne
sătul / Neștiind ce-i dincolo de vie 
H N-au luat ei seama îndeajuns / 
Că în codri e și-o legănare / Și 
oricit te-ai strecura de-ascuns / 
Tot dau frunzele-n cutremurare" 
(Dunărea de Jos). Intr-o ordine 
mitică, cei morți trăiesc în sufle
tele celor vii, iar poetul nu face 
decit să ne inițieze, instruindu-ne, 
in această patrie veșnică și ideală 
în care epocile vechi cu Neagoe, 
Matei Basarab, Brâncoveanu sau 
Ștefan nu sînt actualizate, ci evo
cate în spiritul lor. loan Alexan
dru „zugrăvește" trecutul cu un 
penel muiat în credința epocilor 
vechi, îmbătrînind astfel textul 
scris acum și redînd ceva din 
parfumul și arhaitatea acelor vre
muri, față de care vădește o 
adîncă înțelegere și iubire.

C. STANESCU

gindurilor ce mă frământă" — măr
turisea, cu modestia-i caracteristică, 
pictorul. Constantă, această pasiune 
pentru peisaj i-a întovărășit creația 
de la începuturi.

Detașindu-se de balastul 
pedant al academismului 
miinchenez. Bunescu s-a 
descoperit pe sine, ca pic
tor, odată cu peregrinările 
prin cele mai diferite col
țuri de țară. La Constanța 
sau Sulina, la Comănești, 
Sibiu sau Cimpulung, iar 
mai tîrziu cutreierind stră
zile pline de pitoresc ale 
periferiei bucureștene, pic
torul și-a mărturisit atașa
mentul, respectat cu sta
tornicie, pentru peisaj, 
pentru frumusețea vizibilă 
a lumii, pentru bucuria de 
a o percepe și de a o 
transmite și altora.

Echilibrul armonios al 
compozițiilor cuprinde de 
fiecare dată echilibrul na
tural al priveliștilor, armo
nia caldă a naturii. Sim
plitatea aspectului de na
tură, așa cum a fost el 
decupat de ochiul artistu
lui, înseamnă, in transpu
nerea lui picturală, mai 
ales unitate. O unitate a 
ansamblului care se dato
rează culorii, ritmurilor 
compoziționale.

Străzi bucureștene în
cremenite in tăceri hiber
nale, peisaje ritmate de 
copaci uscați, hieratici, în 
care stăruie 

plumbului lui 
furtună

ceva din ob- 
Bacovia, cerul 
deasupra unui 
valoare prefe- 
funcția negru- 
formației sale 
puternic folo-

sesiile 
înfiorat de 
colț de mare pun în 
rințe tematice, dar și 
lui (reminiscență a 
miincheneze) dens și . 
sit, predilecția deja remarcată pen
tru gamele cromatice bazate pe al
bastru. Mai presus de toate... .''nsă, 
ele evidențiază o anumită sig .anță 
și o libertate a exprimării cafe in
dică pe marele artist.

Multe dintre aceste picturi, cum 
ar fi, de pildă, acelea ale „Grădi
nii Oteteleșanu" sau ale „Terasei 
Oteteleșanu în dărîmare". „Bucu
reștii în reconstrucție" sau „Șantie
rul sălii noi a Palatului Republi
cii" — adevărate imagini antologice 
dintr-o posibilă istorie a Capitalei 
noastre, cumulează, pe lingă va
loarea lor artistică, și pe aceea do
cumentară. Spiritul făuritor și in
ventiv al artistului a simplificat, a 
proiectat însă asupra fiecăruia din 
aspectele abordate o rază din lu
mina propriei conștiințe. Dincolo de 
sursa inspirației, de stilizarea re
clamată de limbajul plastic, expre
siv, esențializat abordat de Bunescu, 
subzistă o atmosferă specifică ale 
cărei disponibilități sînt sondate 
fecund de artist. Limbajul său se 
desprinde de pitorescul pe care de 
multe ori subiectul l-a putut presu
pune pentru a ajunge la un echili
bru necesar și caracteristic picturii 
lui : un echilibru între principiul 
realității și principiul creativității. 
Dialogul artistului cu toate aceste 
peisaje atit de binecunoscute lui, și 
în general investigarea variatelor 
forme ale naturii au în lucrările 
prezentate acum publicului larg ar
monie, raționalitate, spiritualitate. 
Elaborate prin mișcarea lăuntrică 
a creativității sub impulsul realului, 
ele conțin o energie activă, o afec
tivitate ardentă.

Preferințele artistului s-au îndrep
tat spre investigarea unei lumi cu
noscute, a cărei simplitate și frumu
sețe a studiat-o și a cunoscut-o în
deaproape. Criteriile realității sînt 
pentru el cele ale comunicării. Ale 
unei comunicări menite să exprime, 
in primul rînd, rolul dominant pe 
care-1 atribuie culorii. înipăr, 
artistul care, în calitatea sa de direc
tor al Muzeului Simu, de președinte 
al Sindicatului artelor frumoase sau 
de organizator al Galeriei Naționale 
— ca primă secție a Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o contribuție atit de în
semnată in dezvoltarea vieții artis
tice românești ; artistul care se afir
mase, așa cum remarca O. W. Cisek, 
drept „un strălucit peisagist al ora
șelor noastre" s-a dovedit a fi prin 
întreaga lui operă „un simbol rar al 
statorniciei interioare și al sinceri
tății".

Marina PREUTU

Aspirații și împliniri care dau măsura 
tinereții revoluționare

(Urmare din pag. I)
— Esențial mi se pare 

să trăiesc în continuare

onest, onestă față de mine 
însămi și, desigur, față de 
ceilalți.

Un generos climat social care contribuie 

la formarea și afirmarea personalității

Simțămintele altui tînăr 
cu care stau de vorbă aici, 
la „Automatica", sint une
ori abia perceptibile intr-o 
tresărire a pleoapelor, un 
gest al miinii. o privire 
aruncată, de după oche
lari, pe furiș. Andrei 
Georgescu are cu o zi mai 
puțin, ca vîrstă. decit fosta 
lui colegă de liceu și ac
tuala tovarășă de muncă, 
Liliana Ioan ; in schimb, 
a acumulat cu 20 de zile 
mai mult în cîmpul 
muncii :

— M-am Încadrat la cî
teva zile după ce-am aflat 
rezultatul de la admitere, 
asta a fost o convenț:e 
stabilită anterior cu pă
rinții și acum pot să le 
mulțumesc pentru sfatul 
pe care mi l-au dat. să nu 
stau prea mult deopar
te. dimpotrivă, să-mi caut 
soluția proprie (accentuea
ză aceste două cuvinte) in 
colectivitate ; ceea ce-i, 
categoric, în favoarea de
pășirii impasului. Și eu,

din fericire, an?* fost 1 înar
mat cu un atestat profe
sional de electrician, prac
tică aveam. îndelungată, 
in atelierul școlii, produc
ție concretă, aproape ca in 
secția in care lucrez aici, 
climatul este însă altul. 
Am auzit ce-a spus Li
liana și — aș adăuga, la 
?ărerea ei, părerea mea... 
ntr-adevăr, dincolo de ni

velul calificării profesio
nale a celor in mijlocul 
cărora mă aflu acum, tre
buie să spun, cu mina pe 
inimă, că m-a cîștigat 
pentru toată viața califi
carea umană (accentuează 
aceste două cuvinte). Cum 
să mă explic pentru a fi 
înțeles cit mai nuanțat și 
deloc greșit ? în fond, noi 
nu ne-am culcat copii. în
tr-o bună seară, pentru a 
ne scula, a doua zi, ma
turi. Totul s-a petrecut 
prin acumulare și datorăm 
respectul și recunoștința 
noastră tuturor adulților

care ne-au purtat de mină 
din vîrstă in vîrstă. Și to
tuși. nu-mi pot reprima o 
remarcă : pe parcursul 
anilor de studiu am avut 
de-a face cu nenumărați 
profesori, toți, prin spe
cialitate. pedagogi cu. așa 
cred, vocația educației ; 
am intîlnit însă, printre ei. 
și cițiva oameni dispuși 
să-ți taie elanul, să te 
prindă neștiind. să-ți do
vedească diferența de cu
noștințe dintre tine și 
domniile lor. Pe cînd aici, 
toți, dar absolut toți, s-au 
dovedit săritori, protegui
tori in sensul bun al cu- 
vintului, gata să te ajute 
să izbutești (accentuează 
aceste două cuvinte), nu 
să nu izbutești, nepripiți 
în acordarea de „note", fie 
și sub forma unei apre
cieri oarecari, severi însă 
nu rigizi, pricepuți însă 
nu orgolioși, glumeți însă 
nu ironici. A fost pentru 
mine un mic șoc, deoarece 
m-am trezit dlntr-o dată 
față-n față tot cu niște 
adulți care te învață, te 
dirijează, te supraveghea
ză, îți cer socoteală, dar 
intr-un asemenea mod, 
încît îți stimulează dorin
ța de reușită, de autoco- 
rljare, de perfecționare, 
nu te inhibă, nu te răvă
șesc interior, dimpotrivă, 
te mobilizează permanent.

— înțeleg că privești lu-

Liliana loan Andrei Georgescu Rodica Râducanu Nicolae Olaru
Foto : S. Cristian

crurile așa cum se cuvine, 
adică vezi munca pe care 
o depui, în climatul des
cris, nu ca pe o activitate 
compensatorie, ci ca pe o 
activitate capabilă să-ți 
sprijine adaptarea socială 
în împrejurarea pe care o 
parcurgi...

— Pe treptele creșterii 
am acumulat nu numai 
cunoștințe, ci și un anu
mit fel de a vedea lumea, 
viața, sîntem membri ai 
organizației revoluționare 
de tineret, avem criterii 
morale și etice, integrați 
sintem de mult, consider 
eu, și îmi îngădui să afirm 
că tinerii, cei de-o vîrstă 
cu mine care procedează 
altfel, adică se eschivează 
sau se izolează de munca 
adevărată (accentuează a-

ceste două cuvinte). își 
asumă un risc de care 
nu-și dau seama, proba
bil : o să le fie și mai di
ficil, mai tîrziu, atunci 
cînd vor mai bate o dată 
la poarta facultății sau 
chiar la poarta unei uni
tăți productive. Există o 
intersecție la care constați, 
la un moment dat, că ai 
ajuns : încotro o apuci ? 
Cu ce scop ? Cu ce șan
se ? Nu-i ușor de ales 
drumul, prejudecăți și pie
dici subiective pot să-ți 
ațină calea, să-ți reteze 
aripile. Dacă individul are 
însă ceea ce se cheamă 
șira spinării, răspunsul 
său nu poate fi decit unul: 
prin muncă se dobindesc 
toate, prin muncă se defi
nitivează personalitatea ti-

nărului, așadar muncesc, 
mă realizez ca om com
plet, continui să învăț și 
să sper din tot sufletul că 
voi reuși data viitoare. 
Asta nu datorită exclusiv

mie, cit tovarășilor mei de 
muncă, acestor inegalabili 
educatori. Sînt oameni 
pentru care demnitatea 
lor și a celui de lin
gă ei nu-i o vorbă goală.

Mîndria de a rosti: „Este munca mea!“

Electricianul - practicant 
Rodica Răducanu are 18 
ani împliniți. A mai lu
crat la „Automatica" in 
timpul practicii în produc
ție din vremea școlii. 
Acum, în secția a Vl-a. se 
ocupă de cablaje, montări 
de aparate. Pe bună drep
tate se mîndrește cu două 
lucruri : a intrat în cimpul 
muncii chiar din 3 august, 
nici în vacanță n-a mal 
vrut să meargă și, iată,

lucrează pe „cont propriu", 
adică nu trebuie să mai 
stea nimeni pe lingă ea, iși 
îndeplinește singură, e- 
xemplar, sarcinile de plan. 
Este o tinără înaltă, cu un 
aer meditativ, ființă inte
riorizată. încearcă să se 
analizeze cit mai sincer, 
arătînd că-i meticuloasă, 
stăruitoare la învățătură 
(n-a întrerupt studiul nici 
o clipă), însă poate că 
n-are destulă voință.

— Cum este la școala 
muncii ?

— Orice examen de via
ță, nu neapărat școlar, sea
mănă cu un salt cu para
șuta, nu ? Se cere să fii 
perfect pregătit, mărturi
sesc că n-am fost : de a- 
ceea. atunci, cîteva clipe 
m-am simțit câzind ca un 
pietroi, pe urmă mi-am a- 
mintit de tot ceea ce am 
învățat în școală, nu nu
mai carte, și-am acționat... 
parașuta care, lin, m-a 
depus pe pămint. Ca și co
legii mei cu care ați dis
cutat pină acum, am o re
munerație lunară de 1 795 
de lei, la primirea celui 
dinții avans am dat in casă 
500 de lei, nu mi s-au ce
rut, așa am vrut eu și 
m-am simțit deosebit de 
bucuroasă c-am dat. Este 
munca mea 1 Nu mai am 
nevoie să obțin de la pă
rinți banii de buzunar, 
aș zice că întreaga axă de 
rotație a existenței mele 
s-a mutat, nu-i vorba doar 
de cîștigul material. Da£ 
siguranța de sine și inde
pendenta obținute, această 
autentică școală a ordinii 
și disciplinei, sînt un 
excelent suport pentru 
ceea ce am de gînd să fac 
de aici încolo : pe de-o 
parte, învăț sistematic, 
chibzuindu-mi strașnic o- 
rarul, pe de altă parte, mă 
străduiesc să-mi exe-sez 
voința (de pildă să risioes? 
cit mai puțin timn cu vo-- 
bitul la telefon). Da-’-a" f 
să profit de ocazia pe -a 
mi-o oferiți, aș ad-esa ce
lor mai mici decit ro!- 
îndemnul de a profita di i 
plin de condiția specială

pe care vîrstă le-o acordă, 
aceea de a invăța perma
nent, sistematic, și de a se 
califica, temeinic, in pro
fesiunea pe care o deprind 
în orele de activitate 
practică. Oamenii uzinei 
ne ajută din toată inima. 
Dialogul generațiilor este 
un fapt real, de conștiință 
nouă, socialistă.

— Tovarășe Nicolae Ola
ru, in calitatea dumnea
voastră de secretar al co
mitetului de partid din în
treprinderea „Automatica", 
puteți să definiți modul în 
care tinerii aceștia s-au 
integrat in producție ?

— Admirabil 1 Iar acest 
fapt confirmă calitatea 
procesului instructiv-edu- 
cativ, valoarea legării în- 
vățămîntului de practica 
productivă, precum și efi
ciența educației patriotice 
și revoluționare, toate 
focalizate in rezultatele 
excelente obținute intr-un 
interval atit de scurt. De 
aceea, ei se bucură de pre
țuirea și de sprijinul nos
tru in ceea ce întreprind, 
pentru a-și vedea visurile 
împlinite. în climatul exi
gent al atelierelor respecti
ve. unde rinduiala. spiritul 
de ecoiomie. punctualitatea 
și simțul gospodăresc tu
telează fieea-e gest oro- 
ductîv. t^e-i aceștia iși 
însusesc. odată cu rigorile 
or 'inii si disciplinei mun- 
cito-eîti. simtămintul de a- 
devă-ati nm-ieta-i. nrodu- 
râto-i si henefi a i. Impli
ca ’ea Io- în destinul colec- 
tiv.'.lui ne'obligă la imoli- 
ca-ea noastră in destinul 
fiecăruia dintre ei.
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Excelenței Sale Domnului MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Uniunii Democrate a Poporului Malian, vă adresez calde felicitări și urări 
de succes in îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încre
dințate de partid.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statorni
cite între Partidul Comunist Român șf Uniunea Democrată a Poporului 
Malian se vor dezvolta și aprofunda continuu, în interesul popoarelor ro
mân și malian, al cauzei păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

, Ședință de analiză a activității din domeniul justiției
în zilele de 25—28 februarie, a 

avut loc ședința de analiză a acti
vității desfășurate de Ministerul 
Justiției și instanțele judecătorești 
in anul 1981, pentru infăptuirea sar
cinilor ce le-au revenit din docu
mentele de partid și din legile țării.

în încheierea ședinței a fost adre
sată o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care se spune :

în cadrul lucrărilor bilanțului au 
fost exprimate în mod unanim pro
funda admirație, înalta apreciere si 
recunoștință pentru rolul decisiv pe 
care il aveți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în ela
borarea și infăptuirea politicii de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul 
României.

Cuvintul, Ideile și indicațiile dum
neavoastră privind organizarea și 
conducerea vieții noastre economice,

politice, sociale, inclusiv cele refe
ritoare la cadrul juridic care asigură 
întărirea legalității, au dinamizat 
personalul muncitor din sistemul 
justiției, care, alături de Întregul 
nostru popor, este hotărît să facă 
totul pentru mersul înainte al pa
triei, pe calea socialismului și comu
nismului.

întregul personal din sistemul jus
tiției — se subliniază în încheierea 
telegramei — vă asigură, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
devotamentul nemărginit pe care îl 
nutrește față de dumneavoastră, de 
hotărirea nestrămutată de a nu-și 
precupeți eforturile, muncind cu dă
ruire și perseverență, cu vigilență 
sporită și înaltă răspundere comu
nistă pentru perfecționarea activi
tății ce o desfășoară, pentru pro
movarea legalității, justiției și drep
tății, aducîndu-și astfel contribu
ția la dezvoltarea necontenită a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 18 ani de 

la publicarea „Tezelor cu privire la 
problemele politicii rurale socialiste 
în R. P. D. Coreeană", elaborate de 
tovarășul Kim Ir Sen, la cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Oinacu, județul Giurgiu, a avut loc 
simbătă o întîlnire între cooperatori 
din localitate și membri ai Ambasa
dei R. P. D. Coreene la București.

Despre realizările agriculturii din 
cele două țări au vorbit Valeriu 
Grit, președintele C.A.P. Oinacu, și 
Sin In Ha, ambasadorul R. P. D. Co
reene în țara noastră. Evocînd bu
nele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre, vorbitorii 
au relevat rolul determinant pe care 
îl au întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen în dezvoltarea și diver
sificarea acestor relații, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Cu același prilej, la sediul coope
rativei din localitate au fost expuse 
fotomontaje cu imagini din R. P. D. 
Coreeană, precum și din agricultura 
țării noastre. A fost prezentat fil
mul artistic „Rădăcinile se prind 
adine de pămînt", producție a stu
diourilor din Phenian.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 27 februarie 1982

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

Azi încep turneele semifinale
Cum bine se cunoaște, întrecerile 

din cele patru grupe preliminare ale 
Campionatului mondial de handbal 
s-au încheiat vineri seara prin ci- 
teva partide care au decis configu
rația clasamentelor respective : 
U.R.S.S. — R.F.G. 24—16 (grupa A), 
Spania — Ungaria 20—20 (grupa B), 
R.D.G. — Polonia 19—19 (grupa C) 
și IugoștȘ'-ia — România 22—21
(grupa^.L intrucît noul sistem de 
desfășuraite a campionatului mondi
al, aplicat pentru prima dată la e- 
diția actuală, cerne cu exactitate va
lorile (prin aceea că se desfășoară 
pe turnee, și nu pe meciuri elimina
torii), mari surprize nu s-au produs 
în faza grupelor. U.R.S.S., R.F. Ger
mania și Cehoslovacia s-au calificat 
în această ordine 
din grupa A, iar 
R. D. Germană, 
Polonia și Elveția 
din grupa C ; 
împreună, aceste 
șase echipe vor 
juca un turneu 
gemifinal. Spania, Ungaria și Suedia 
s-au calificat din grupa B, iar Româ
nia, Iugoslavia și Danemarca din 
grupa D, acestea toate alcătuind 
altă grupă semifinală.

Cucerind locul I în grupa sa, e- 
chipa României și-a realizat prințul 
obiectiv propuș, menținîndu-și astfel 
șansele pentru a urca în final pe 
oricare din cele trei locuri ale po
diumului de onoare. Este meritoriu, 
acest fapt, dar trebuie să spun că 
băieții noștri nu sint mulțumiți, 
pentru că n-au reușit încă în nici o 
partidă să joace două reprize la 
înaltul nivel spectacular și cu efi
cacitatea de care se simt capabili. 
Au avut, intr-adevăr, perioade de 
joc excelent, dar între acestea s-au 
intercalat scăderi de joc.

Meciul de tradiție cu Iugoslavia a 
fost cit se poate de concludent în 
acest sens, ai noștri fiind întrecuți 
de o formație din care a lipsit re
dutabilul „tunar" Krivocapici, tînă- 
rul antrenor Pokraiaț preferind să 
trimită în arenă o serie de tineri, 
dintre consacrați folosindu-i doar pe 
Radjenovici și Bojovici. Spre 
deosebire de alte perioade din 
meciurile anterioare, cind apăra
rea noastră manifesta neglijențe, 
dar / '•-* îndrepta situația, mar- 
cind 4»»^ goluri, de data aceas
ta nu au .jrespuns nici apărarea, 
nici atacul. Regretul constă, înde
osebi, in faptul că, deși adversarii

CORESPONDENȚA 
DIN R.F. GERMANIA

au jucat aproape jumătate din timp 
cu cite un om în minus (datorită e- 
liminărilor pentru faulturi repetate 
făcute în special asupra lui Stingă), 
handbaliștii noștri nu numai că nu 
au fructificat superioritatea numeri
că, da’r au și primit goluri în aceas
tă situație. Dintre cei 12 jucători fo
losiți, numai Stingă, care era și cel 
mai, strict păzit, s-a comportat la a- 
devfirata sa valoare ; el a înscris 9 
goluri, rotunjindu-și astfel cifra de 
30 cu care conduce detașat în clasa
mentul golgeterilor. Referitor la 
acest meci, trebuie spus că arbitrii 
vest-germani G. Heuchert și V. No- 
rek au condus ireproșabil de obiec
tiv.

...Dar ce a fost a trecut, și azi în
cep turneele se
mifinale. După- 
amiază, de la 
18,15 (ora Bucu- 
reștiului), repre
zentativa noastră 
întîlnește la Miin- 
chen echipa Sue

diei. Partenera primului nostru 
meci din semifinale se aseamănă 
în bună măsură cu echipa Da
nemarcei. Adică practică un hand
bal frumos și curat, are mul
tă ambiție și este capabilă oricînd să 
producă o surpriză. In cele trei me
ciuri din grupa preliminară. Suedia 
a realizat toate cele trei rezultate 
posibile : victorie cu Algeria (31—15). 
egalitate cu Ungaria’ (20—20) și îri- 
fringere cu Spania (20—23). Ultima 
confruntare oficială dintre echipele 
României și Suediei a avut loc cu 
patru ani în urmă, la campionatul 
mondial din Danemarca, unde ai 
noștri au învins cu 25—17 în întîl- 
nirea pentru locurile finale 7—8.

In continuare, echipa noastră va 
mai juca in 2 martie cu Ungaria (la 
Boblingen) și în 4 martie cu Spania 
(la Hamburg). Cu celelalte două par
tenere din turneul semifinal (Dane
marca și Iugoslavia) nu va mai ju
ca, fiind luate in considerare rezul
tatele din grupa preliminară. Pentru 
a ieși pe locul I în semifinale și a 
se califica în finala mare din 7 mar
tie, trebuie nu numai să învingem 
echipele Suediei, Ungariei și Spani
ei, dar s-o și facem la un golaveraj 
superior celui ce il va realiza, cu a- 
celeași partenere, formația Iugosla-; 
viei. Să sperăm că tricolorii noștri 
vor juca în semifinale pe măsura 
potențialului lor real.

Gheorghe M1TRO1
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1 60569 75 50 000
1 92261 77 50 000
1 88876 •32 40 000
1 50668 66 40 000
1 73936 116 40 000
1 70048 51 30 000
1 62384 79 30 000
1 49445 47 30 000
1 20130 109 30 000
1 44414 77 25 000
1 52687 94 25 000
1 35911 113 25 000
1 02191 102 25 000
I 41313 102 25 000
1 15871 31 20 000
1 49145 25 20 000
1 09566 128 20 000
1 14471 26 20 000
1 42545 60 20 000
1 09430 64 20 000
1 14701 79 15 000
1 44581 30 15 000
1 11417 137 15 000
1 94228 01 15 000
1 42882 144 15 000
1 63171 107 15 000
1 49344

Ter
mina
ția se
riei o- 
bliga- 
tiuni- 

lor

141 15 000

100 286 21 5 000
100 804 17 3 000
100 168 35 . 3.000 • ,

1 000 13 54 1 000
1 000 83 117 800
1 000 55 82 800
1 000 35 120 800
1 000 24 81 800
1 000 65 105 800
1 000 38 19 800
1 000 07 93 800
1 000 68 45 800
1 000 15 06 800
1 000 62 61 800
11 327 TOTAL: 10 790 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite câști
gătoare. x

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

FOTBAL
Returul campionatului diviziei A 

de fotbal a fost inaugurat simbătă 
cu meciul dintre Universitatea Cra
iova, lidera clasamentului, și A.S.A. 
Tg. Mureș. Fotbaliștii craioveni au

obținut o victorie clară, cu scorul de 
5—0 (3—0), prin golurile marcate de 
Cirțu (min. 30 și 45), Geolgău (miji. 
51), Cămătaru (min. 52) și Szabo 
(autogol in min. 21).

v r efm e a
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 martie. In țară : Vremea va fi 
In general rece. Cerul va fi variabil, 
cu înnorărl mal accentuate în Olte
nia. Muntenia. Dobrogea și Moldova. 
Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vint 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
Îndeosebi în estul târli, predominind

din sectorul nord-estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 
zece șl zero grade, cele maxime între 
minus 3 și plus 7 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu Cerul mal 
mult noros. favorabil precipitațiilor 
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare. Vint slab, pină la moderat, pre
dominind din sectorul nord-estlc. 
Temperaturile minime vor il cuprinse 
intre minus 3 șl zero grade, cele ma
xime între plus 2 șl plus 5 grade. (Li
ana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna fe
bruarie 1982 au ieșit următoarele 
combinații de litere :
1. Y.P.F. j 2. O.J.V. j 3. 
M.U.P. | 4. C.K.R. | 5. G.G.N. 1 
6. L.T.J.J 7. Y.V.W.J 8. Z.R.M.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la . urmă
toarele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

cinema
A Semnul șarpelui : SCALA (11 03 72)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL (15 63 84) — 8; 10: 12; 14; 
16; 18; 20. FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Liniștea din adincuri : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
A Grăbește-te încet : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20. TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
A Destine romantice : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, COSMOS (27 54 95) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Saltimbancii : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
a Dorește-mi un timp nefavorabil : 
CENTRAL (14 12 24) — 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
a Cum a devenit Unku prietena lui 
Ede : TIMPURI NOI (15 6110) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
a Superpolitistul : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15.45; 18; ’ 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 12; 
14; 16; 18; 20,15, -IELODIA (12 06 88)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
A Oglinda spartă : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pasărea de foc spațială : DOINA 
(16 35 38) — 9- 11,15; 13,30; 15.45.
A Concediu pe malul mării : DOINA
— 18; 19,45, COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17.30; 20.
A Jumătate de casă fără mire : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 16: 18; 20.
A Spartacus : EFORIE (13 04 83) — 9; 
12,30; 16; 19.30.

A Aii Baba și cei 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 19.
• Iubește, iubește, dar nu-ți pierde
capul : FLACARA (20 33 40) — 15,30;
17,30; 19,30.
A De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
18; 20,15.
A Trenul: CAPITOL (16 29 17) — 8;
10.30; 13,15; 16; 19.
A Toate mi se intîmplă numai mie î 
GRI VITA (17 08 58) — 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 8: 10; 
12; 14; 16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
A Vulcanul: DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Bronco Billy: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
A Numele meu e iubire : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.
A Despărțirea : VOLGA (79 71 26) — 
8; 11; 14; 17; 20.

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor și 
culturii, 75 77 20) : Concert de muzică 
ușoară susținut de formația „Phono- 
log" din R.D. Germană — 18,
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Coana Chirița — 10: Cavoul 
de familie — 15; Cartea lui lovită — 
19,30; (sala Atelier) : Elegie — 10.30; 
19,30; Idolul și Ion Anapoda — 15; (la 
sala mică a Palatului) ; Romulus cel 
Mare — 16; 19,
• Opera Română (13 18 57): Căsăto
ria secretă — 11 ; Chopiniana, Tris
tan și Isolda, Bolero — 19.
• Teatrul de operetă (13 98 48) : Lec
ția de dragoste — 10.30; Silvia — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :

Anchetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic — 10; Voluptatea onoare!
— 15; O scrisoare pierdută — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : 
Anecdote provinciale — 10: Poezia 
muzicii tinere — 15; Infidelitate con
jugală — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11; înaintea pensionării — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîriiala — 11; Doi pe un balansoar
— 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 10; Măseaua de 
minte — 15; 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Karamazovii — 10: Noi, 
subsemnați! — 19,30; (sala Studio) : 
Omul care face minuni — 10.30: Co
piii soarelui — 19.
• .Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 10; 
Nu ne naștem toți la aceeași virstă
— 15; O noapte furtunoasă — 19.30, 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Dragostea 
prințesei — 10; Șapte martori — 19.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Idolul femeilor — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Andorra — 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 16; 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Mugurel de cîntec româ
nesc — 16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30; Snoave cu măști
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule ? — 10; 12.
• Circul București (11 01 20) : Fantas
tic circ — 10: 16; 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei 
(13 60 64) : Curierul melodiilor prefe
rate — 19,30.

HOTĂRÎREA
Consiliului National al Agriculturi, Industriei Alimentare, Silviculturii si Gospodăriri 
Apelor priviod adoptarea documentelor supuse dezbaterii si angajamente! oamenilor 
muncii din agricultură de a tace totul pentru realizarea programelor stabilite de 
creștere a producției vegetale si animale, in vederea îmbunătățirii continue a 

aprovizionării populației cn produse alimentare si a industriei cu materii prime
Consiliul Național al Agriculturii, Industriei 

Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
întrunit în ședință plenară în zilele de 25 și 26 
februarie 1982, a dezbătut cu maximă răspun
dere problemele privind pregătirea și desfășu
rarea în cele mai bune condiții a campaniei a- 
gricole de primăvară, stabilind totodată — in 
lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, și a ansamblului 
de măsuri recent adoptate de conducerea de 
partid și de stat privind perfecționarea activi
tății organizatorice, de producție și economico- 
financiare din agricultură — modul cum se va 
acționa pentru ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a muncii consacrate realizării planu
lui de stat, înfăptuirii noii revoluții din agri
cultură.

Plenara a omagiat marea răscoală țărănească 
de la 1907 și împlinirea a două decenii de la în
cheierea cooperativizării agriculturii, evenimen
te de o excepțională însemnătate în istoria pa
triei, aportul de seamă pe care țărănimea l-a 
adus, de-a lungul secolelor, la apărarea cu pre
țul sîngelui a gliei strămoșești, a limbii și fiin
ței naționale a poporului, a neatîrnării patriei, 
acțiunea sa fermă, în alianță cu clasa munci
toare, pentru înfăptuirea politicii agrare socia
liste a partidului nostru, pentru realizarea unei 
agriculturi tot mai moderne și eficiente, con
tribuția valoroasă pe care o are în întreaga ope
ră de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Plenara și-a însușit întru totul aprecierea con
ducerii partidului potrivit căreia, deși în 1981 
s-au înregistrat unele rezultate pozitive în rea
lizarea planului, care scot in evidență faptul că 
și în condiții naturale mai puțin favorabile, cum 
au fost cele din anul trecut, agricultura noas
tră socialistă poate obține recolte care să asi
gure aprovizionarea satisfăcătoare a populației, 
a economiei naționale, în general, producțiile 
obținute nu reflectă potențialul real al agri
culturii noastre, baza tehnico-materială asigu
rată, experiența cadrelor care activează în a- 
ceastă ramură de bază a producției materiale. A 
rezultat clar că această situație se datorește 
neajunsurilor care s-au manifestat în unele uni
tăți în organizarea producției și a muncii, în 
folosirea forței de muncă și a mijloacelor de 
producție, și în primul rînd a pămîntului, preo
cupării insuficiente pentru întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii în muncă a cadrelor, a 
tuturor celor ce activează în agricultură sau au 
răspunderi în îndeplinirea planului la nivelul 
județelor și organelor centrale.

Pornind de la aceste învățăminte, de la criti- 
cile pe deplin întemeiate pe care conducerea 
partidului le-a adus la adresa activității noastre, 
de la sarcinile ce ne-au fost trasate și ne revin 
prin planul de stat pe 1982, membrii Consiliu
lui Național și-au exprimat hotărirea de a ac
ționa cu fermitate, mobilizînd toate forțele u- 
mane și materiale de care dispunem, pentru a 
îmbunătăți radical munca în agricultură, în ce
lelalte sectoare în care activăm, pentru a asi
gura îndeplinirea în cele, mai bune condiții a 
planului.

Plenara a adoptat tn unanimitate Programul 
privind pregătirea și desfășurarea campaniei 
agricole de primăvară ; Raportul privind recen- 
sămîntul animalelor și acțiunile ce trebuiă În
treprinse pentru realizarea efectivelor planifi
cate și pentru creșterea producției zootehnice ; 
Programul privind creșterea suplimentară a 
efectivelor de ovine, în vederea obținerii de 
producții sporite de lină, carne șl lapte ; Pro
gramul privind dezvoltarea sericiculturii în pe
rioada 1982—1985 ; Programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea teritorială și mă
surile ce trebuie luate pentru aplicarea în viață 
a prevederilor acestuia. S-au adoptat, de ase
menea, unele măsuri care să contribuie la îm
bunătățirea situației economico-financiare a 
cooperativelor agricole cu programe de redre
sare, precum și propunerile referitoare la așe
zarea mai rațională a prețurilor la furajele gro
siere.

Oamenii muncii din agricultură au primit cu 
profundă recunoștință măsurile de stimulare și 
sporire a cointeresării materiale a producători
lor agricoli, conținute în recentele decrete pri
vind contractarea și achizițiile de produse agri
cole vegetale și animale, precum și în proiec
tul Legii retribuirii muncii in unitățile agricola 
cooperatiste. Pe această bază, în condițiile înde
plinirii exemplare a sarcinilor de producție ce 
ne revin in 1982, veniturile producătorilor agri
coli vor crește cu circa 25 miliarde lei, iar cîști
gurile celor ce muncesc în agricultura coope
ratistă vor spori, în medie, cu 25 la sută.

Dezbaterile din cadrul plenarei au scos preg
nant în evidență că aceste acte normative, 
cărora li se adaugă programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea teritorială, decre
tul referitor la îmbunătățirea activității de me
canizare, proiectul legii cu privire la producerea 
și utilizarea rațională a resurselor furajere, 
creează condiții pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități.

Plenara Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor își exprimă deplina sa adeziune față 
de măsurile privind reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, măsuri conjugate cu 
creșterea retribuției personalului muncitor, alo
cației de stat pentru copii și a pensiilor.

Plenara dă o înaltă apreciere contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și fundamentarea tuturor acestor 
măsuri, care exprimă, în cel mai inalt grad, 
preocuparea statornică a secretarului general al 
partidului pentru dezvoltarea neîntreruptă a 
economiei naționale și, in cadrul acesteia, a agri
culturii, a tuturor sectoarelor componente ale 
consiliului nostru, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Răspunzînd acestei griji statornice, noilor 
hotărîri și legi adoptate, Consiliul Național se 
angajează ferm, in numele oamenilor muncii din 
agricultură, industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, să facă din anul 1982 un 
an de maximă mobilizare a forțelor și resurse
lor de care dispunem, în vederea înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor ce ne revin din planul 
de stat.

în toate unitățile din agricultură trebuie să se 
instaureze o disciplină fermă, care să ducă la 
Îmbunătățirea calitativă a muncii tuturor celor 
ce lucrează în agricultură, începînd încă din ac
tuala campanie agricolă de primăvară.

Este imperios necesar ca in zilele care au mai 
rămas pînă la declanșarea campaniei să fie 
terminată repararea tractoarelor și mașinilor ce 
vor fi utilizate în primăvară, asigurîndu-se re
cepția acestora cu maximă exigență. înainte de

semănat se va face proba fiecărei semănători — 
condiție esențială pentru asigurarea densității 
optime la fiecare cultură. O atenție deosebită 
trebuie să se acorde organizării de agregate 
complexe, măsură care poate conduce la mai 
buna folosire a puterii tractoarelor, economisirea 
carburanților și efectuarea mai multor lucrări 
la o singură trecere, în scopul protejării solului 
și creșterii productivității muncii. Este necesar, 
totodată, să se continue în mod susținut acțiu
nea de instruire a întregului personal, inclusiv a 
cadrelor de conducere și a personalului TESA, 
în conducerea tractorului și mînuirea agregate
lor, astfel incit să se asigure condiții pentru fo
losirea la întreaga capacitate a parcului de trac
toare și mașini agricole din dotare

în centrul preocupărilor să punem problema 
folosirii integrale a suprafeței arabile de care 
dispunem. In acest sens, în toate unitățile să se 
acționeze energic în vederea eliminării excesului 
de umiditate, funcționării corespunzătoare a re
țelelor de desecare și evacuare a apelor, mobili- 
zîndu-se la aceste acțiuni toți locuitorii satelor, 
precum și mijloacele mecanice necesare. De 
asemenea, vor fi luate măsuri hotărîte pentru 
cultivarea fiecărei palme de pămînt din cîmu, 
a terenurilor pretabile din plantațiile de vii și 
pomi, a suprafețelor din incintele unităților 
agricole și din fermele zootehnice, a terenurilor 
din vetrele satelor și din curțile cetățenilor, pe 
care se pot obține importante cantități de legu
me și furaje.

Pentru ca irigațiile să contribuie la creșterea 
producțiilor medii la hectar, se vor intensifica 
acțiunile de punere în stare de funcționare a 
rețelei de canale și stații de pompare, precum 
și a utilajelor de udare, în așa fel îneît, în acest 
an, să se poată iriga la timp și în bune condiții 
toate suprafețele amenajate.

Avind în vedere că folosirea semințelor din 
soiuri și hibrizi de mare productivitate constituie 
o condiție esențială pentru obținerea de recolte 
bogate. Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Academia de științe agricole și silvice, 
direcțiile generale agricole județene, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile unităților 
vor acționa hotărît pentru ca întregul necesar de 
sămînță să fie. asigurat în structura stabilită și 
din soiurile și hibrizii zonați, urmărind, totodată, 
ca, în fiecare unitate, să se folosească numai 
semințe cu valoare culturală ridicată și să se 
respecte cu strictețe normele la hectar stabilite 
prin lege, pentru a se realiza necondiționat den
sitățile optime la fiecare cultură.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare și Academia de științe agricole și silvice 
vor acționa cu perseverență pentru executarea 
programului de producere a semințelor necesare 
anului viitor din soiurile și hibrizii cu cel mai 
mare potențial de producție, stabiliți a fi folosiți 
pe fiecare zonă de cultură.

O deosebită atenție va fi acordată amplasării 
corecte a culturilor, corespunzător asolamente- 
lor stabilite, respectării riguroase a prevederilor 
de plan privind suprafețele și structura culturi
lor, încadrării execuției lucrărilor în epocile op
time. Practica a dovedit că însămînțarea timpu
rie asigură importante sporuri de recoltă. De 
aici, necesitatea mobilizării tuturor forțelor pen
tru începerea însămînțărllor din prima zi bună 
de lucru și încadrarea semănatului in perioada 
optimă.

Pe linia indicațiilor prețioase date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, se va acorda atenție sporită culturilor 
furajere, însămînțîndu-se întreaga suprafață 
prevăzută, in cadrul acesteia urmînd să crească 
substanțial ponderea leguminoaselor, a furajelor 
suculente, a sfeclei și guliilor pentru nutreț, a 
bostănoaselor și altor culturi, care asigură un nu
măr mare de unități nutritive pe hectar, au un 
conținut bogat de proteină, pentru a asigura încă 
din această primăvară toate cantitățile de nu
trețuri necesare hrănirii corespunzătoare a ani
malelor.

Potrivit, noilor orientări privind furajarea 
porcilor, în primăvara aceasta se vor însămînța, 
cît mai devreme posibil, 100 mii hectare cu po
rumb destinat recoltării timpurii, știuleții rezul
tați urmînd să fie măcînați și introduși imediat 
in furajarea acestei specii de animale, începînd 
din luna august. în același scop, se va acționa 
ferm pentru realizarea întregului program de 
măsuri privind producerea, depozitarea și hră- 
nirea porcilor cu porumb știuleți pastă.

Pe linia noilor orientări privind baza furajeră, 
se va asigura îndeplinirea integrală a progra
mului de înființare a pajiștilor cultivate, precum 
și executarea lucrărilor de curățire, fertilizare și 
supraînsămînțare a pășunilor și fînețelor natu
rale pe suprafețele prevăzute în programele fie
cărui județ, fiecărei comune.

Pentru folosirea deplină a potențialului pro
ductiv al soiurilor și hibrizilor cultivați se im
pune efectuarea in cele mai bune condiții a lu
crărilor de fertilizare, combatere a bolilor și 
dăunătorilor, precum și a prășitului ori de cita 
ori este nevoie, lucrări care trebuie să asigure 
realizarea densităților normate pînă la recoltare, 

în fiecare comună, în fiecare unitate agricolă 
se va acționa pentru mobilizarea în cîmp a în
tregii țărănimi, a tuturor locuitorilor satelor apți 
de muncă, astfel ca, alături de mecanizatori, 
aceștia să asigure efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor pe toate suprafețele și în 
condiții de calitate cit mai bune.

în legumicultura, asigurînd amplasarea cul
turilor numai pe terenuri Irigate, extinderea 
producerii legumelor în toate unitățile agricole, 
precum șl in gospodăriile populației, realizarea 
unor cantități suficiente de răsaduri de calitate, 
mărirea suprafețelor cu culturi palisate, precum 
și executarea la timp a lucrărilor de întreținere 
și recoltare, să obținem în acest an cantități 
sporite de legume pentru satisfacerea nevoilor 
de aprovizionare a populației și crearea unor 
disponibilități pentru export.

Organele agricole județene și conducerile uni
tăților agricole vor lua măsuri pentru realizarea 
integrală a prevederilor programului de moder
nizare șl înființare de noi plantații de vii, pomi 
și căpșuni, asigurîndu-se creșterea potențialului 
lor productiv și sporirea, pe această cale, a re
surselor pentru realizarea programului de auto- 
aprovizionare.

Plenara Consiliului Național cheamă țăranii 
cooperatori și pe cei din zonele necooperativi- 
zate să cultive și să contracteze cu statul canti
tăți cît mai mari de legume, fructe și cartofi, 
pentru a-și spori contribuția la realizarea fon
dului central, precum și veniturile personale.

în zootehnie, sector de importanță vitală, va 
trebui să se acționeze susținut în vederea creș
terii efectivelor la fiecare specie și a producti
vității animalelor, prin aplicarea tuturor măsu
rilor menite să transpună în viață noua con
cepție de creștere și exploatare a animalelor, 
corespunzător tradiției existente în țara noastră

și ținînd seama și de posibilitățile de folosire a 
experienței care s-a impus pe plan mondial.

Pe această linie, o atenție sporită va trebui 
să se acorde îmbunătățirii producției pajiștilor 
naturale, precum și organizării utilizării in
tensive a acestora, asigurînd folosirea lor în 
hrana taurinelor la îngrășat, a vacilor cu lapte 
și a ovinelor pe toată perioada de vegetație, 
astfel ca să se poată păstra nutrețurile recol
tate pentru perioada de iarnă. Un element im
portant pentru dezvoltai ea producției zootehnice 
și așezarea acestei activități pe făgașul rentabi
lității îl constituie încadrarea fermelor zooteh
nice cu oameni bine pregătiți profesional, cu 
dragoste pentru animale, care să fie permanen
tizați și retribuiți pe măsura muncii lor, prin 
aplicarea corespunzătoare a acordului global.

Plenara consideră că este o datorie patrio
tică a tuturor locuitorilor satelor de a crește 
animale și păsări, de a contracta și valorifica la 
fondul de stat cantități cît mai mari de lapte, 
carne, lină și ouă, sporindu-și astfel veniturile 
proprii și contribuind la îndeplinirea' programer 
lor de autoaprovizionare teritorială.

în industria alimentară, plenara Consiliului 
Național consideră că principalul obiectiv tre
buie să-l constituie valorificarea superioară a 
materiilor prime agricole, îmbunătățirea cali
tății produselor și diversificarea acestora. Efor
turile tuturor lucrătorilor din această ramură 
vor fi îndreptate cu precădere spre reducerea 
consumurilor specifice de materii prime și ma
teriale, creșterea productivității muncii, econo
misirea resurselor energetice și reducerea tu
turor cheltuielilor, a prețului de cost, asigu- 
rîndu-se astfel creșterea rentabilității activității 
în fiecare unitate industrială.

în silvicultură, eforturile vor fi orientate spre 
îndeplinirea sarcinilor de împădurire, folosin- 
du-se cu prioritate speciile repede crescătoare. 
Se va acționa hotărit pentru executarea progra
melor de întreținere și utilizarea mai econo
mică a potențialului pădurilor, pentru intensi
ficarea acțiunilor de valorificare a diverselor 
produse și a resurselor de furaje pe care le 
oferă fondul silvic.

Se va acționa mai intens, pe bază de con
tract, pentru antrenarea unităților agricole co
operatiste — mai ales a celor din apropierea 
zonelor forestiere — la acțiunile de Împădurire 
și igienizare a pădurilor, cultivare a arbuș
tilor fructiferi, executare a lucrărilor in pepi
nierele silvice, culegere a fructelor, ciupercilor 
și a altor produse pe care le oferă pădurea, 
asigurînd prin aceasta atît forța de muncă ne
cesară unităților silvice, cit și creșterea venitu
rilor membrilor cooperatori.

în domeniul gospodăririi apelor, Consiliul Na
țional al Apelor, împreună cu celelalte unități 
componente ale Consiliului Național al Agri
culturii, va acționa ferm pentru realizarea 
programului de acumulări, îndiguiri și regu
larizări ale cursurilor de apă, asigurarea lu
crărilor de combatere a eroziunii solului, ame
najarea torenților' și stabilizarea albiilor rîuri- 
lor, în vederea valorificării superioare a tere
nurilor agricole și apărării localităților împo
triva inundațiilor. Se va acționa pentru econo
misirea apei și se va intensifica ritmul de rea
lizare a instalațiilor de epurare a apelor uzate 
și de folosire în agricultură a dejecțiilor de la 
complexele zootehnice.

Răspunzînd cu însuflețire chemării adresate 
de Consiliul Național al Oamenilor Muncii din 
Industrie, Construcții, Transporturi, Circulația 
Mărfurilor și Finanțe, sprijinului multilateral 
acordat de clasa muncitoare, prin asigurarea 
de tractoare și mașini agricole, îngrășăminte 
chimice, pesticide și alte materiale, plenara 
Consiliului Național, in numele oamenilor mun
cii din agricultură, industrie alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, se angajează să 
mobilizeze toate forțele și resursele existente 
în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
de mare răspundere ce le revin din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al partidului, 
din planul de stat pe anul în curs și pe în
tregul cincinal, contribuind astfel la sporirea 
aportului acestor importante ramuri și sectoare 
ale producției materiale la dezvoltarea generală 
a economiei naționale și îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării oamenilor muncii cu pro
duse agroalimentare.

Prin întărirea ordinii și disciplinei, prin pro
movarea unui nou stil de muncă, dinamic, 
strîns legat de activitatea unităților de produc
ție, prin valorificarea deplină a- condițiilor cre
ate de ansamblul de măsuri adoptate de con
ducerea partidului și statului în domeniul a- 
griculturii, prin generalizarea experienței avan
sate, vom face ca în acest an să fie obținute 
producții vegetale și animale cel puțin la ni
velurile stabilite prin planul de stat, realizînd 
în cele mai bune condiții prevederile din pro
gramele de autoaprovizionare teritorială.

Consiliul Național asigură, totodată, condu
cerea superioară de partid, personal pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării, că va acționa cu 
maximă energie, prin toate mijloacele, pentru 
ca, paralel cu punerea în valoare a resurselor 
de sporire a producției, să se asigure creșterea 
productivității muncii, introducerea unui regim 
strict de economii, ridicarea eficienței întregii 
activități, astfel îneît să se recupereze în acest 
an cel puțin 30 la sută din valoarea compensa
țiilor acordate personalului muncitor ca urma
re a majorării prețurilor de desfacere cu amă
nuntul a produselor agroalimentare.

Plenara Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor își exprimă convingerea că — în
suflețiți de ampla și vibranta cuvîntare rostită 
la încheierea lucrărilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de fierbintele omagiu adus de secre
tarul general al partidului țărănimii patriei, 
tradițiilor ei de luptă și muncă eroică pentru 
libertate, unitate și independență națională, 
pentru victoria socialismului, de înflăcărată 
chemare adresată oamenilor muncii de la sate 
de a-și valorifica din plin energiile și hărnicia 
în opera 8e înfăptuire a obiectivelor noii re
voluții agrare, de înflorire a agriculturii noas
tre socialiste — mecanizatorii, cooperatorii, 
muncitorii din unitățile agricole de stat, tehni
cienii, inginerii și medicii veterinari, toți locui
torii satelor vor munci fără preget, cu înaltă 
răspundere, ctj dăruire și spirit de abnegație 
pentru valorificarea deplină a potențialului de 
producție al pămîntului și al bazei tehnico- 
materiale, pentru realizarea unei producții cit 
mai bogate, care să asigure satisfacerea consu
mului populației, acoperirea altor nevoi ale e- 
conomieî naționale, creșterea aportului agricul
turii la progresul general al țării și la ridica
rea calității vieții tuturor cetățenilor României

t V
PROGRAMUL 1

8,90 Admiterea tn tnvățămintul su
perior tehnic șl agricol (consultații) 

8.40 Omul și sănătatea 
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13.00 Telex
13,05 Album duminical
16,20 Horea. Documentar artistic
17,00 Telesport

17.50 Film serial : „Linia maritimă One- 
dln". Ultimul episod

18.40 Micul ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României
20.25 Film artistic : Familia mea. Pre

mieră pe tară. Regla Guy Green
21.45 Muzică ușoară In... recital
22,20 Telejurnal a Sport
22.40 Vechi cîntece interpretate de 

Gheorghe Zamfir
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13,00 Concert de prînz
13.45 Semnături tn cartea mundl
14.05 Muzică populară
14.25 Teatru TV „O afacere neobișnui

tă" de Maurice Druon

15.35 Desene animate
16,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19,55 Muzică ușoară
20.20 Clubul tineretului
21,10 La frontierele cunoașterii
21.40 Jaz de pretutindeni
32.20 Telejurnal

• Sport
22.40 Gala maeștrilor
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15,00 Emisiune tn limba maghiară
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economic*

20,35 Orizont tehnico-ștlintlfic
21,00 Roman foileton : „Ținutul Beulah".
21,40 Mărțișoare... mărtișoare muzicale
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Datoria tată de satul natal
15.45 Tineri lnterpretl
16.30 Film artistic : „Familia mea”
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Muzică ușoară
30.45 60 de ani de la făurirea U.T.C. 

Portretul unei generații. Documen
tar artistic (II)

2LOO „La început de săptămlnă"
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului



ATENA

Schimb de mesaje între președinții
Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis

ATENA 27 (Agerpres). — La 27 fe
bruarie, președintele Republicii Ele
ne, Constantin Karamanlis, l-a pri
mit pe Gheorghe Petrescu, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare economi
că, industrială și tehnică româno- 
elenă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
președintelui Constantin Karamanlis 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului elen 
prieten, prosperitate și pace.

Președintele Constantin Karamanlis 
a exprimat sincere mulțumiri și a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un salut 
cordial, precum și urări de multă 
sănătate și noi succese în activitatea 
prodigioasă pe care o desfășoară pen
tru binele României și cauza păcii 
internaționale.

Președintele Greciei și-a exprimat 
sentimentele de stimă și* prețuire 
deosebită pe care le are pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pentru 
înțelepciunea și curajul politic cu 
care abordează și contribuie la solu
ționarea problemelor lumii contem
porane. El a relevat, de asemenea, 
meritul deosebit ce revine președin
telui României în colaborarea cu 
șefii de state și de guverne din Bal
cani pentru statornicirea în această 
regiune a unui climat de cooperare 
și bună vecinătate, în spiritul Actu
lui final de la Helsinki.

în încheiere, președintele Constan
tin Karamanlis a subliniat că așteaptă 
cu deosebit interes vizita în Grecia 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cu convingerea că, prin convorbirile 
și înțelegerile la care se va ajunge, 
legăturile tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări vor dobîndi noi 
dimensiuni, contribuind astfel la pro
movarea idealurilor tuturor popoare
lor de independență națională, pace 
și progres.

întrevederi româno - venezuelene
CARACAS 27 (Agerpres). — Ma

ria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a avut întreve
deri cu Ricardo Martinez, ministru 
de stat, șeful Departamentului de 
coordonare și planificare al președin
ției Republicii Venezuela, cu Luis 
Zapata, ministrul agriculturii și zoo
tehniei, precum și cu reprezentanți

ai Ministerului Energiei și Minelor 
și ai Institutului de comerț exterior. 
Totodată, oaspetele a avut o între
vedere cu Carlos Alzamora, secreta
rul permanent al Sistemului Econo
mic Latino-American — S.E.L.A., 
precum și cu Mercedes de Briceno, 
ministru de stat pentru participarea 
femeii la dezvoltare.

Încheierea convorbirilor la nivel inalt bulgaro—turce
SOFIA 27 (Agerpres). — Comuni

catul de presă dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Kenari 
Evren, șeful statului turc, care a 
efectuat o vizită oficială în Bulgaria, 
evidențiază dorin'a celor două părți 
de a lărgi colaborarea lor în dome

niile industriei, transporturilor, ener
geticii și agriculturii, de a spori 
schimburile reciproce de mărfuri.

Cei doi șefi de stat au relevat im
portanța participării tuturor statelor 
la înlăturarea cauzelor încordării 
internaționale, pentru menținerea 
păcii și securității în întreaga lume.

Agențiile de presa I
ie scurt

SESIUNEA SEIMULUI R. P. POLONE. La Varșovia s-au desfășurat 
■ lucrările sesiunii Seimului R. P. Polone. Pe ordinea de zi a forului su- 
I , prem legislativ s-au aflat examinarea unor proiecte de lege privind dez- 
I voltarea economico-socială a țării, precum și unele modificări în compo

nența guvernului.
OMAGIU LUI TITULESCU. In

• cadrul manifestărilor organizate in 
Canada pentru marcarea centena-I rulai nașterii marelui diplomat ro- I mân Nicolae Titulescu, societatea 
canadiană de televiziune C.B.C. : a

I transmis o primă emisiune referi
toare la activitatea acestuia ca mi
nistru de externe și președinte al

I Ligii națiunilor. Cu acest prilej, a 
fost transmis un scurt-metraj pre- 
zeniind imagini din România.

. PREȘEDINTELE FRANȚEI LA
ROMA. Referindu-se la convorbi- 

I rile oficiale purtate la Roma de
președintele Franței, Franțois Mit- 

Iterrand, purtătorii de cuvînt italian
și francez au relevat hotărârea co
mună a părților de a se instituțio- 

Inaliza intilnirile la nivel înalt italo- 
franceze. Președintele Franței a 
avut sîmbătă întrevederi cu Enrico 
Berlinguer, secretar general al I Partidului Comunist Italian, pre- 

| cum și cu liderii partidelor socia
list — Bettino Craxi, socialist-de- 

Imocratic — Pietro Longo, și liberal
— Valerio Zanone,

TN SPRIJINUL REUNIFICĂRII I COREEI. Președintele Algeriei,
Chadli Bendjedid, a primit pe Hă 
Dam, vicepremier al Consiliului I Administrativ, ministrul afacerilor
externe al R.P.D. Coreene, trimis 

special al președintelui Kim Ir
Președintelui Algeriei
remisă o scrisoare

președintelui R.P.D. Core- 
cursul convorbirii care a

i-a 
din

partea 
ene. în 
avut loc, Chadli Bendjedid a sub
liniat că guvernul și poporul Al
geriei susțin cu fermitate lupta le
gitimă a poporului coreean pentru 
reunificarea patriei.

CONVORBIRI LA SALISBURY. 
Primul ministru din Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, l-a primit pe minis
trul de externe britanic, lordul 
Carrington, aflat în vizită oficială, 
în cadrul întîlnirii au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și ultimele evoluții ale si
tuației din Africa australă, cu pre
cădere situația Namibiei. Problema 
namibiană a constituit și tema 
principală a convorbirilor dintre mi
nistrul de externe al țării-gazdă, 
Witness Mangwende, și ministrul 
britanic de externe. Șeful diploma
ției din Zimbabwe a reafirmat ne
cesitatea accesului la independen
ță al Namibiei în baza prevederi
lor Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

NOI TARIFE LA ZBORURILE 
TRANSATLANTICE. Biroul ame
rican al aviației civile a aprobat 
cererea companiilor aeriene ale 
S.U.A. de a majora tarifele la zbo
rurile transatlantice, s-a anunțat la 
Washington. Noile tarife, care în 
unele cazuri vor fi majorate chiar 
pină la 60 la sută, vor intra în vi
goare la 1 aprilie.

AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

In favoarea păcii și dezarmării
„NU!“ rachetelor nucleare în Anglia

LONDRA 27 (Agerpres). — Ma
joritatea britanicilor se opun deci
ziei guvernului conservator de a a- 
chiziționa sistemul american de ra
chete nucleare „Trident" și se pro
nunță pentru abolirea actualei for
țe nucleare a Marii Britanii, rele
vă un sondaj dat publicității sîm
bătă la Londra. Se precizează că

din 1 040 persoane solicitate în 
cursul sondajului, efectuat de Cen
trul de cercetări al opiniei publice, 
63 la sută se opun acestei decizii, 
53 la sută au cerut desființarea for
ței nucleare britanice, iar 49 la sută 
s-au pronunțat împotriva staționării 
armelor nucleare americane pe te
ritoriul Marii Britanii.

Memorandum 
al Grupului 
„Generalii 

pentru pace 
și dezarmare"

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest al O.E.P. adresat Consiliului de Securitate • Consultări 

politico-diplomatice la Beirut
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a adresat Consiliului de 
Securitate un protest în legătură cu 
închiderea de către autoritățile is- 
raeliene a Universității Bir Zeit din 
teritoriul ocupat situat la vest de 
rîul Iordan, precum și cu arestarea 
a numeroși studenți și cadre didac
tice. Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei cere Consiliului de Secu
ritate să adopte urgent măsurile 
cele mai adecvate pentru a preveni

deteriorarea situației în această re
giune.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, l-a 
primit simbătă la Beirut pe Philip 
Habib, trimis special al președinte
lui S.U.A. in Orientul Mijlociu. Emi
sarul american a conferit, de ase
menea, cu primul ministru. Shafic Al 
Wazzan, și cu ministrul de externe, 
Fuad Boutros, în special în legătură 
cu situația din sudul Libanului.

280000 de semnături pe „Apelul 
de la Koln“

BONN 27 (Agerpres). — Peste 
280 000 de persoane și-au pus sem
nătura pe „Apelul de la Kbln", lan
sat de organizația din landul 
Schlesswig-Holstein al Partidului So
cial-Democrat din R.F. Germania in 
semn de protest împotriva hotăririi 
administrației americane de a trece 
la producerea pe scară largă a 
bombei cu neutroni. Apelul cere gu
vernului R.F.G. să nu permită am

plasarea pe teritoriul țării a bombei 
cu neutroni și rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune și 
reafirmă hotărîrea autorilor lui de 
a susține orice eforturi menite să 
ducă la înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, in primul rind a 
dezarmării nucleare. Documentul 
urmează să fie prezentat apropiatu
lui congres de la Miinchen al Parti
dului Social-Democrat din R.F.G.

VIENA 27 (Agerpres). — La Vie- 
na s-au desfășurat lucrările reu
niunii Grupului de inițiativă „Ge
neralii pentru pace și dezarmare". 
Participanții — generali și amirali 
în rezervă din nouă țări membre 
ale N.A.T.O. — au examinat pro
blemele legate de contribuția pe 
care trebuie să o aducă Grupul de 
inițiativă la desfășurarea celei de-a 
doua sesiuni speciale a O.N.U. 
pentru dezarmare.

Participanții la reuniune au ho- 
tărît să adreseze sesiunii speciale 
un memorandum în care este relevat 
pericolul continuării cursei înar
mărilor și se subliniază necesita
tea adoptării de măsuri concrete 
pentru înlăturarea acestui pericol.

FRANȚA: Proiecte de reformă 
privind autonomia regională

PARIS 27 (Agerpres). — Consiliul 
constituțional al Franței a avizat fa
vorabil două proiecte de reformă 
prezentate de guvern privind acor
darea unei mai largi autonomii au
torităților regionale și a unui nou 
statut Insulei Corsica.

Proiectul prevede între altele sta
bilirea de consilii regionale, care Ur
mează să fie alese anul viitor.

Din secolul al XIX-Iea, Franța este 
împărțită în departamente conduse

de guvernatori locali sau prefecți. 
Noul proiect prevede transferarea 
autorității către consiliile locale, 
care vor hotărî în special asupra 
parametrilor de dezvoltare econo
mică.

în ceea ce privește Corsica, pro
iectul de lege aprobat prevede ale
gerea prin vot universal a unei „A- 
dunări teritoriale deliberante, care 
va dispune de puteri executive li
mitate".

Constituirea unei noi organizații 
pacifiste în S.U.A.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Un grup de oameni de afaceri și re
prezentanți ai cercurilor financiare 
din Statele Unite au hotărit crearea 
unei organizații care să acționeze 
împotriva cursei înarmărilor. Orga
nizația, a declarat reprezentanți
lor presei unul dintre inițiatorii ei, 
Erwin Salk, conducător al unei mari 
instituții financiare din Chicago, își 
propune să atragă la acțiunile pen
tru pace, pentru dezarmare în curs 
de desfășurare în S.U.A. și repre
zentanți ai cercurilor de afaceri care 
sînt neliniștiți de cursa înarmări
lor, de consecințele ei pentru eco

nomia țării. Uriașele cheltuieli pen
tru producerea de noi arme desta
bilizează sectoarele civile ale indus
triei americane, a spus el, adăugind 
că intențiile administrației de a 
cheltui în următorii cinci ani, 1,5 
bilioane de dolari în scopuri mili
tare vor face ca economia americană 
să fie lipsită de importante resurse 
necesare dezvoltării ei.

Orice conflict nuclear ar însemna 
pieirea omenirii, a arătat Erwin 
Salk, adăugind că această opinie 
este împărtășită de mulți oameni 
de afaceri americani.

In capitala Indiei a avut |oc o amplă demonstrație, ai cărei participant 
s-au p.onunțat împotriva escaladării cursei înarmărilor și a producerii 
bombei cu neutroni, pentru măsuri efective de dezarmare. Fotografia în

fățișează un aspect din timpul manifestației

Pentru crearea unei 
zone denuclearizate 

în nordul Europei
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

Comitetul suedez pentru pace și 
arbitraj — una dintre primele or
ganizații de luptă pentru pace din 
Suedia — s-a pronunțat în favoa
rea creării unei zone denucleariza
te în nordul Europei. într-o de
clarație dată publicității se subli
niază că această zonă trebuie să 
includă teritoriile Danemarcei, 
Norvegiei, Islandei, Finlandei, Sue
diei și Insulelor Far-Oer. Declara
ția comitetului relevă necesitatea 
de a institui, în cadrul Consiliului 
Nordic, un secretariat pentru coor
donarea eforturilor îndreptate spre 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa de nord.

Carte-rechizitoriu
VIENA 27 (Agerpres). — „De la 

bomba atomică la catastrofa nu
cleară" este titlul unei cărți recent 
apărute în librăriile din Austria. 
Autorul acesteia, medicul Georg 
Fuchs, președintele Institutului in
ternațional pentru pace de la Viena, 
dezvăluie, prin numeroase exem
ple și documente, caracterul barbar 
al unui conflict nuclear, gravele 
consecințe ale bombardamentelor de 
la Hiroshima și Nagasaki, demască 
iluzia posibilității conducerii unui 
război nuclear limitat. O aspră cri
tică este adusă hotăririi de produ
cere a armei cu neutroni, conside
rată un pas periculos spre un război 
atomic. Autorul prezintă în paginile 
cărții sale urmările catastrofale pe 
care le-ar avea asupra civilizației 
umane folosirea bombei cu neutroni. !

IN ȚĂRILE CAPITALISTE

• DIFICULTĂȚI ECONOMICE ÎN CREȘTERE
S.U.A. O degradare constantă a si

tuației economice se înregistrează in 
S.U.A., unde valoarea produsului na
țional la sfîrșitul anului 1981 a scăzut 
cu 5,2 la sută în comparație cu pri
mul trimestru al aceluiași an, scrie 
buletinul lunar al Uniunii Bancare 
elvețiene „Credit Suisse". în a doua 
jumătate a anului trecut, producția 
industrială americană s-a redus cu 
7 la Sută. Și în primul trimestru al 
acestui an, în industria americană de 
automobile se scontează pe o redu
cere de trei procente în raport cu 
aceeași perioadă a anului precedent. 
Paralel, creșterea medie a castului 
vieții a fost în 1981 in S.U.A. de 
peste 10 la sută.

într-o situație asemănătoare se află 
și principalii' parteneri ai S.U.A. In 
anul care a trecut, nivelul șomajului 
a ajuns în CANADA și R.F.G. la 8,2 
la sută din totalul populației active, 
în ITALIA — la 9 la sută. în ianua
rie 1982, MAREA BRITANIE a depă
șit plafonul de trei milioane de șo
meri.

SPANIA. Șomajul s-a agravat în 
Spania luna trecută, numărul celor 
aflați in căutarea unui loc de muncă 
sporind cu 42 583, relevă agenția 
Associated Press, citind date statis
tice oficiale publicate la Madrid. 
Astfel, la sl'irșitul lunii ianuarie, nu
mărul total al șomerilor spanioli era 
de 1 786 583, ceea ce reprezintă 13,86 
la sută din populația activă a aces
tei țări.

JAPONIA. Biroul de statistică de 
pe lingă primul ministru al Japoniei 
a făcut cunoscut că in luna ianuarie 
a.c. prețurile la prodișșelfe. pJimentare 
și de primă necesitate-.»#' .uhoscut o 
nouă creștere — cu 3,Ț la.'sută.

ARGENTINA. Rezervele pentru 
plăți externe ale Băncii Centrale Ar- 
gentiniene au scăzut, în ultima săp- 
tămină, cu 50 milioane de dolari. A- 
ceasta se datorește, în principal, 
plăților efectuate pentru unele îm
prumuturi, la care dobînzile au ajuns 
la suma de 34 milioane de dolari.

Jobless record

Luptele din Salvador
Dezertări în rîndul trupelor juntei

REPRESIUNI IN GUATEMALA
SAN SALVADOR 27 (Agerpres). — 

Agențiile internaționale de presă 
anunță din San Salvador ca locote- 
nent-colonelul Oscar Amaya, care 
conducea operațiunile armatei salva- 
doriene împotriva bazelor militare ale 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
regiunea vulcanului Guazapa, a fost 
destituit. Lui i se aduce acuzația că 
de peste șase zile nu a reușit 
să scoată din dispozitiv forțele 
F.M.L.N., care dețin în zona Gua
zapa o importantă bază militară, 
apreciată de Junta militară demo- 
crat-creștlnă de la San Salvador 
drept „centru nevralgic al insurgen
ților". în cursul luptelor date în re
giune au fost uciși numeroși soldați,

iar circulația pe autostrada Paname
ricană a fost complet întreruptă.

Un aspect concludent al noilor 
evoluții din Salvador îl constituie 
faptul că 70 de soldați, conduși de 
un locotenent din forțele armate 
salvadoriene, au dezertat din cazar
ma San Carlos, din capitala țării. 
Faptul s-a produs după ce mai mul
te subunități din cazarmă au refu
zat sa\ participe la înfruntările cu 
forțele F.M.L.N. care au loc in 
preajma capitalei.

Comitetul pentru apărarea deținu- 
ților politici din Salvador, alte orga-? 
nizații sindicale și religioase au dat 
publicității o declarație în care se 
pronunță împotriva alegerilor pre
conizate de regim pentru 28 martie.

HAVANA 27 (Agerpres). — Manu
el Galich, membru al Comitetului 
Național de Uniune Patriotică din 
Guatemala, aflat în vizită la Hava
na, a afirmat că singura cale pen
tru rezolvarea gravelor probleme cu 
care este confruntată țara sa constă 
în războiul popular revoluționar. A- 
legerile programate pentru 7 mar
tie, a spus el, nu .reprezintă o so
luție, întrucît pe 75 la sută din te
ritoriul țării au loc acțiuni ale de
tașamentelor de gherilă, iar trupele 
regimului recurg la o represiune' 
sîngeroasă împotriva a mii și mii de 
persoane. Numai în 1981, a precizat 
Galich, în -Guatemala au fost ucise 
3 000 de persoane, fapt ce a dus la 
izolarea regimului pe plan inter
național.

In luna ianuarie a acestui an, șomajul a atins în țările Pieței comune un 
nivel record : 10,8 milioane de persoane, față de 10,3 milioane în luna 
precedentă. Aceasta a fost cea de-a șaptea lună de creștere continuă a 
numărului șomerilor în țările respective, ajungîndu-se ca flagelul să cuprindă 
9,5 la sută din forțo de munco. Graficul de mai sus, intitulat semnificativ 
„Record al numărului de șomeri", este leprodus după ziarul britanic „Times" 

din 20 februarie a.c.

Un simbol al Mexicului 
contemporan

..Am zărit pentru prima oară 
ochii de jad ai unei statuete maya 
la lumina vîlvătăilor unui cuptor 
în care se plămădea oțelul...". 
Această exprimare poetică a unui 
literat latino-american surprinde, 
prin simboluri sugestive, vecinăta
tea. in multe regiuni din Mexic, 
a două tipuri de șantiere : săpă
turi arheologice, pe filonul strălu
citelor civilizații precolumbiene 
din această țară, și construcții in
dustriale, expresie semnificativă a 
progresului contemporan. Compa
rația amintită ilustrează 'continui
tatea și varietatea formelor în care 
se manifestă capacitățile creatoare 
ale poporului mexican pe diverse 
planuri și în diferite perioade ale 
istoriei sale.

O trăsătură de unire între mo
numentele trecutului și cele ale 
prezentului ar reprezenta-o. ân- 
tr-un fel. drumul parcurs de crea
tivitatea acestui popor între anti
cul observator astronomic din 
Chichen-Itza. mărturie peste timp 
a cunoștințelor matematice și teh
nice pe care le aveau strămoșii 
mexicanilor, și oțelăria de la Sa- 
hagun, unul din cele mai moderne 
vlăstare ale industriei siderurgice.

Dar linia trasă din zona pira
midelor pînă la Sahagun poate 
continua prin multiplicarea direc
țiilor sale, ajungînd mai cu seamă 
în perimetrul sondelor, al rafină
riilor șr al întreprinderilor petro
chimice. Este sectorul unde. în ul
timii ani. Mexicul a făcut verita
bili pași de uriaș, grație descope
ririlor de noi și mari zăcăminte 
de ..aur negru", care plasează în 
prezent această țară printre prin
cipalii producători ai lumii. Dar. 
cu toate marile sale bogății petro

liere, Mexicul este angajat într-un 
amplu program de diversificare a 
surselor energetice. în Baja Cali
fornia funcționează de acum o 
centrală geotermică, iar în alte 
șase state se află în stadii avan
sate prospectările vizînd exploata
rea energiei termale, alături de 
investițiile masive pentru construi
rea de hidrocentrale și de centrale 
nucleare.

De la Ciudad de Mexico pînă în 
peninsula Baia California sînt 
peste 3 500 de kilometri. Străbatem 
această distanță la bordul unui 
avion, traversînd zone de o mare 
varietate de relief. Mai întîi atrage 
atenția vasta rețea de lacuri 
și riuri. aprovizionate din belșug 
de ploile torențiale ce cad o bună 
parte a anului pe aceste melea
guri. Oamenii au modificat în 
oarecare măsură geometria podișu
lui. a văilor și cîmpiilor, săpînd 
întinse canale de irigație. Clima 
temperată, umiditatea abundentă 
oferă excelente condiții pentru 
dezvoltarea agriculturii. Dealtfel, 
este o veche tradiție de a se ob
ține la o serie de culturi două și 
chiar trăi recolte pe ah.

în schimb, în Baja California 
solul este foarte frămîntat, cu o 
vegetație săracă, specifică zonelor 
de deșert. Ocupația de bază a lo
cuitorilor o constituie pescuitul și 
creșterea animalelor, în ultima 
vreme adăugîndu-se la acestea ex
tracția principalelor bogății ale 
subsolului : petrolul și sarea, ce 
se găsesc din abundență în apă și 
în subsolul golfului califomian.

Salina „Guerrero Negro" (Răz
boinicul negru), considerată pînă 
acum cea mai mare din lume, este 
administrată de societatea „Ex-

portadore de Sal". Ea produce 
aproximativ 6 milioane tone de 
sare anual din apa mării, prin 
evaporare la soare. Aproape în
treaga producție este exportată în 
Japonia, Statele Unite și Canada. 
Salina este situată pe coasta occi
dentală a peninsulei Baja Califor
nia, pe paralela 28, și beneficiază 
de condiții naturale de exploatare 
dintre cele mai prielnice. Soarele 
dogoritor, vîntul care bate con
tinuu din nord-vest, precipitațiile 
scăzute favorizează obținerea sării 
prin evaporare, în plus, apa de 
mare captată din laguna „Ochiul 
iepurelui" are o mare concentra
ție de sare.

Salina a fost înființată în aprilie 
1954 ; prima producție de 70 000 
tone de sare a fost obținută m 
1957, după aproape patru ani de 
zile, timp în care s-a investit un 
mare volum de muncă. în 1976, 
guvernul mexican a cumpărat ma
joritatea acțiunilor societății „Ex- 
portadore de Sal". Acum statul 
alocă în fiecare an sume tot mai 
însemnate pentru dezvoltarea sa
linei. Astfel s-au creat condiții 
pentru a se produce 6 milioane 
tone de sare anual cu un potențial 
de extindere la 7 milioane tone pe 
an. întreprinderea ocupă 40 000 hec
tare situate pe malul golfului Cali
fornian, suprafața respectivă fiind 
divizată în mai multe arii de cris
talizare. Aceste arii sînt separate 
prin diguri ce totalizează o lungime 
de 175 km. în interiorul acestui com
plex al salinei au fost construite 
canale și șosele pentru transportul 
producției și al apei. De la salina 
„Guerrero Negro", sarea este 
transportată în Insula Cedrilor, cu 
șlepuri avînd o capacitate pînă

Imagine din Ciudad de Mexico

la 156 000 tone. Majoritatea lucră
rilor sînt mecanizate și automati
zate.

Odată cu dezvoltarea salinei, la 
Guerrero Negro, cit și în Insula 
Cedrilor s-au ridicat pitorești așe
zări social-culturale. Au fost con
struite instalații, ateliere de între
ținere, birouri, locuințe, școli pri
mare și secundare, un spital, case 
pentru ddihnă și recreare.

La Guerrero Negro există un 
Muzeu de științe naturale care dis
pune de un bogat material privind 
flora și fauna din zona respectivă. 
Din cauza temperaturii înalte, 
muzeul a fost amplasat în pă- 
mînt pînă la nivelul solului, pen
tru a fi mai bine ferit de arșița 
soarelui, îndeosebi în perioada de 
vară, cînd simți că te afli într-un 
imens cuptor. A fost construit, de

asemenea, un obelisc ce marchea
ză Tropicul Racului, obelisc sim- 
bolizînd victoria omului în înfrun
tarea cu deșertul. De fapt, pe bună 
dreptate, locuitorii de pe aceste 
meleaguri spun că întreaga istorie 
a dezvoltării economice și sociale 
din zona respectivă reprezintă o 
adevărată școală a deșertului.

Prin forma sa, Mexicul a fost 
asemuit cu o uriașă scoică marină, 
a cărei cochilie își întinde baza 
între Pacific și estuarul fluviului 
Rio Grande del Norte, iar vîrful 
și-1 implîntă în pădurile Yukata- 
nului. Guerrero Negro este doar 
una din salba de perle pe care 
această „scoică" le etalează ca pe 
tot atîtea repere ale hărniciei și 
creativității mexicane.

Florea CEAUȘESCU
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O poveste... luciferică
Dacă n-ar fi relatarea unei mari agenții internaționale de presă 

s-ar putea crede că-i vorba de o glumă, destul de ieftină, sau 
de vreo farsă, destul de nostimă, ori de o excentricitate, destul de 
banală...

Dar nu, faptul este foarte real și foarte recent. Respectiv, agenția 
informează că zilele trecute a avut loc „Primul Congres european lu- 
ciferian" (pseudonimul literar — distins pentru drăcesc, diavolesc).

intr-o elegantă sală, fără miasme de sulf — paza contra incendiilor 
e foarte severă la Paris — drapată însă in mătase sîngerie, cu can
delabre și sfeșnice negre, timp de două zile participanții au ținut 
prelegeri și expuneri, au resuscitat vechi ritualuri păgine, au benchetuit 
și au executat dansuri sălbatice (în ritmuri, desigur, încSflcite). Cu o 
sabie antisfir.țită, la pupitrul ornat cu luminări cernite, în timp ce era 
invocat Lucifer, i s-a tăiat gîtul unui cocoș (probabil Marelui Tartor 
i se făcuse poftă de o supă bună).

Nu se relatează dacă împielițații de congresiști purtau pantaloni tip 
picioare de țap. încălțăminte cu copită despicată sau joben care să le 
acopere cornițele. In schimb, se precizează că „lucrările" congresului 
au fost deschise de scriitorul Jean-Paul Bourre, care a vorbit despre 
„magiile erei negre", fiind urmat de britanicul David Farrant, care și-a 
povestit avatarurile: arestarea de către poliție pentru profanarea unui 
mormînt - deși el, inocent, voia doar să intre în contact cu „marele 
spirit al cimitirului" (domiciliat, flotant, intr-un cavou).

Au fost prezentate și alte comunicări - despre „cultul vampirilor", 
despre „subversiunea ocultă”, scopul general al congresului fiind „rea
bilitarea lui Lucifer” pe motivul că Satana „eliberează omul" (dr. Faust 
ar avea ceva obiecții). Și... cam atît.

Deci, domnii draci și reprezentanții lor tereștri au limitat mult aria 
tematică a congresului. Negiijind subiecte de mare actualitate.

De pildă, ar fi fost foarte interesant de aflat ce vrăjitorii a folosit 
Mefisto pentru ca, _ tocmai atunci cînd bieții oameni începuseră să 
mai încălzească și să însenineze relațiile internaționale, el a reușit 
să vestejească destinderea și să adune pe cer atîția nori de pucioasă. 
Trezindu-i, din lumea de apoi, pe demonii „războiului rece".

Foarte interesant ar fi fost de discutat și despre modul în care a 
reușit Belzebut paradoxul ca unii, care și-au cam vîndut sufletul diavo
lului, să se scalde in opulență, în timp ce foarte mulți din ceilalți să 
ducă o viață de iad. Intrînd în comunicare cu spiritele rele, congresul ar 
fi putut analiza situația tratativelor de dezarmare, explicînd cum „și-a bă
gat dracul coada" blocîndu-le. Sau ce minți diabolice au determinat ca 
in Europa să se adune atitea mormane de arme, îneît popoarelor conti
nentului să li se deschidă perspectiva de ,a fierbe nu în tradiționala 
oală cu smoală, ci intr-un cazan cu încălzire atomică. De fapt, „Con
gresul luciferian european" putea să discute și despre problema noilor 
rachete — de ce să fie instalate pe continent în loc să fie amplasate, 
la alegere, ori „la mama dracului", ori „la dracu-n praznic".

Scaraoțchi ar fi putut ține o prelegere despre atîtea invenții dră
cești - napalmul, bombele cu schije invizibile la radiografii incit ră
nitul să nu poată fi salvat, jucăriile-capcană explozibile, gazele toxice 
și paralizante, armeie bacteriologice și alte asemenea creații lucife- 
riene. Iar în final, la conferința de presă, „Ucigă-I toaca" putea să 
înfățișeze cum, folosind oțel și uraniu, pavează drumul spre infern.

Dar, din păcate, Congresul luciferian s-a limitat doar la ceva 
vampiri jigăriți și duhuri de prin cimitire dosnice. Cînd pe lume se pe
trec atitea lucruri în care Necuratul pare implicat direct.

Dacă le aborda, congresul merita să fie binecuvintat. Cu apă sfin
țită, nu cu „apă grea".

N. CORBU
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