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In campania agricolă Dl primă vară
s

Comuniștii - în fruntea tuturor acțiunilor 
pentru realizarea unor lucrări de calitate

Anul acesta, campania agricolă de 
primăvară are loc sub semnul unor 
atotcuprinzătoare reînnoiri în agri
cultură. care își găsesc reflectarea in 
hotăririle profund revoluționare a- 
doptate de con
ducerea 
lui și 
menite

gerea obiectivelor fundamentale ale 
noii revoluții agrare care să asigure 
o participare mult mai puternică a 
agriculturii la progresul general al 
țării, la ridicarea bunăstării întregii

O condiție de care depinde în cel 
mai înalt grad transpunerea in viață 
a orientărilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului, al pro
gramelor și măsurilor stabilite este

TOVARĂȘUL N1COLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Hani Tabbara, 
ambasadorul Regatului Hașemit al

Iordaniei la București, In vizită de 
rămas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii acestuia in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

-r

Interviul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

acordat revistei americane „Newsweek44
După cum ș-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 

biroului din Bonn al revistei americanea primit, in ziua de 17 februarie ax., pe Theodore Stanger, șeful 
„Newsweek", căruia i-a acordat următorul interviu :

partidu- 
statului 

să deter
mine o cotitură 
radicală în aceas
tă ramură de 
bază a economiei 
românești. Așa 
cum sublinia de
altfel tovarășul ■ 
Nicolae Ceaușescu 
la recenta plena
ră a Consiliului 
Național al Agri
culturii, Indus
triei Alimentare, 
Silviculturii și 
Gospodăririi Ape
lor, aceste 
suri asigură 
nizarea mai 
a activității 
grrultură, 

mai strînsă a 
stațiunilor de ma
șini și tractoare, 
a muncii mecani
zatorilor de uni
tățile de produc
ție, perfecționa
rea sistemului de 
retribuție a coo
peratorilor și a 
celorlalți oameni 
ai muncii din a- 
gricultura coope
ratistă în vederea 
creșterii cointere
sării materiale a 
țărănimii. In lu
mina sarcinilor 
reieșite din aces
te documente și 
din recentele cu- 
vintări ale secre
tarului general al 
partidului, de
clanșarea campa
niei agricole de 
primăvară sem
nifică pentru co
muniștii de la 
sate, pentru organele și organiza
țiile de partid, un important 
examen al responsabilității și ma
turității lor politice. Și cu atît 
mai mult cu cît este vorba de 
o campanie cu un mare și com
plex volum de lucrări ce se cer 
efectuate în succesiuni rapide și la 
cota unor exigențe calitative sporite: 
la 2—3 zile de la intrarea în brazdă 
a primelor mașini trebuie încheiată 
însămînțarea culturilor din prima ur
gență, urmează apoi semănatul sfe
clei de zahăr și imediat după aceea 
al florii-soarelui, plantarea cartofilor, 
punctul culminant reprezentindu-1 
însămînțarea porumbului, care nece
sită o mare concentrare de forțe. Nu 
mai puțin importante și urgente sint 
și lucrările specifice de sezon din 
lep-țmtyultură, vii și livezi etc.

' *nt, actuala campanie agrico
lă primăvară constituie doar o 
etapă in marele ciclu agricol al aces
tui an, insă o ’etapă hotărîtdare în 

^realizarea unor recolte bogate și im
plicit un pas 'important spre atin-

mă- 
orga- 
bună 
in a- 
lega-

SEMĂNATUL CULTURILOR 
DIN PRIMA URGENȚĂ

din

poate și trebuie să înceapă în județele din sudul, vestul 
și sud-estul țării, urmînd ca, pe măsura încălzirii 
timpului, să se treacă la semănat și în celelalte județe

Am intrat în luna martie și acum sarcina cea mai 
importantă a oamenilor muncii din agricultură este de 
a trece din plin, cu toate forțele, la executarea insă- 
mînțărilor, așa cum a subliniat tovarășul 
Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului

Nicolae 
Național

ci Agriculturii. Timpul este favorabil în județele din 
sudul, vestul și sud-estul țării. In aceste condiții se 
impune o mobilizare intensă a mijloacelor mecanice și 
a oamenilor la semănatul culturilor din prima 
urgență.

URGENȚELE ACESTEI SĂPTĂMÎNI
județele din zonele menționate trebuie insămințate cel puțin :
17 500 hectare cu mazăre
5 500 hectare
7 300 hectare

In

*

cu ovăz
cu legume din epoca întîi

MĂSURI ȘI
• Tractoarele și mașinile agricole 

scoase cit mai repede in cimp.
• Activitatea mecanizatorilor să se 

șoare in formații complexe.
® Folosirea de agregate complexe 

mărirea randamentului de lucru și economi 
sirea carburanților.

<_________________'_______________________

ACTIUNI IMEDIATE»
să fie

desfă

pentru

națiuni. Și există suficiente teme
iuri pentru a exprima convingerea că 
acest țel este pe deplin realizabil. A- 
gricultura noașțră socialistă dispune 
de o solidă bază tehnico-materialâ, de 
însemnate resurse de forță de mun
că, reprezentate printr-o țărănime cu 
o bogată tradiție in producția agri
colă și printr-un puternic detașa
ment de specialiști cu experiență, 
precum și de un cadru organizato
ric adecvat. De asemenea, la sate dis
punem de puternice organizații de 
partid, care, de-a lungul anilor, și-au 
demonstrat capacitatea în conducerea 
procesului de făurire și dezvoltare a 
unei agriculturi socialiste, moderne. 
In cooperativele agricole de produc
ție, întreprinderile agricole de stat, 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, in celelalte unități din me
diul rural activează peste un milion 
de comuniști, o uriașă forță capabilă 
să asigure neîntrerunt, corespunzător 
și cu eficiență crescîndă, exercitarea 
rolului de conducător politic al parti
dului in fiecare loc de muncă.

• încheierea organizării de tabere în cimp 
ale mecanizatorilor, spre o se evita depla
sarea inutilă a tractoarelor.
• Specialiștii să fie permanent prezenți in 

cimp pentru a identifica terenurile zvintate.
O Maximă răspundere pentru calitatea lu

crărilor ți asigurarea densității prevăzute.

angajarea imediată a întregii obști a 
satelor la muncă pentru a ga
ranta practicarea in fiecare uni
tate a unei agriculturi de inalt 
randament. Această sarcină se poa
te realiza punindu-se cu hotă- 
rîre capăt stărilor de lucruri nega
tive și trecîndu-se la un mod nou de 
acțiune, caracterizat printr-o orga
nizare desăvîrșită a producției și 
muncii, pentru a pune în valoare 
toate resursele de creștere a pro
ducției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrăgea atenția că trebuie să intro
ducem o gîndire și un spirit noi în 
agricultură, că nu se poate ca pă
mîntul pe care-1 avem să nu dea atît 
cît ne-am propus. Aceasta impune 
unirea tuturor forțelor umane și ma
teriale, orientarea și concentrarea lor 
în direcțiile hotăritoare ale produc
ției agricole, conceperea și finali
zarea unor acțiuni de largă cuprin
dere.

In centrul preocupărilor din aceas
tă primăvară ale organelor și orga
nizațiilor de partid de la sate, ale coh-

„Zootehnia nu este un loc
A

muncă sezonier"

siliilor populare și birourilor pentru 
coordonarea activității politico-orga- 
nizatorice de partid din cadrul con
siliilor unice agroindustriale trebuie 
Să se situeze ridicarea nivelului mun

cii politice, înde
plinirea exempla
ră a sarcinilor 'ce 
revin in mobili
zarea tuturor lu
crătorilor 
agricultură
membrii coope
ratori; mecaniza
tori, specialiști — 
în vederea spori
rii substanțiale a 
producției agrico
le, în lupta îm
potriva a tot ceea 
ce este perimat, 
a metodelor de 
lucru anacronice, 
comodității, lipsei 
de ordine și de 
disciplină. Dealt
fel, secretarul ge
neral al partidu
lui sublinia că 
toată lumea tre
buie să iasă la 
muncă, deoarece 
lucrările ce ur
mează să fie e- 
fectuate sint de o 
asemenea am
ploare îneît se 
cere să se acțio
neze zi de zi, in
diferent de con
dițiile meteorolo
gice. în acest 
sens, este necesar 
ca organele loca
le de partid și de 
stat să militeze 
neabătut 
aplicarea
a Legii retribui
rii, care prevede 
că, incepînd cu 
președintele coo
perativei agrico
le, toate cadrele 
din conducerea 
cooperativelor, in
clusiv contabilul, 
toți membrii co

operatori sînt obliga^ să realizeze a- 
nual un anumit număr de zile sau de 
norme in producție. De aceea, în sta
bilirea programelor de lucru ale for-

pentru 
strictă

(Continuare in pag. a V-a)

ÎNTREBARE : Credeți, dom
nule președinte, că ambele părți 
sint pregătite să negocieze cu 
bună credință la convorbirile de 
la Geneva privitoare la dezar
mare și considerați că Washing
tonul ar putea accepta propune
rea dumneavoastră de a denu- 
cleariza Balcanii, intrucit singu
rele rachete regionale se află 
acum amplasate in țările membre 
ale N.A.T.O. ?

RĂSPUNS : Problema amplasării 
de noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa și a retragerii ce
lor existente constituie o cerință a 
tuturor statelor europene, deoarece 
amplasarea și dezvoltarea acestor 
rachete creează pericole deosebit de 
mari pentru însăși existenta statelor, 
a vieții însăși pe continentul euro
pean.

Consider că negocierile de la 
Geneva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii în legă
tură cu rachetele cu rază medie de 
acțiune pot să ducă la rezultate po
zitive. Atît Uniunea Sovietică, cît și 
Statele Unite au prezentat propu
neri, abordind însăși ideea-„opțiunii 
zero". Fără îndoială că realizarea 
unei Europe fără nici un fel de 
rachete nucleare constituie o cerință 
a unei reale dezarmări, a destinderii 
și păcii,- dar probabil că aceasta va 
trebui să se realizeze în mai multe 
etape.

Ținînd seama de importanța aces
tor negocieri și de faptul că statele 
Europe? sînt direct interesate în 
succesul lor, România se pronunță 
pentru participarea, într-o formă sau 
alta, a statelor europene la aceste 
negocieri. Considerăm " că această 
participare va mări șansele realizării 
unui acord corespunzător.

In ce privește realizarea în Balcani 
a unei zone fără arme nucleare, o 
t-oncepem în cadrul acțiunii pentru 
realizarea denuclearizării și în alte 
zone — cum ar fi Europa de nord, 
de exemplu, — deci ca o parte a 
acțiunii pențru o Europă fără arme 
nucleare. Avem în vedere că statele 
din Balcani sînt interesate șă nu 
aibă pe teritoriul lor nici un fel de 
armament nuclear, precum și făptui 
că, in această direcție, ele Vor tre
bui să solicite și garanțiile corespun
zătoare din partea Uniunii Sovietice 
și a Statelor Unite.

Considerăm, deci, că realizarea unei 
asemenea zone denuclearizate in 
Balcani corespunde atît intereselor

statelor din Balcani, cît și intereselor 
europene, inclusiv ale Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite.

ÎNTREBARE ; Președintele 
Reagan a afirmat că Uniunea 
Sovietică ar fi răspunzătoare 
pentru eventmentele dtn Polo
nia. Considerați, domnule pre
ședinte, că este corectă această 
afirmație și întrevedeți o ame
nințare gravă a destinderii din 
cauza situației din Polonia ?

RĂSPUNS : Evenimentele din Po
lonia sint rezultatul unor probleme 
interne complexe din Polonia. Nu se 
poate spune că de aceste evenimente 
sint vinovate sau răspunzătoare Uniu» 
nea Sovietică sau alte țări socialiste, 
așa cum nu pot fi puse in discuție — 
legat de situația din Polonia — înseși 
problemele construcției socialiste. 
Noi considerăm că situația din Polo
nia trebuie soluționată de către po- 

amestec dinlonezi, fără nici un 
afară.

Este 
aceasta, considerăm 
alte măsuri luate împotriva Poloniei 
de natură să creeze noi greutăți po
porului polonez în procesul normali
zării și dezvoltării pe calea demo
cratică, socialistă a țării. Intr-ade
văr, măsurile adoptate — de sanc
țiuni economice împotriva Poloniei și 
chiar împotriva Uniunii Sovietice — 
sînt de natură să creeze noi proble
me în relațiile internaționale, să 
ducă la ascuțirea lor, ceea ce, fără 
îndoială, ridică noi obstacole pe ca
lea reluării politicii de destindere, 
de colaborare. De aceea, repet, noi 
considerăm că se impune renunța
rea la orice măsuri de ordin econo
mic sau de altă natură, care în
seamnă o intervenție în viața in
ternă din Polonia, fiind necesar să 
se acționeze în direcția sprijinirii 
Poloniei pentru a depăși cît mai ra- ‘ 
pid situația care s-a creat, pentru 
normalizarea vieții ei economice, so
ciale și politice. Aceasta corespunde 
intereselor poporului polonez, poli
ticii de destindere, de pace și co
laborare în Europa și în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Ca multă alte 
țări, atît din Est, cit și din Vest, 
România este confruntată 
unele probleme 
dintre k care pe 
specificat anul 
noiembrie. Considerați, domnule 
președinte, că sistemul socialist

evident că, pornind de la 
sancțiunile și

al României poate face față și 
depăși aceste probleme și veți 
adopta unele măsuri politico- 
administrative pentru a grăbi 
redresarea economică ?

RĂSPUNS : Criza economică mon
dială se resimte puternic în aproape 
toate statele lumii șT deci și în 
România. Aș dori să menționez însă 
că o serie de măsuri adoptate de ță
rile capitaliste dezvoltate, îndeosebi 
de Statele Unite, privind politica do- 
binzilor înalte au accentuat aceste 
greutăți și au făcut ca efectele crizei 
economice să lovească cel mai puter
nic țările in curs de dezvoltare.

în ce o privește, România a ac
ționat pentru a diminua cit mai mult 
influențele crizei economice mon
diale. Aceste măsuri se reflectă și 
în faptul că, în 1981. economia ro
mânească a continuat să se dezvolte, 
obținind o creștere a producției 
nete cu 4 la sută, iar a producției- 
marfă cu 2,6 la sută. Prevederile 
pentru acest an — care țin seama de 
influențele crizei economice mon
diale — asigură dezvoltarea în con
tinuare a economiei românești și pot 
spune că, dacă nu vor interveni pro
bleme deosebite în viața internațio
nală, vom realiza în bune condiții 
ceea ce ne-am propus. Organizarea 
și sistemul socialist al economiei ro
mânești creează condițiile depășirii 
greutăților determinate de oriza e- 
conomică.

Nu avem în vedere măsuri de or
din politico-administrativ cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale. 
Avem în vedere și am adoptat insă 
unele măsuri de ordin economic cu 
privire la 
prețurilor 
triale, cît 
seama de 
țurilor pe
bună corelare a acestora cu prețu
rile de desfacere în condițiile asigu
rării unei creșteri in continuare a 
nivelului de trai al maselor popu
lare. Aceasta demonstrează forța și 
posibilitățile economiei socialiste ro
mânești. capacitatea ei de a asigura 
dezvoltarea forțelor de producție șl 
ridicarea bunăstării poporului, chiar 
in aceste împrejurări grele de pe 
plan internațional.

ÎNTREBARE : tn 
destinderii și creșterii 
lui Est-Vest, România 
însemnate credite din

un raport cît mai just al 
— atît la produsele indus- 
și agricole — care să țină 
influențele creșterii pre- 
piața mondială, de o mal

ȘsiȘgl

■ I I

■ 1982

cu
economice, 

citeva le-ați 
trecut, in

t.
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condițiile 
comerțu- 
a obținut 
Occident

(Continuare in pag. a V-a)

De cițiva ani încoace, in 
Dobrogea vin numeroși ma
ramureșeni și moldoveni, 
care se angajează temporar 
în unitățile agricole socia
liste, suplinind, mai ales in 
sectoarele zootehnice, pe 
localnicii plecați in număr 
mare in industriile Con
stanței, Tulcei și Mangaliei. 
Se poate lucra temporar in 
sectoarele zootehnice? Iată 
o întrebare pe care i-am 
pus-o președintelui Consi
liului unic agroindustrial 
„23 August" din județul 
Constanța, tovarășul Petre 
Lăcătuș^

— Se poate — ne-a răs
puns dînsul — este o evi
dență lucrul acesta, dar cu 
consecințe pe care le știm, 
le simțim.

— Adică ?
— Producții 

lapte acolo unde 
acesta este mai 
animale neîngrijite 
trebuie și așa mai departe. 
Să știți însă că mulți dintre 
acești oameni, care vin să 
lucreze împreună cu noi, 
rămin, pînă la urmă, aici; 
se stabilesc în satele noas
tre, devin cooperatori, cu 
toate drepturile ce decurg 
din acest statut. Zootehnia 
este o industrie cu un ca
racter aparte, foarte pre
tențioasă, nu admite muncă 
sezonieră. Aici, stabilitatea 
formațiilor de lucru, con
tinuitatea muncii, seriozita
tea și competența profe
sională își spun cuvintul. Pe 
parcursul unui an sau a 
doi ani de zile, cit durează 
de obicei o astfel de anga
jare. nu se poate ob'ine un 
rezultat cert,

— Și. totuși, ați admis 
un astfel de procedeu,

— L-am admis, nu am 
avut încotro, mai ales acolo 

^mde forța de muncă locală

a fost chemată masiv în 
industrie. Cu deosebire în 
comunele apropiate de lito
ral, unde tinerii între 25 și 
30 de ani constituie ponde
rea în construcțiile navale, 
de pildă, in cele ale activi
tății portuare sau, sezonier, 
în serviciile litoralului — 
îndeosebi mina de lucru 
feminină solicitată în pe
rioada de vară. V-aș spune 
că greutățile, din acest 
punct de vedere, nu se"

tr-un sector și în altul so
luțiile sint greu de găsit, 
după cite înțelegem din 
cele spuse de dumnea
voastră.

— Cine a spus că sint 
greu de găsit? Nu există 
probleme insurmontabile 
dacă oamenii sint între
prinzători, dacă vor să 
pună lucrurile pe făgașul 
lor firesc. Și noi sîntem ho- 
tărîți să realizăm un salt 
in ambele sectoare, rapid

Fapte și opinii despre întinerirea 
și formarea forței de muncă în- 
tr-un consiliu unic agroindustrial 

din județul Constanța
slabe de 
fenomenul 
pronunțat, 

cum
manifestă numai - in secto
rul zootehnic, ci și în cel 
legumicol. Zona noastră, 
datorită tot litoralului, a 
dezvoltat puternic . legumi
cultura, creînd o tradiție 
nouă, aici, unde nici pă
mîntul nu era de soi și nici 
climatul — secetos înainte 
vreme — nu permiteau 
practicarea ei. Cu voință, 
cu pricepere și inteligență 
s-a dovedit că se poate 
face legumicultura și in 
partea aridă a Dobrogei, 
regiune adusă la viață 
prin irigații, prin meca- 

’riizare, printr-o altă optică 
față de agricultură. Dar, 
acum, ne trebuie multă'for- 
ță de muncă în anumite 
perioade. Și se creează, din 
cauza lipsei ei, probleme 
serioase pe parcursul anu
lui. Și legumicultura este o 
meserie, o meserie compli
cată. Nu o poți face fără 
calificare temeinică.

— S-ar părea că și !n-

șl eficient. Noile măsuri 
luate de partid in domeniul 
zootehnic, de exemplu, vin 
puternic în sprijinul dorin
ței noastre. Ele au deschis 
drumul către o serie de 
soluții care țin nu numai 
de o mai bună organizare 
a muncii, de o mai echi
tabilă retribuire a oameni
lor, legînd veniturile lor 
direct de rezultatele ob
ținute în producție, ci con
duc mai in adînc, vizind 
resorturi sociale mai com
plicate în viața satului 
nostru. Este vorba de pro
cesul de întoarcere în agri
cultură a unora dintre cei 
care pendulează între sat 
și oraș, precum și de cei 
care, veniți din altă parte 
după lucru temporar, așa 
cum v-am spus, se inte
grează pînă la- urmă satu
lui nostru dobrogean. V-aș 
spune că miza principală 
in redresarea zootehniei-
este omul, omul care gă- (Continuare în pag. a III-a)^

sește în el forța necesară 
de a da răspunsuri directe, 
concrete, la cele mai com
plicate probleme. Sigur, 
veți zice, acestea sint a- 
firmații frumoase, dar fap
tele? Vă propun să ne în
tîlnim cu ele la cooperati
vele agricole de producție 
din Pecineaga și din Te- 
chirghiol.

La Pecineaga facem cu
noștință, în sectorul zoo
tehnic, cu familia lui 
Gheorghe Drăghiccano, din 
Soarăul Botoșanilor. Pre
ședintele cooperativei, loan 
Mușat, ni-1 prezintă pe 
capul familiei, vorbindu-ne 
despre el ca despre un 
foarte priceput îngrijitor și 
crescător de animale, har
nic, om care nu dă înapoi 
în fața greutăților.

— Sînteți din nordul Mol
dovei. Cum 
să veniți în

— La noi 
mai puțin 
muncă mai 
aveam posibilitatea să mă 
duc în industrie, să mă ca
lific acolo, cum au făcut 
mulți consăteni ai mei, dar 
eu 
de 
de 
Și 
care cere mult de la om, 
d.e " 
Și 
ca 
se 
impămîntenit in Pecineaga, 
mi-am cumpărat casă — 
am șase camere — mi s-a 
dat lot ajutător. Sint coo
perator, cu toate drepturi- 

hotărînd treburile obștii

v-ați hotărât 
Dobrogea?

este pămînt 
și brațe de 
multe. Sigur,

nu m-am putut despărți 
agricultură. Am învățat 
mic să cresc animalele, 
vaci și oi. E o meserie
la mintea și sufletul Iui. 
mi-am zis că de oameni 
noi este nevoie oriunde 
cresc animale. M-am

le,

Dionisie ȘINCAN 
Mihai CARANFIL

Un elogiu vibrant, emo
ționant a fost adus 
țărănimii recent, in 

cadrul Consiliului Național 
al Agriculturii, prin lumi
noasa expunere a secreta
rului general al partidului, 
care a înfățișat în cuvinte 
emoționante faptul că, 
de-a lungul vremii, țără
nimea română a dus greul 
istoriei noastre, luptînd cu 
abnegație împotriva domi
nației străine, pentru ne- 
atîrnare' și independență.

De-a lungul mileniilor de 
viețuire a popoarelor, isto
ria și literatura s-au luat 
la întrecere întru oglindirea 
cît mâi veridică a eveni
mentelor, cu putere de vije
lii pustiitoare ori de blînde 
adieri, în timpul cărora o-, 
menirea s-a zbuciumat in- 
sîngerată ori și-a domolit 
bătăile inimii, proiectîn- 
du-și mai departe in timn 
năzuințele de dăinuire în 
lumină. De la Strabon am 
aflat întîi cele mai vechi 
știri despre strămoșii noș
tri ; de la Homer, grecii 
și-au cunoscut trecutul și 
concepția de viață a înain
tașilor lor, obiceiurile, în- 
veșmîntarea și trăsăturile 
de caracter ale unității lor 
etnice, al căror martor 
„nemincinos" sînt epope
ile homerice.

Poporul român — popor 
de crescători de vite și de 
plugari, încrîncenați asu
pra coarnelor plugului, din 
negura trecutului, cu ochii 
pe cerul dătător de ploaie 
ori vitreg în dogoarea pîr- 
jolitoare a unor veri, hăr-

țuit de năvăliri ca nici un 
alt popor, de lăcomii și 
nedreptăți, sute și sute de 
âni — a avut puțin răgaz 
să-și consemneze eveni
mentele prin care a trecut 
ori momentele de trai paș
nic al grupărilor aceleiași 
magme etnice, care și-a 
temeinicit viețuirea în spa-

cînd unități industriale gi
gantice cu foc continuu, ori 
creatoare de nenumărate 
obiecte necesare tuturor își 
revarsă rodul în marile și 
micile magazine pînă în" 
cel mai răzleț sat ori iau 
drumul străinătății ; cînd 
muncă șl capacitățile noas
tre creatoare au ușurat

prinde ca sub un clopot 
ocrotitor este nu nUmai o 
datorie de recunoștință, ci 
și o condiție de 
în îndestulare 
te umană.

dăinuire 
și demnita-

ale 
care 
dind

ro-

■k

> >

Laudă țăranului 
român

însemnări de
prof. univ. dr. Emilia Șt MILICESCU

țiul moștenit de milenii, 
și-a cizelat obiceiurile, în
deletnicirile pînă la per
fecționarea și originalita
tea specifică și și-ra alcă
tuit un cod moral exem
plar, datorită căruia a răz
bit prin timpuri de urgie; 
neîntinat și neclintit <” 
hotarele spațiului și 
spiritualității românești.

Azi, într-o nouă și poa
te cea mai importantă răs
cruce a istoriei noastre, 
cînd construim o societate 
bazată pe egalitate in drep
turi, dar in funcție de can
titatea și calitatea muncii 
fiecăruia, cînd termo și hi
drocentrale impînzesc țara,

-•
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din 
ale

statul în bună parte de 
povara - importului, nimeni 
nu trebuie să uite că ingi
nerii și tehnicienii de azi, 
oamenii de știință și artiș
tii de tot felul, aplaudați 
pe plan mondial, sint fiii, 
nepoții ori strănepoții ță
ranilor și oierilor de acum 
un veac, doinind de jale 
ori de dor pe dulcile șe- 
suri și coline ale plaiurilor 
românești, că din imemo
riale timpuri pămîntul a- 
cesta, sfințit cu singele și 
oasele străbunilor noștri, 
ne-a hrănit cu generozita
te și că îngrijirea ogoare
lor și pădurilor, a apelor 
și a cerului care ne cu

Răsfoiesc pagini 
marilor scriitori 
ne-au precedat 

strălucire numelui de 
mân și adun — ca dintr-o
pajiște înflorită — de ici 
de colo, cite un cuvînt ce 
închide în el viziunea fără 
greș — uneori profetică — 
a acestor ginditori cu ini
ma plină de iubire pentru 
țăran — lucrătorul „cin
stit, inimos, harnic, capa
bil de adevăr și de patrio
tism", cum îl caracteriza 
acum un veac, în Timpul, 
însuși luceafărul suflării 
românești de pretutindeni 
și de totdeauna. „Țăra
nul este acest unic și ade
vărat popor român", cum 
cu îndreptățire spunea 
marele poet, adică rădăci
na viguroasă din care s-au 
înălțat și maeștrii furnale
lor de azi, și sondorii, și 
minerii, și marii creatori 
al industriei noastre grele, 
ale cărei agregate — ex
portate in lumea întreagă 
— uimesc ; din aceeași vi
goare cu multilaterale va
lențe s-a ridicat și toată 
intelectualitatea din puter
nicele citadele ale științei 
românești, ale artelor prac
ticate cu strălucire in 
România socialistă, cuce
rind de atîtea ori medalii
(Continuare in pag. a IV-a)
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Moment de lucru Ia începutul campaniei de primăvară. Cooperatorii Petru Ion Paliuciuc, Ion Neculal Paliuciuc și 
Costache Ion Cimpoeșu (in dreapta fotografiei) împreună cu inginerul-șef al C.A.P. Flăminzi, județul Botoșani 

/ Foto : S. Cristian

Demnitatea 
faptei

Auzim, Iar aceasta nu „ade- 
sea“, ci la tot pasul și în felu
rite ipostaze, spunindu-se pe 
ton de reală satisfacție : „Am 
încheiat cu bine și lucrarea a- 
ceasta ; de miine, alta". Afir
mația poate fi singulară, expri- 
mind starea sufletească de m- 
plinire a muncii unui singur om. 
Alteori, și in orice caz în cele 
mai multe din împrejurări, ea 
se rostește ca unanim consens 
al unui grup, al unei echipe de 
muncă. Pictorul, după ce și 
ultima pată de culoare a’ fost 
așternută pe pînză, se retrage 
cițiva pași din fața șevaletului 
și cercetează, cu ochi de exami
nator, tabloul realizat. In priviri 
îi străluminează flacăra bucu
riei. Scriitorul, în mină cu pri
mul exemolar ieșit de sub tipar 
al cărții căreia i-a consacrat ani 
de zile și nopți de lucru, în
toarce cu sfială și emoție, ca un 
ștolar de clasa întîi, prima foaie 
a abecedarului, o pagină, apoi 
alta. Sufletul i se umple de 
bucurie. Inginer sau simplu ță
ran, agricultorul intră in mijlo
cul lanului, culege citeva spice 
date în copt, le freacă în palme 
și, cîntărind din ochi rodul, 
troznește în dinți o sămînță și-i 
savurează voluptos dulceața și 
aroma. La fel, proiectantul, cînd 
și ultima linie a complicatului 
său desen a fost pusă la locul 
.ei, aruncă tăcu,t o privire asu
pra lucrării, încercînd parcă să-i 
descifreze tainele. La prima 
apăsare pe butonul de demaraj 
al mașinii, la care el și tovară
șii lui de echipă au lucrat luni 
și luni, văzind agregatul cum 
prinde viață, muncitorul ex
clamă cu nestăpinită bucurie : 
„Merge '

Sint fapte de muncă, iar ges
tul pictorului, al scriitorului, al 
țăranului, al muncitorului și 
proiectantului nu exprimă alt
ceva decît bucuria in fața actu
lui împlinit. Și cite asemenea 
momente de împliniri majore 
nu întîlnim în fiecare zi !

Cu vreun an in urmă am fost 
martor al unui asemenea act, 
în felul său unic. O realizare 
tehnică de anvergură — strun
gul carusel cu diametrul de 
lucru de 16 m, uriaș agregat 
înalt cit o casă cu patru etaje 
— fusese montat pînă la ultima 
piesă în hala uzinei bucu- 
reștene pentru care era con
struit. Sosise clipa probei de foc 
—'punerea în funcț'une. In jurul 
marii mașini-unelte, integral 
construită în țara noastră, ma
șină cum numai țări de vechi 
tradiții industriale au capacita
tea de a concepe și realiza, se

N. POPESCU- 
BOGDANESTI

(Continuare în pag. a V-a)
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acum, ciND Încep lucrările agricole, e bine de știut:

AUTOAPROVIZIONAREA ADUCE MARI CÎȘTIGURI Șl MARI AVANTAJE 
BUNULUI GOSPODAR, ÎNTREGII SOCIETĂȚI

In întreaga țară, apliaarea principiului autoaprovizionării stimu
lează spiritul gospodăresc și iinventivitatea oamenilor, ducînd la obți- ' 
nerea unor rezultate cu adevărat remarcabile în ce privește valorificarea 
resurselor care există. Sînt rezultate care demonstrează, totodată, ce 
cîștiguri importante se pot obține din cultivarea terenului de lîngă casă, 
din creșterea animalelor mari sau mici, ce cantități importante de produse 
se pot realiza pentru îmbunătățirea aprovizionării populației.

Acum, cind încep lucrările agricole de primăvară, prezentarea 
unora din aceste experiențe pare cu atît mai utilă, tocmai în ideea ex
tinderii exemplelor mobilizatoare, valorificării la un nivel mai înalt a 
resurselor și posibilităților existente în gospodăriile populației, realizării 

,cu tot mai merit succes a prevederilor cuprinse în programele de auto- 
aprovizionare.

Contractul, respectat, al unei singure 
gospodării: 12500 litri de lapte livrați anual
• intr-un sat unde primăvara întîrzie, iar toamna... se grăbește
• Sursele unui venit net de 50 000 lei • Fiecare membru al fa

miliei — cu „porția" sa de muncă

v* Hărnicia grădinarului se vede în toate anotimpurile

Din creșterea animalelor, 
nn venit suplimentar de 150 000 Iei pe an
• Un deceniu de activitate rodnică îndeamnă la intensificarea 
contractărilor cu statul ® Adăposturi modeste și producții record 
de furaje ® „Rezultatele muncii ? Am absolut tot ce-mi trebuie ca 

să trăiesc așa cum mi-am dorit"
Traian Stoian este considerat unul dintre 

gospodarii de frunte ai COMUNEI FEI^- 
DIOARA, JUDEȚUL BRAȘOV. Această 
apreciere nu este lipsită de temei. în ul
timul deceniu, gospodăria sa a livrat, pe 
bază de contract, intre 10 șl 12 vite și in
tre 5 000 și 10 000 litri de lapte anual. Nu
mai in 1981, Traian Stoian a livrat statu
lui 7 tăurași la peste 400 kg fiecare, 5 vite 
de 600—700 kilograme fiecare și 10 000 li
tri lapte de bivoliță. Vrednicul gospodar a 
încasat, astfel, anul trecut 150 000 lei.

— Creșterea unui asemenea număr de 
animale in gospodăria proprie nu este o 
muncă ușoară, dar nici atit de grea cum 
poate li se pare unora. Deși ocupația mea 
de bază nu a fost aceea de agricultor, ci 
de muncitor industrial, eu și soția mea, 
care este orâșeancă, am iubit și iubim ani
malele șl ne-a plăcut să avem tot timpul 
citeva in gospodărie. Sînt pensionar și 
primesc o pensie frumoasă, din care aș 
putea trăi in condiții bune. Dar nu mi-aș 
putea concepe existența fără animale și 
păsări pe lingă casă.

Grajdul lui T. Stoian adăpostește, in două 
Încăperi relativ reduse ca suprafață, 4 bo
vine adulte, 6 viței intre 100 și 300 kg fie
care, un cal, iar intr-un colț — 2 scroafe 
și un porc. Practic, gospodarul obține 120 
kg carne și 200 litri lapte de bivoliță pe mp 
de adăpost.

— Cum a fost asigurată hrana atîtor 
animale 7

— Curtea de circa 400 metri pătrați — 
ne-a răspuns gospodarul — am cultivat-o 
cu porumb furajer ; loțul în folosință — 
11 ari — l-am AiHivat cu gulii furajere și, 
asigurind o bună fertilizare a solului, am 
recoltat peste 20 000 kg, revenind circa 
200 000 kg gulii la hectar. Am cosit iarba 
de pe marginea terasamentului liniei fe

BODIA. UN SAT DIN SALAJ, așezat 
intre dealuri, in hotarul căruia predomină 
solul brun de pădure. O localitate în care 
primăvara întîrzie pînă la șfîrșitul lunii 
aprilie, iar toamna vine repede. Oamenii 
sint însă harnici, pricepuți în ale pămîntu- 
lui și buni crescători de animale. O dove
desc numărul vitelor din fiecare curte, 
veniturile bănești pe care Ie realizează an 
de an prin contractări cu statul.

Țăranul cooperator Aurel Holhoș, de 
pildă, căruia i-am pășit deunăzi pragul, 
a predat in 1981, pe bază de contract, 
12 580 litri dc lapte, doi porci și trei viței, 
obținind astfel un venit net de 50 000 iei.

Cum s-a gospodărit omul acesta 7 Iată o 
Întrebare la care ne răspunde singur :

— Cînd îți place un lucru, îl faci cu plă
cere. Mie asta mi-e meseria : să lucrez 
pămîntul și să cresc animale. Am efectuat 
200 norme convenționale în cooperativa 
agricolă de producție, am grădina lingă 
casă și de pe ea mi-am asigurat tot nece
sarul de legume pentru familie. In afară 
de acestea, țin 5 vaci, 13 oi și 3 porci.

— Au și alții atîtea animale, dar n-au 
reușit să obțină asemenea venituri.

— Nici strungarii nu-și cunosc toți, la 
fel de bine, meseria. Așa e și la noi, la 
agricultori. Din gospodăria mea s-au pre
dat lunar peste 1 000 litri de lapte. Pentru 
acest lucru însă a fost nevoie să hrănesc

vacile așa cum știu eu, să le prind la jug 
cînd trebuie, ca să-și fortifice organismul, 
că altfel rămîn sterpe, și să-i repartizez 
fiecăruia din familie porția de muncă. Da, 
căci in cazul în care unul nu-și face par
tea lui, se încurcă lucrurile.

— Pentru cinci vite trebuie și furaje 
multe...

— Așa este. Am cosit singur peste 10 
hectare de iarbă la cooperativă, din care 
am primit cota de 30 la sută. Și niciodată 
finul n-ă fost prins de ploaie sau lăsat la 
uscat pină să se rupă în mină. Am lucrat 
cu toții la, adunat, apoi l-am așezat pe 
„capre" că altfel se duce tot ce-i bun în 
el. Și așa, numai din munca gospodăreas
că, de pe lingă casă, la care a participat 
fiecare și intreaga familie la un loc, ne-am 
ales cu un ciștig de 50 000 lei.

— Cum v-ați gîndit să folosiți acești 
bani ?

— Vom construi o bucătărie de vară, de 
care avem nevoie, am cumpărat haine pen
tru toți din familie, acopăr cheltuielile ca
sei și restul se fructifică la C.E.C. îndeo
sebi pentru copii.

— Ce ginduri aveți pentru acest an 7
— In condițiile în care prețurile de acum 

ne avantajează și mai mult, n-o să rămîn 
mai prejos decît anul trecut. Noi am cres
cut muncind și ne place munca, iar cine 
muncește cîștigă. (I. Mureșan).

Cîștigul obținut de la mierea de albine - 
10000 lei pe lună!
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Timișoreanul Mihai Wa~ 
vra (STR. MIRCEA CEL 
BATRÎN 27, CARTIERUL 
MEHALA), astăzi pensio
nar, are o pasiune de o 
viață : grădinăritul. Intre 
altele, și-a confecționat 
singur uneltele cu care lu
crează, Inventind și o ma
șină, pe cît de simplă pe 
atît de eficientă, pentru 
semănat ridichi, pătrunjel, 
morcovi, care nu risipește 
sămînța și-I scutește pe 
grădinar să mai facă rări- 
tul cu mina. Majoritatea 
semințelor — pentru spa- ' grădină se obțin,, intr-un 
nac, morcov, vinete, varză 
etc. — și le procură de la

magazinele C.L.F., iar 
altele — pentru conopidă, 
gulii, tomate — prin 
schimb cu alți grădinari. 
Cu timpul, s-a oprit 
la cele mai potrivite 
tehnologii de cultivare, 
care i-au permis să 
folosească cu randament 
ridicat fiecare palmă de 
teren. Nu, nu e nici o 
exagerare : din evidențele 
pe care Mihai Wavra ' le 
ține la zi rezultă că de pe 
fiecare- metru pătrat de

singur ciclu de producție,
5 conopide de 1—2 kg fie

care, 25—30 gulica-e, 60— 
100 legături de mărar, 40 
legături ridichi, cite 5 ver- 
ze, 4—5 kg spanac, 4 kg 
usturoi uscat, 80 fire ustu
roi verde, 100 fire ceapă 
verde, 5 kg vinete, 20 kg 
roșii etc. Iar grădina are, 
în totalitatea ei, 1 200 mp. 
Acum iși finalizează o ve
che dorință : sera (in ima
ginea de mai sus). „Să ve- 
niți să vedeți la toamnă ce 
recolte voi avea !“ — ne-a 
spus el. Este, fără nici o 
indoială, o invitație care 
merită onorată (C. Ioana, 
foto: S. Cristian).
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rate, pe o lungime de 800 metri. Furajele 
sint in așa fel combinate și prelucrate, 
incit ele asigură o furajare rațională a 
animalelor. Despre risipă nu poate fi vor
ba. în perioada de vară, animalele și-au 
asigurat singure hrana de pe pășunea co
munală, bogată în masă verde.

Deși ne convinsesem de condițiile ma
teriale ale familiei Stoian de cum i-am 
trecut pragul casei, cu încăperi dotate 
cu tot confortul, incepind cu mobila fru
moasă și terminind cu aparatele electro- 
casnice de tot felul — gospodarul a făcut 
el însuși precizările : „Am absolut tot 
ce-mi trebuie ca să trăiesc așa cum mi-am 
dorit". (N. Mocanu).

....
In imagine : Muncitorul .pensionar Troian 

Stoian, astăzi unul dintre gospodarii âe 
frunte ai Feldioarei, pregătind hrana vitelor 
pe care le crește pe lingă casă.

Foto : A. Ciupag

® Un adevărat record : 76 kg miere pe familia de albine • In 
1981, venituri de 120000 lei • Stupăritul cere muncă, dar aduce 

și beneficii

„Venituri care ne încurajează să sporim 
producția de carne"

Un exemplu care arată ce se poate obține 
din cultivarea legumelor

Am Intîlnit oameni la care pasiunea pen
tru o anume îndeletnicire s-a stins la pri
mul contact cu greul, dar și dintre aceia 
care, abia izbindu-se de dificultăți, s-au 
indirjit și mal mult. Un astfel de om este 
apicultorul Dan Drăucean din ARAD, 
STR. EUGEN POTIER 43, care de vreo 12 
ani poartă de grijă familiilor de albi
ne. Priceperea a cîștigat-o cu timpul, 
Incepind cu sfaturile unui vecin, om har
nic, care nu avea decît un braț, și care iși 
făcuse dirt albinărit un rost al existenței. 
Pentru că’apicultura poate fi practicată de 
oricine ar? pe lingă casă o grădină. Fără 
eforturi și investiții mari, din 4—5 stupi 
se poate asigura mierea necesară consu
mului unei familii, ba chiar și ceva in 
plus. Iar odată treaba pornită, pentru cei 
cu tragere de inimă e deschis chiar și 
drumul spre recorduri. Desigur, și spre cîș
tiguri deloc neglijabile.

Dan Drăucean deține la ora actuală 120 
familii de albine. Recordul lui este de 76 
kg miere pe familie. Chiar și anul trecut,

cînd rezultatele n-au fost tocmai cele pe 
care le-ar fi dorit, el a livrat statului a- 
proape o tonă de miere — ! —, 50 kg po
len și 50 kg ceară. Iar cu restul de miere 
aprovizionează un cartier intreg. Ceea ce 
înseamnă un venit anual de peste 120 000 
lei sau, practic, echivalentul unei retribuții 
de 10 000 lei lunar !

într-adevăr, prețurile de vînzare către 
stat la produsele meliSbre sini deosebit de 
avantajoase, fără a mai vorbi de celelalte 
avantaje : scutirea de orie? fel^de țaxe și 
impozite, acordarea creai te’1 pe ' terțneă
lung pentru dezvoltarea stupinelor, acorda
rea gratuită de vetre melifere pentru am
plasarea stupinelor, stupăritul pastoral 
ducînd la creșterea considerabilă a pro
ducției.

Experiența lui Dan Drăucean confirmă, o 
dată mai mult, că stupăritul este o îndelet
nicire frumoasă și utilă — atît pentru cel 
care o practică, cît și pentru economia 
țării. Iar posibilitățile de a o practica sint 
la indemina multor cetățeni. (T. Mihuța).

• Carne predată : peste 3 700 kg. Ciștig : 65 100 lei • Noile re
glementări privind contractările de animale — stimulent puternic 

pentru crescători

• Un solariu cît întreg lotul în folosință ® Apa din ploi nu e privită 
ca... apă de ploaie I ® Hărnicia in gospodăria personală se împacă 

bine cu munca disciplinată in C.A.P.
în COMUNA LUNCA VIȚA, DIN JUDE

ȚUL TULCEA. aproape că nu este curte în 
care să nu se amenajeze primăvara un so- 
lariu. L-am vizitat pe unul din legumicul
tori, Alexandru I. Ioniță. Ne-a primit intr-o 
casă pe care nu ne-am putut împiedica 
s-o admirăm. Din ea nu Upsesc televizo
rul, aparatul de radio, frigiderul, aspirato
rul, camera de baie — intr-un cuvînt ni
mic din cele necesare unei gospodării ci
vilizate, unui trai îndestulat. „Vara trecută 
— r.e spune — am făcut un gard nou, care 
m-a costat aproape 5 000 lei, iar la vară 
vreau să mai fac și alte înfrumusețări, să 
pun alt acoperiș. Dacă am de unde 7 Sigur 
că am : am ciștigat anul trecut, numai din 
legumele pe care le cultiv, aproape 50 000 
lei, cheltuind pentru ele doar vreo citeva 
mii. O parte din bani i-am dat ginerelui, 
care mă mai ajută la treburi in grădină, 
să-și cumpere și el o «Dacia»".

Pentru Alexandru I. Ioniță primăvara a 
și început. Acum, de pildă, pregătește 
scheletul din lemn pentru încă două ,ttu- 
nele“ și patul germinativ pentru produce
rea răsadurilor. Vrea să extindă solariul de 
la 600 metri pătrați la 1 000 metri pătrați, 
adică pe întregul lot în folosință. „Anul 
trecut — ne spune Alexandru Ioniță — 
de pe 600 mp am scos cite trei recolte. în
cep cu verdețurile, trec apoi la roșii — în 
1981, de pildă, numai de pe 400 mp am

recoltat aproape o tonă și jumătate de ro
șii extratinipurii — mai plantez cartofi, 
ardei, vinete, castraveți, fasole și alte le
gume. Mi-am asigurat și apa necesară : 
împreună cu vecinii, am captat un izvor, 
am săpat un șanț adine și... apa a venit în 
grădină. Folosesc însă și surplusul de apă 
din precipitații, încropind un sistem foar
te simplu de drenaj, din rigole de scurge
re, iar din loc în lpc, sub brazde, am pus 
citeva capete de conducte din PVC (spăr
turi adunate de pe șantiere). Cînd plouă 
foarte mult sau se topește zăpada, sur
plusul de apă se adună în canalul colector, 
de unde îl pompez pentru udatul legu
melor."
.Cu toate că munca în grădină necesită 

efort și, mai ales, timp, soții Ioniță, care 
sint membri cooperatori, lucrează in acord 
global și citeva hectare de porumb. Anul 
acesta, chiar dacă extind solariul, au luat 
o suprafață in plus, in acord global, și la 
vie.

De ceea ce a realizat e mulțumit Ale
xandru Ioniță. Dar e nemulțumit de ceea 
ce nu fac — deși ar trebui să facă — alții. 
De pildă, de faptul că responsabilii de la 
I.L.F. nu au organizat cum trebuie prelua
rea legumelor din sat, centrul din Lunca- 
vița stind, în plin sezon, mai mult închis. 
(N. Amihulesei).

Zootehnia, cînd e practicată cum trebuie, 
răsplătește din plin munca

_____ _____ * ———__. J

• O demonstrație cu creionul în mînă • Cum poate fi „planifi
cată" creșterea venitului lunar de la 5 000 la 6 000 lei • Casa, 

casă, mîndră și faină... ,
Cum arăta, cu ani în urmă, COMUNA 

LUPȘA, DIN JUDEȚUL ALBA, și care era 
traiul moților de pe firul Arieșului se mai 
poate afla astăzi doar vizitînd muzeul et
nografic din localitate. Comuna este as
tăzi — ca toate așezările moțești — înti
nerită, cu case noi, mari, încăpătoare, o 
adevărată mindrie pentru gospodarii de 
aici. S-a construit mult pentru că oamenii 
au acum stare, obțin an de an venituri 
mari, sigure, din creșterea animalelor.

Un vrednic gospodar este și Emil Lazăr. 
„Prin partea locului, creșterea animalelor 
a fost întotdeauna la mare cinste — ne 
spune el. Dar acum, această îndeletnicire 
din străbuni a devenit deosebit de renta
bilă, ne asigură venituri din fele mai bun?. 
Nu credeți '! Păi să facem un calcul, să 
vă demonstrez negru pe alb : anul trecut, 
am crescut in gospodărie și predat la stat, 
pe bază de contract, opt bovine. Am înca
sat 60 0C0 Iei. Revin 5 000 Iei pe lună, feste ?

Iar anul acesta vreau să-ml revină 6 000 
lei lunar".

Calcul simplu, de gospodar chibzuit, care 
știe din momentul in care încheie contrac
tul cu statul ce venituri va obține, de ce 
avantaje, mult sporite acum, poate benefi
cia, ca urmare a noilor reglementări.

11 întrebăm cum asigură furajele pentru 
animale. „Noi, aici, sîntem necooperativi- 
zați. Fiecare deține ceva pășune și finețe. 
Toată vara sint cu coasa pe umăr. Dacă 
stai locului, rămîi cu grajdul gol“.

— Ce faci cu banii astfel cîștigați 7
— Nu mi-e rușine să spun : mai cheltui, 

mai pun deoparte. Trăim și noi altfel in 
ziua de azi. Casa, casă, mindră și faină, 
altă mobilă, acareturi noi. Pentru că nu 
sîntem risipitori și prețuim munca și roa
dele ei.

Adevărul său, Emil Lazăr din Lupșa îl 
spune tuturor : „Creșteți animale și veți 
avea in casă bunăstarea !“ (Șt. Dinică).

Avantaje certe prin cultivarea legumelor 
in curțile sătenilor

• Peste 1 000 tone de tomate timpurii pentru export • Din 1 200 
mp de solariu — aproape 15 000 kg legume • Muncitori,, dar și 

cultivatori
Curțile locuitorilor din COMUNA BALTA 

DOAMNEI — PRAHOVA nu-s nici mai 
mari și nici altfel decit cele din comunele 
vecine. Cam aceleași suprafețe în jurul 
casei, același soi de pămint. Cu toate 
acestea, ele le asigură proprietarilor ve
nituri de invidiat. Legumicultori din tată 
in fiu, ei iși cultivă intensiv, metru cu me
tru, pămintul din jurul casei, pun roșii, 
castraveți, varză, verdețuri in solarii ; cul
turile sint intercalate și succesive. Anul 
trecut, comuna a livrat, numai din curțile 
locuitorilor, peste 1 000 tone de tomate 
timpurii, de calitate superioară, pentru 
export ; tot din curți, pe baza contractelor 
cu C.A.P.-ul, cetățenii au livrat la fondul 
de stat cam jumătate din producția obți
nută, cealaltă jumătate rămînîndu-le pen
tru consumul familiilor lor și pentru a- 
provizionarea directă a pielei din Ploiești. 
Oamenii au scos bani buni.

Iată-1, bunăoară, pe Victor Bucur. A pro
dus, pe 1 200 metri pătrați de solariu, 6 500 
kg roșii timpurii, 1 500 kg verdețuri, 3 000 
kg castraveți, tot atita varză și altele. La 
sfirșit a tras linia : venit net — peste 
50 000 lei. Sume asemănătoare aii contabi
lizat, la șfîrșitul anului, și Gheorghe Va
leria, Ion Silvestru, Vasile Stanciu și alții.

în comună — situată la circa 20 km de 
Ploiești — locuiesc și muncitori de înaltă 
calificare, care lucrează în oraș. Dar, în 
orele libere, au fost și au rămas harnici 
lucrători ai grădinilor de pe lingă casă.

Grădinarii din Balta Doamnei sint tot 
cu ochii la calendar, în așa fel incit la 1 
aprilie, cel mai tîrziu, răsadul să fie bun 
pentru plantat în solariul mare. Aici nu 
există curte care să nu aibă săpat puțul 
pentru apă ; nu există gospodar care să 
nu-și fi procurat motor electric, țeavă etc. 
pentru operația de bază, udatul plantelor.

La baza activității lor au pus înțelepciu
nea dîntotdeauna a țăranului român : hăr
nicia omului face casa bogată. Și au reu
șit. (C. Căpraru).

In fața răsadurilor grădinarului Gheorghe 
S. Valeriu - un adevărat „schimb de expe

riență” intre vecini

Ion Silvestru — alt grădinar de frunte din 
comuna Balta Doamnei - iși pregătește 
materialul săditor pentru răsadul de tomate

• Foto : L Popescu

în POJEJENA — comună de țărani ro
mâni și sirbi, situată în clisura Dunării, în 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN — gospodăria 
de la nr. 220 are renumele gospodăriei din 
județ cu cele mai multe animale contractate 
cu statul.

— Am început, îh anul 1974, prin contrac
tarea a doi miei — ne povestește Moise 
Verdeț. In anul 1981, eu, fiul și nepoții, 
gospodărind împreună, am ajuns să pre
dăm prin contract 8 tăurași in greutate de 
peste 3 700 kg in viu. Știți cit am primit? 
65 100 lei 1

Intrăm in casă. O casă frumoasă, care a 
tot crescut — de la citeva odăi modeste la 
trei apartamente, toate mobilate cu gust, 
creind un confort orășenesc. Ne conduce 
Floarea, soția unuia din nepoți : „Avem in 
casă de toate : televizor, frigider, mașină 
de spălat. Am cumpărat și un I.M.S. Ne 
trebuia un mijloc de transport pentru că
ratul celor trebuincioase micii noastre cres
cătorii. Tot ce vedeți e ciștigat mai cu sea
mă din creșterea animalelor".

împreună cu gazdele deschidem și ușa 
grajdului. înăuntru, o vacă de prăsilă, 4

tăurași de toată frumusețea, de pe acum 
contractați cu statul, urmînd ca in primă
vară să li se alăture, după cum ne spun 
gospodarii, alți patru tăurași. Undeva, in 
grădină, 4 porci. Aflăm că vreo 30 de oi 
sînt la sălaș, acolo unde de fapt, odată cu 
ivirea Colțului ierbii, gospodarii Vor duce 
și vitele mari la pășunat.

Discutăm despre noile reglementări pre
văzute de decretul Consiliului de Stat pri
vind contractările și achizițiile de animale, 
păsări și produse animaliere, care e bine 
cunoscut de către gazdele noastre. „Ne 
bucurăm, reia Floarea Verdeț, că de la în
ceputul acestui an se vor acorda prețuri 
de contractare și de achiiiții mai mari cu 
26 pină la aproape 36 la sută față de anul 
trecut. împreună cu primarul și cu îndru
mătorul* achiziționer din zonă am făcut 
calcule, din care a rezultat că avantajele 
sînt deosebite, atît in ceea ce privește pre
țurile, cît și condițiile de furajare. Asta ne 
Încurajează să fim și mai buni crescători 
de animale, să ptfedăm prin contract, pen
tru oraș, cît mai multă carne". (N. Catană)

„Locuim în mediul urban... și creștem 130 1 
de oi, aducătoare de mari beneficii"

• De pe 3 ari — 5 000 kg sfeclă furajeră • 12—13 kg caș, 2—4 
kg lină și miei foarte buni de la fiecare oaie ® ...Și alte calcule 

stimulative
Pe STRADA 23 AUGUST DIN CARTIE

RUL BURDUJENI AL MUNICIPIULUI SU
CEAVA. la nr. 268, locuiește familia lui 
Ilie Șpac. Gospodăria lui — gospodărie fru
moasă, bine închegată și rostuită — este 
chiar în marginea Burdujeniului, aproape 
de pădurea Adîncata. Gospodarul și soția 
sa cresc in momentul de față 130 de oi.

Cu ce și cum le hrănesc 7 Anul trecut, 
pe 3 ari au cultivat sfeclă furajeră, recol- 
tînd 5 000 kg. Pe altă suprafață au semă
nat lucernă și au cosit-o de patru ori. Pro
ducțiile au fost foarte mari pentru că terenul 
este mereu bine fertilizat cu îngrășăminte 
naturale. Vara trecută au mai cosit iarbă 
la asociația economică intercooperatistă 
zootehnică — Burdujeni, revenindu-le o 
cotă-parte de 3 000 kg fin, echivalentă cu 
15 la sută din realizări. în felul acesta au 
avut cu ce hrăni atit oile, cît și celelalte 
animale din gospodărie. în plus, au închi
riat, pentru perioada de vară, pășune de la 
consiliul popular municipal, prin interme

diul C.A.P. Burdujeni, care o are în admi
nistrare.

— Ce venituri ați obținut în anul 1981 și 
cît credeți că veți realiza în acest an 7

— Pe lingă oi, am crescut și 3 porci, din 
care unul l-am contractat cu statul și 2
1- am tăiat pentru noi. Am vîndut statului, 
pe bază de contracte, 500 kg caș, 180 kg 
lină, 50 piei de miel, 5 oi, 5 miei, un porc 
etc., obținind venituri de peste 60 000 Iei. 
Anul acesta voi livra la fondul de stat 
500 kg caș, 200 kg lină, 200 kg carne de 
oaie. 100 kg carne și 40 piei de miel, un 
porc și un tăuraș. Din socotelile făcute 
reiese că vom obține venituri de aproxi
mativ 80 000 lei, deci cu 20 000 lei mai 
mult decit anul trecut.

Ilie Șpac a discutat cu medici veterinari, 
a citit literatură de specialitate și acum re
alizează și o ameliorare a rasei oilor sale. 
ASta a făcut, dealtfel, ca în 1981 să ob
țină, de la fiecare oaie, cite 12—13 kg caș,
2— 4 kg lină și miei foarte buni. (Sava 
Bejinariu).

înfățișînd aceste experiențe, sîntem gata să publicăm, în continuare, 
și alte realizări concludente în domeniul autoaprovizionării. Totodată, 
semnalăm cititorilor că în textele respective sînt indicate numele și adre
sele exacte ale gospodarilor în cauză, în așa fel incit doritorii - să sperăm 
că vor fi cît mai numeroși - să Ie poată scrie sau să ia legătura in mod 
direct pentru orice probleme tehnice sau .alte amănunte suplimentare.

Pagină realizată de 
Maria BABOIAN 
ți corespondenții „Scînteil"

Se cuvine subliniat că aceste cîștiguri au fost obținute 
anul trecut, deci ÎNAINTE de măsurile intrate in vigoare pentru majorarea 
prețurilor la achiziții și contractări. Acum, chiar la aceleași niveluri de 
producție, ele vor fi MULT MAI MARI!
Urmați aceste exemple - ÎN PROPRIUL INTERES Șl AL ÎNTREGII SOCIETĂȚI!
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ Sarcini actuale în economie

Pentru recolte mari -toate lucrările să fie executate la termenele 
stabilite și la un înalt nivel calitativ!

Pe meleagurile argeșene, semnele 
primăverii sint din ce în ce mai 
multe. Agricultorii, mereu cu ochii 
spre spinările arăturilor, au început 
de-acum să incerce starea terenului, 
pentru a prinde momentul optim al 
? rimelor lucrări in mustul zăpezii.
n ce stadiu se află aceste pregătiri 

și care sint principalele obiective ale 
viitoarei campanii agricole ? Pri
mul nostru interlocutor este tovară- 

I șui Petre Leca, directorul Trustului 
S.M.A.

Forîa mecanică 
este gata de start

— Tovarășe director, dacă, să zi
cem că de miine sau în următoarele 
2—3 zile, terenul 
ar permite, cîte 
dintre tractoarele 
și mașinile pe 
care' le aveți în 
datare sint apte să 
intre în brazdă ?

— Absolut toa
te, pînă la ultima 
semănătoare. Fac 
această afirmație 
bazindu-mă înde
osebi pe conclu
ziile finale ale 
celor 5 comisii de 
recepție, care, 
după ce au veri
ficat fiecare trac
tor și utilaj în 
parte, au acordat 
numai calificative de bine și foarte 
bine pentru calitatea reparațiilor 
efectuate și starea de funcționalitate 
a mașinilor. Este vorba de 3 300 trac
toare, 700 grape cu discuri, 340 semă
nători, 120 mașini de adnjinistrat 
îngrășăminte, instalații de erbicidare. 
nivelatoare etc. Funcționarea lor 
poate fi verificată oricind și in orice 
unitate. '

— în ce ne privește, aminăm ve
rificarea pentru mai tirziu, in plină 
campanie de lucrări agricole. Acum vă 
rugăm să explicați cum reușesc sta
țiunile de mecanizare din județ să 
facă reparații de bună calitate la 
tractoare și celelalte mașini agricole ?

— Dispunem, ce-i drept, de instala
ții pentru recondiționarea unor repe
re de mare complexitate, pe care alții 
nu le au. Aceasta ne avantajează in
tr-un fel, dar eu cred că sintem 
avantajați și prin preocuparea noas
tră in ce privește recondiționarea și 
asigurarea unui număr mare de re
pere cu forțe proprii. Pe cei care vor 
să se convingă de acest lâcru îi in
vit să verifice cîte piese de schimb 
am primit la baza noastră de apro
vizionare. Am convingerea că ele sînt 
mult mai. puține decit in multe alte 
județe.

— Să înțelegem din aceasta că 
sinteți adeptul ideii ca agricultura 
să-și autoproducă piesele de schimb 
necesare ?

— Da, dar numai ătîtea cîte poate 
realiza in condiții de calitate și efi
ciență.

—. Am, dori ,șă aflăm țațe șțpt ele
mentele de noutate in ce privește 
tehnologiile de lucru și organizare a 
muncii ?

— Ca în toată țara, și la noi a fost 
reorganizată activitatea de mecani
zare prin constituirea brigăzilor de 
mecanizare care funcționează la ni
velul fermelor agricole și nu al uni
tăților cum se lucra pină acum. După 
părerea mea, prin aceasta s-a realizat 
integrarea efectivă a mecanizatorilor 
în activitatea fermelor agricole, le
garea lor directă de rezultatele de 
producție ale acestora. Noutatea in

oe privește tehnologiile de produc
ție constă tocmai în trecerea la sis
temul de lucru bazat pe agregate 
complexe, capabile să efectueze si
multan cite 4—5 operații. Pe an
samblul județului am constituit 1 200 
de asemenea agregate care corespund 
la 19 tipuri de lucrări. Dtrpă calcu
lele noastre, cele 1 200 de agregate ne 
vor aduce, pe ansamblul județului, 
o economie de 2 100 tone carburanți, 
vor scurta cu 3—4 zile perioadele de 
executare a lucrărilor agricole ; se 
reduce simțitor numărul de tractoare 
necesar executării lucrărilor de pre
gătire și semănat, astfel incit circa 
1 000 de tractoare devenite disponi
bile vor putea fi folosite la alte lu
crări agricole și în special la trans
portul îngrășămintelor naturale sau

Agricultorii argeșeni 
în fața primului lor 
examen din acest an

în zootehnie. în concluzie, putem 
spune că pornim în noua campanie 
nu numai mai bine pregătiți sub as
pect tehnic, ci și cu o gîndire nouă, 
mai bună, in ce privește organizarea 
muncii, în ce privește eficiența acti
vității noastre.

„Multe sînt argumentele 
care ne determină 

să afirmăm că am putea 
realiza cea mai bună 
campanie agricolă 

de pînă acum“
— Dacă aveți atitea argumente, ce 

vă împiedică să o faceți, tovarășe 
director adjunct al direcției agricole, 
Gheorghe Costache.

— Am să răspund începînd a pre
zenta nu greutățile, ci mai cu seamă 
factorii favorizanți. Primul este le
gat de rotația culturilor, care este 
aproape de ce am dorit noi, oricum 
incomparabil mai bună decît în tre
cut Peste 70 la sută din suprafe
țele ce vor fi însămînțate în această 
primăvară urmează după plante pre
mergătoare soiotite bune și foarte 
bune., La porumb, de exemplu, este 
pentru prima dată cînd se reușește 
ca suprafața care are ca plantă pre
mergătoare tot porumb să dețină mai 
puțin de 30 la sută din totalul cultu
rii. Al doilea factor favorizant se re
feră la faptul că toate cele 100 000 
hectare, Care vor fi cultivate cu plan
te tie primăvară, au fost arate din 
toamnă în condiții de calitate foarte 
bune. Al treilea factor este legat de 
sămînță, care, în marea ei majorita
te, se află in județ, iar o parte chiar 
în magaziile unităților agricole. De 
asemenea, în această iarnă au fost 
transportate în cimp peste 120 000 
tone gunoi de grajd.

— Dintre toate ce ne-ațl spus pînă 
acum, credem că asupra seminței ar 
trebui insistat mai mult. Mai precis, 
dacă aceasta corespunde calitativ și

ce cantități au ajuns și în magaziile 
unităților agricolă?

— Am reușit multe lucruri bune în 
comparație cu alți ani, deși nu chiar 
tot ce am fi dorit. Oricum, trebuie să 
spunem că organele de specialitate 
din minister au făcut tot ce au pu
tut ca să ne sprijine, și in cele mai 
multe privințe au reușit. In general, 
sfemințele primite din alte județe 
sînt numai de calitate bună și foarte 
bună. Sintem foarte mulțumiți de 
structura hibrizilor de porumb, și 
mai ales de faptul că pentru zona de 
sud am reușit să asigurăm numai să
mînță de mare valoare biologică. Să
mînță de floareă-soarelui nu este 
tocmai aceea pe care am fi dorit-o 
noi, dar am înțeles că unitățile pro
ducătoare de semințe nu au reușit 

nici în acest an 
să realizeze struc
tura stabilită. Sin
tem deci obligați 
să însămînțăm 
mai bine de 60 la 
sută din suprafa
ță cu sămînța din 
soiul „Record1*, 
care, în compara
ție cu hibrizii, dă 
o producție cu 30 
la sută mai, mică 
la hectar.

— Pe dv. nu vă 
mulțumește struc
tura soiurilor și 
hibrizilor de floa- 
rea-soarelui și a- 
veți dreptate, dar 

organele din minister sînt și ele ne
mulțumite de modul defectuos in 
care se face distribuirea seminței 
către unitățile agricole.

— Așa este, și au de ce să fie ne
mulțumite. Acum cînd practic semă
natul ar putea începe de la o zi la 
alta, aproape jumătate din unitățile 
cultivatoare de floarea-soarelui nu au 
în magazie nici un kilogram de să
mînță, pentru că întîrzie in mod ne
justificat să o ridice de la centrele de 
semințe. ,

— La începutul discuției noastre 
afirmați că multe sînt argumentele 
care vă determină să spuneți că ați 
putea realiza cea mai bună campanie 
de însămînțări și totuși aveți unele 
rețineri. De ce 7

— Ca și în trecut dealtfel, ne lip
sesc îngrășămintele chimice. Din 
stocurile anului trecut nu am reușit 
nici măcar să fertilizăm suprafețele 
cultivate cu păioase. Mai avem 11000 
hectare pentru care nu avem nici un 
kilogram de îngrășămînt. Se apropie 
zilele semănatului, iar noi peh- 
tru cultura de bază — porumbul — nu 
am reușit să asigurăm îngrășăminte 
chimice decît pe mai puțin de 18 la 
sută din suprafață.

Acestea ar fi problemele agriculto
rilor argeșeni — rezolvate și nerezol
vate încă — dinaintea 'noii campa
nii agricole de primăvară. Așa după 
cum s-a văzut există multe argu- 
rrjente care dau dreptul șă afirmăm 
că ea este pregătită mal bine deplt 

* în alți ani, dar și motive de îngrijo
rare în ce privește asigurarea ele
mentelor fertilizante, ținînd seama că 
și cantitățile de îngrășăminte naturale 
destinate culturilor de cîmp sînt des
tul de mici. Nu este încă tîrziu pen
tru a fi rezolvată problema îngrășă
mintelor, dar de acum este de nead- 
mis tergiversarea livrării lor.

Iosif POP 
Gh. CÎRSTEA

IALOMIȚA

Tractoarele 
si semănătorile ■* ♦ 

au intrat in brazdă
Campania însămînțărilor de pri

măvară a început într-un șir de 
unități agricole din Bărăganul ia- 
lomițean. Mecanizatorii, cooperato
rii, specialiștii și întreg activul de 
partid se află acum în cîmp, unde 
a început pregătirea suprafețelor 
ce vor fi însămînțate cu culturile 
din prima urgență. în cooperati
vele agricole din consiliile agroin
dustriale Fetești, Făcăieni, Gura 
Ialomiței, Movila și Țăndărei, care 
au terenuri situate pe terasă, cu 
sole zvîntate sau nisipoase, trac
toarele și semănătorile au intrat 
în brazdă la însămînțarea celor 
2 520 hectare cu mazăre, din care 
600 hectare cu mazăre de cîmp. 
însămînțarea mazării de grădină 
se va face eșalonat, potrivit pro
gramului stabilit, astfel încît și re
coltarea producției de păstăi să 
poată fi eșalonată pe o durată mai 
lungă de timp. Pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni, în județul Ialo
mița vor fi însămînțate plantele 
furajere din prima urgență, între 
care 9 300 hectare cu lucernă, iar 
în legumicultura — 170 hectare cu 
rădăcinoase, 70 hectare cu arpagic 
și 60 hectare cu usturoi ; de ase
menea, vor fi plantate 600 hectare 
cu cartofi timpurii. în acest scop, 
tractoarele și mașinile agricole uti
lizate în campanie au fost scoase 
în cîmp ; totodată, s-au organizat 
formațiile de lucru și s-au consti
tuit agregatele atît pentru pregăti
rea patului germinativ, cit și pen
tru semănat. Acolo unde a fost ne
cesar, datorită distanțelor rhari de 
sate, s-au creat condiții de dormit 
în vagoane special amenajate și în. 
case de cimp. Asistența tehnică 
este asigurată de atelierele mobile, 
iar aprovizionarea cu carburanți și 
lubrifianți se face la fiecare punct 
de lucru. Unitățile agricole asigură 
mecanizatorilor hrană caldă. Se
mințele pentru toate culturile din 
urgența I au fost repartizate pe 
ferme, potrivit suprafețelor de se
mănat. "

Pentru a se realiza densitățile 
prevăzute, o atenție deosebită Se 
acordă pregătirii patului germina
tiv. între alte măsuri luate in acest 
scop, amintim că toate suprafețele 
ce vor fi însămînțate cu culturi 
din urgența I au fost curățate de 
resturi vegetale. Și un lucru nu 
lipsit de importanță pentru spori
rea recoltelor : din cele 15 700 hec
tare de sfeclă de zahăr ce vor fi 
semănate în următoarele zile, 60 
la sută au fost fertilizate cu în
grășăminte organice. (Mihai Vi- 
șoiu, corespondentul „Scînteii").

giurgiu: Primele hectare însămînțate 
cu mazăre

In județul Giurgiu a început 
ieri insămințarea culturilor din 
prima urgență. Semnalul a fost dat 
de vrednicii legumicultori din co
muna Vedea. Asociația legumicolă 
din această comună urmează să 
cultive, între altele, 445 hectare cu 
mazăre pentru păstăi destinată in
dustrializării. Potrivit graficului 
întocmit, suprafața respectivă ur
mează să fie insămînțată in aceas
tă săptămină. Ieri dimineața spe
cialiștii au încercat starea terenu
lui. Dimineața solul era incă moa- ( 
le. Cu nerăbdarea omului grijuliu 
cu timpul, specialiștii au căutat 
locul unde pămintul era mai zvin- 
tat. Un teren bine zvintat de soa
rele din ultimele două zile a fost 
identificat la ferma nr. 8 Găujani 
a acestei unități. Imediat, mecani
zatorul Ion Clejanu a intrat pe te
ren, iar pînă seara a și semănat 
cinci hectare cu mazăre. La aceas
tă fermă se vor cultiva 51 hectare 
cu mazăre.

Dealtfel, în întreg județul Giur
giu legumicultorii sint pregătiți să 
iasă astăzi masiv la semănat. Pe 
baza indicațiilor comitetului jude
țean de partid, în toate unitățile

care au de semănat culturi din 
prima urgență tractoarele și semă
nătorile au fost reglate și sînt gata 
să intre în brazdă. La întreprinde
rea de sere 30 Decembrie, unde 
trebuie să se cultive 162 hectare cu 
mazăre pentru industrializare, a 
fost întocmit un grafic de lucru 
potrivit căruia zilnic vor fi insă- 
mințate 40 hectare. Și în fer
mele proprii ale I.P.I.L.F. Giurgiu 
totul este pregătit pentru înce
perea semănatului. Aici este pla
nificat să se cultive o suprafață de 
600 hectare cu mazăre. Șefa fermei 
7 Slobozia, ing. Dumitrescu, ne spu
nea că a făcut proba semănători
lor, dar terenul unde urmează să 
fie încorporată sămînța era încă 
moale. Timpul foarte frumos din 
cursul zilei de ieri face cu putință 
ca astăzi să înceapă semănatul cu 
toate forțele pentru a se încadra 
în timpul optim. Pe județ urmează 
să se insămînțeze numai cu ma
zăre 2 060 hectare, deci un volum 
important de muncă ce impune 
grabă, graba omului gospodar care 
știe să prețuiască fiecare oră, fie
care zi bună de lucru. (Petre Cris- 
tea, corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)

Utilaje de înaltă complexitate realizate 
pe baza concepției tehnice proprii

Folosirea rațională a metalului, 
creșterea indicelui de valorificare a 
acestei materii prime sînt cerințe for
mulate in repetate rînduri de condu
cerea partidului. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la întîl- 
nirea cu activul de partid și de stat 
din județul Brașov, sint unități unde 
dintr-o tonă de metal încă se mai 
aruncă 30—35 și, în unele cazuri, pînă 
la 40 la sută. Este necesar, așadar, să 
se acționeze cu hotărîre pentru mai 
buna gospodărire și valorificare a 
metalului. Cum, pe ce căi și în ce 
direcții 1 Ne vom referi, în rândurile 
de față, la experiența colectivului 
secției de utilaje și piese de schimb 
din cadrul Combinatului de fibre sin
tetice din Săvinești.

Practic, această secție este o adevă
rată uzină constructoare de mașini în 
care lucrează circa 1 600 de mun
citori, ingineri, tehnicieni și unde, 
evident, se consumă cantități apre
ciabile de metal, în special oțeluri 
inoxidabile și înalt aliate. Dar toc
mai pentru că metalul utilizat are 
costuri ridicate, oamenii muncii de 
aici au considerat că trebuie să îl 
folosească rațional, pentru a realiza 
utilaje de mare tehnicitate, care va
lorifică superior această materie pri
mă. Așa a început la Săvinești o 
adevărată ofensivă pentru asimilarea 
in fabricație a unor pretențioase 
instalații destinate industriei fi
relor și fibrelor sintetice, care altfel 
ar fi trebuit să fie importate.

In anul trecut au existat discuții 
încă de la stabilirea cifrelor de plan. 
Inițial, secția respectivă a primit sar
cina să realizeze 1 200 tone de uti
laje și piese de schimb în valoare de 
175,8 milioane lei.

— Aveam convingerea că putem 
realiza planul valoric de utilaje și 
piese de schimb cu o cantitate mult 
mai mică de metal, ne spune to
varășul Florin Buruiană, inginerul-șef 
al uzinei de reparații, a combinatu
lui. Din analiza făcută a reieșit că 
putem fabrica utilaje de mare com
plexitate, cu valoare ridicată și cu 
un consum redus de metal.

— Ați reușit, pînă la urmă, să rea
lizați planul valoric cu un consum 
mai mrc de metal ?

— Da. Anul trecut am consumat 
726,7 tone de metal, din care am rea

lizat 614 tone de utilaje șl piese de 
schimb, in valoare de 181.6 milioane 
lei. Indicele de valorificare a meta
lului a fost de 84,5 la sută, din fie
care tonă de metal consumat reali- 
zîndu-se o producție în valoare de 
peste 248 000 lei.

Multe din utilajele și instalațiile cu 
care sint dotate combinatele de fire 
și fibre sintetice din Cîmpu- 
lung, Vaslui, Roman și Corabia s-au 
realizat aici, la Săvinești. Acum se 
fabrică în mod curent filiere, pompe- 
te, variatoare continue de turație, 
cristalizatoare, coloane de polimeri- 
zare, multe alte utilaje de mare teh-

La Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești

nicitate pentru industria firelor și fi
brelor sintetice, utilaje care pînă nu 
de mult erau aduse din import. Filie
rele, de exemplu, se lucrează sub mi
croscop. Iar în cazul pompetelor, din 
fiecare kilogram de metal consumat 
se realizează o producție în valoare 
de peste 3 000 lei.

Evident, nu este simplu ca azi să 
se realizeze o coloană de polimeri- 
zare de 22 metri, care pe toată su
prafața interioară arată ca o oglindă, 
iar mîine să se treacă la fabricarea 
unui uscător rotativ ; adică, să se 
schimbe de la o zi la alta tehnolo
giile, sculele și dispozitivele nece
sare. Anul trecut, secția combinatu
lui din Săvinești a asimilat in fabri
cație 160 tipuri noi de utilaje, cifră 
care anul acesta urmează să fie de
pășită. Deci, un utilaj nou Ia mai 
puțin de două zile! Producția de 
unicate ridică însă multe probleme 
și în ce privește indicele de folosire 
a metalului. In mod inevitabil, atunci 
cînd se realizează un unicat, o parte 
din metal se pierde. Și totuși, așa 
după cum am arătat, 84,5 la sută 
din metalul consumat se regăsește 
în produsele finite.

In primul rînd, întreaga debitare 
a metalului se face in cadrul unui 
atelier centralizat, dotat în mod co
respunzător, printre care și cu o in
stalație de tăiere cu plasmă, după

desen. Ce se cîștigă în felul acesta? 
Pe de o parte, se poate face o croire 
cit mai economică, fără pierderi de 
metal. Formele diferitelor piese — 
indiferent de la ce atelier se primesc 
comenzile respective — se combină 
între ele, iar ștraifurile, capetele de, 
bare rămase sint cit mai mici. Nici 
acestea nu se împrăștie prin fjecare 
atelier și, ca atare, metalul este fo
losit realmente pînă la ultima 
bucățică.

In ai doilea rind, se folosește pe 
scară largă forjarea liberă și în ma
trițe, pentru ca piesele să fie aduse 
la dimensiuni cit mai apropiate de 
cotele finale de prelucrare. Forja de 
aici nu are o dotare cu totul spe
cială ; ea dispune de trei prese de 
200—400 tone-forță, trei ciocane de 
60 kg — 2 tone și două cuptoare. 
Dar oamenii au executat prin auto- 
dotare o serie de instalații ajută
toare. între altele, au realizat un 
clește care permite forjarea cu aju
torul podului rulant a arborilor cotiți 
cu o greutate de pînă la 300 kg.

în sfirșit, notăm și utilizarea unor 
metode de prelucrare cu pierderi mi
nime de metal, cum ar fi- electro- 
eroziunea sau presarea in matrițe a 
unui număr cit mai mare de repere.

Datorită eforturilor depuse, anul 
trecut planul valoric al produc
ției de utilaje a fost depășit cu 3,3 
la sută, în condițiile în care s-a con
sumat numai- 51,2 la sută din canti
tatea de metal prevăzută.

Obiective la fel de importante și-a 
propus colectivul secției și în acest 
an. Astfel, 70 la sută din produsele 
înscrise în planul de fabricație sint 
utilaje și instalații noi, de'mare com
plexitate, care nu s-au mai realizat 
pînă acum în țară. în ansamblu, in 
1982 vor fi asimilate în fabricație 
circa 200 tipuri noi de utilaje și in
stalații. Aceasta în condițiile în care 
planul de producție al secției urmea
ză să fie realizat cu un consum de 
aproximativ 660 tone metal, din care 
550 tone se vor regăsi în utilajele și 
instalațiile fabricate. Sint obiective 
care vorbesc de la sine despre inves
tiția de inteligență pe care oamenii 
de aici sînt hotărîți' sa o încorporeze 
in producția acestui an.

Ion TEODOR 
Constantin BEAGOVICI
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Potrivit Programului-directivă de 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei, surselor noi de energie 
(solară, eoliană, geotermică, căldură 
recuperată și biogaz) introduse acum, 
pentru prima dată, în balanța ener
getică a, țării le revin 2,7 procente. 
Ce își propun în această privință 
specialiștii din cercetare, învățămînt 
și producție, cum acționează ei pen
tru extinderea unor rezultate bune ?

„Fără îndoială, utilizarea energiilor 
neconvenționale, aplicarea în practi
că a soluțiilor noi elaborate de cer
cetarea științifică presupun modifi
cări importante în concepția, reali
zarea și exploatarea instalațiilor 
existente, „clasice", ne spune ing. 
Petru VERNESCU, directorul Insti
tutului de proiectări construcții ti
pizate. Și nu în ultimul rînd modi
ficări în mentalitatea unor benefi
ciari".

Intr-adevăr, așa se explică de ce 
cercetările și experimentările din 
domeniul noilor surse de energie 
s-au concretizat pină acum într-o 
serie de soluții aplicate încă la sca
ră redusă. Astfel, cu toate că 
C.N.Ș.T. (care coordonează și finan
țează aceste cercetări și experimen
tări) a asigurat fondurile necesare 
pentru instalațiile de preparare cu 
energie solară a apei calde menaje
re, la stațiile-pilot de la Ploiești, 
Pitești, Tîrgoviște și Roșiori de Vede 
nu s-au respectat termenele stabili
te de dare în funcțiune. Sînt și be
neficiari care, cu toate că, încă din 
1980, li s-au asigurat fondurile ne
cesare nu acționează cu hotărîre pen
tru realizarea investițiilor. Astfel, 
pentru un ansamblu de 500 aparta
mente din orașul Constanța s-au alo
cat 6,5 mii. lei, s-a avizat proiectul 
și s-au trimis și o parte din capta

toarele solare, dar lucrarea încă nu 
a fost începută. Situația este cu atit 
mai păgubitoare și de neînțeles atit 
datorită faptului că județul Constan-' 
ța prezintă cele mai bune condiții 
din punctul de vedere al însoririi. cit 
și, mai ales, pentru că aici există o 
experiență pozitivă în acest domeniu. 
Se știe, nu mai departe decît în sta
țiunile Saturn și Neptun funcționea
ză cu rezultate bune instalații sola
re, iar la Mangalia va fi realizat 
„hotelul solar" cu autonomie energe
tică, in premieră pe plan mondial. 
In altă parte a țării, la Timișoara, 
a apărut un nou cartier „al soarelui" 
cu primele apartamente ce utilizea
ză energie solară.

Este cunoscut faptul că extinderea 
utilizării energiei solare este strîns 
condiționată de reducerea costului 
de investiții al instalațiilor.

„Și întreprinderile producătoare 
au aici un pol însemnat — ne spu
ne dr. ing. Liviu DUMITRESCU de 
Ia Institutul central de cercetare, 
proiectare și directivare în construc
ții.. Una din cauzele care determină 
întîrzierea extinderii soluțiilor bune 
rezidă în aceea că în timp ce pro- 
iectanții și cercetătorii' caută soluții 
pentru reducerea consumurilor de 
materiale, deci a costurilor (soluții 
care au dus la scăderea costului in
stalațiilor solare de preparare a apei 
calde menajere, de la 15 500 lei pe 
apartament, cit era în 1979, la 10 000 
lei în 1982), întreprinderile producă
toare vor să realizeze (tocmai la 
aceste produse !) beneficii mai ridi
cate. Inițial, întreprinderea mecanică- 
Sadu a prevăzut, de exemplu, la cap
tatoarele solare pe care le produce un 
beneficiu de 38.40 la sută, pentru ca 
ulterior să-l reducă la 6 la sută ; 
întreprinderea „Automatica" reali-
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împreună cu toți ceilalți 
membri cooperatori. Și fiul 
meu, Ion, aici, de față, la 
fel, și-a ridicat casă și 
muncește serios.

Tinărul Ion Drăghiceanu, 
dtipă înfățișare, ar putea fi 
luat drept contabil sau ceva 
asemănător, dar lopata stă 
bine in mina lui.

— Meseria de văcar nu 
este la indemina oricui — 
își completează el tatăl. Au 
luat-o unii în rîs, într-o 
vreme, mai stăruie prejude
cata in legătură cu ea. din 
neștiință, din nepricepere, 
dgr e mai complicată decît 
se crede, dacă vrei să o 
faci ca la carte. Am ajuns 
la concluzia aceasta din 
propria-mi experiență. Mă 
străduiesc să învăț tot ce 
este in legătură cu ea și 
satisfacțiile -*■ și materiale 
și cele privind locul tău 
intre oameni — sint deo
sebite.

— Familia Gheorghe Dră
ghiceanu — subliniază pre
ședintele cooperativei, loan 
Mușat — nu este singura 
care a căpătat buletin de 
Pecineaga., Mai sînt și al
tele. Ținind seama de noile 
reglementări privind zoo
tehnia. mulți dintre localni
cii care fac naveta la oraș

și care îndeplinesc acolo 
munci necalificate sau se
zoniere încep să se gîn- 
dească la întoarcerea la 
munca din zootehnie. Am 
și avut discuții cu unii 
dintre ei, au venit să ne 
întrebe ce și cum. Noi 
înșine ne punem serios pro
blema selecționării celor 
mai buni îngrijitori de a- 
nimale, pentru că zootehnia 
este sector cu „foc conti
nuu", cum se spune. Și cere 
pricepere și dăruire. In 
toți acești ani care au tre
cut de la cooperativizare — 
iată, se împlinesc în curînd 
20 de ani — am făcut un 
salt spectaculos în agri
cultură.

— Erați foarte tînăr 
atunci.

— Eram foarte tînăr, dar 
Îmi aduc bine aminte de 
toate frămintările tatălui 
meu pînă a intrat și chiar 
de ale mele. Porneam pe 
un drum cu totul nou. 
Sintem astăzi cu totul alți 
oameni, recoltele noastte 
de acum sint de necompa
rat cu cele de atunci. Sco
team citeva sute de kilo
grame de griu la hectar; 
am atins astăzi, la hectar, 
peste 4 500 de kilograme 
de griu și 5 000 de kilogra
me de porumb. Legumicul
tura s-a născut aici odată

cu cooperativizarea; astăzi 
cultivăm legume pe 400 de 
hectare. Și pentru zooteh
nie am dus o adevărată 
bătălie, în primul rînd 
pentru asigurarea apei. Am 
forat puțuri pînă la 60 de 
metri adincime, trecind 
prin straturi de calcare și

diferențe, sînt cam aceleași 
în zootehnie. Ni s-a vorbit 
despre grajdurile în sistem 
gospodăresc, care nu mai 
corespund întru totul pre
tențiilor cooperatorilor și 
despre planurile de viitor 
in această privință, ni s-a 
vorbit despre eforturile

In ansamblu, organizarea 
muncii este urmărită cu 
strictețe, cu gîndul de a o 
perfecționa continuu, dacă 
disciplina nu este o simplă 
vorbă, ci o realitate... Sint 
mulți „dacă". Problema este 
să nu rămîi inactiv in fața 
acestor ‘„dacă". Este o

cupăm de răsaduri. în afară 
de munca manuală sintem 
gata să muncim în orice 
domeniu!" Adică, să în- 
virte hirtii ? Asta era ! Și 
în zootehnie se petrec „mi
nuni" de acest fel, se ma
nifestă prejudecăți care 
trebuie extirpate.

„Zootehnia nu este un loc de muncă sezonier"
am adus apa la grajduri. 
Am introdus mecanizarea 
in zootehnie și o extindem 
mereu, am învățat să creș
tem animalele după reguli 
științifice. Se pare insă, 
ținînd seama de rezulta
tele de pină acum, că mai 
avem multe de învățat în 
acest domeniu. Omul este 

' elementul principal, ele
mentul decisiv in obținerea 
producțiilor mult sporite 
în zootehnie. Trebuie schim
bate mentalități învechite 
și întronate ordinea și dis
ciplina riguroase, ca în in
dustrie.

La cooperativa agricolă 
de producție din Techir- 
ghiol, problemele, cu mici

pentru introducerea meca
nizării în zootehnie, făcîn- 
du-ni-se calculul că aproa
pe două treimi din timpul 
de lucru al îngrijitorului 
este ocupat cu scoaterea 
gunoiului, cu îngrijitul va
cilor etc., și că, rezolvînd 
o serie de dificultăți din 
acest domeniu, îi va fi creat 
omului timpul necesar să 
se concentreze asupra 
chestiunilor privind nutri
ția.

— Depinde cum privești 
lucrurile — spunea cu în
suflețire președintele coo
perativei, tovarășul Perlele 
Bcrbeacă. Dacă știi să alegi 
oamenii cei mai buni pen
tru acest sector, dacă.

chestiune de atitudine, de 
mentalitate.

— Pe drept cuvînt sub
linia secretarul general al 
partidului că trebuie intro
dus un nou mod de gîn
dire în agricultură — con
tinuă ideea inginerul 
Gheorghe Iolcu, șef de 
fermă. In capul unora mai 
dăinuie prejudecăți care te 
uimesc, dar ele există, ne 
păgubesc. Iată, într-o zi 
ne-au venit repartizate două 
absolvente de la Liceu! hor
ticol din Palas. Le-am pri
mit cu bucurie, gindin- 
du-ne la calificarea lor de
osebită. „Nu, au spus cele 
două absolvente, nu am 
făcut liceul ca să ne o-

— Avem mult de lucru In 
viitorul imediat — intervine 
în discuție și inginerul-șef 
al cooperativei, Romulus 
Bratu. Și viitorul imediat 
este acest prezent, cu tot 
ceea ce reprezintă el ea 
hotărîre de redresare rapi
dă a zootehniei. Ca și în 
industrie, ideea stabilității 
și continuității formațiilor 
de lucru este, cred eu, 
esențială.

— în unele locuri vizita
te cu alte prilejuri ni s-a 
adus ca argument al stării 
proaste din zootehnie în
gustimea bazei furajere; 
restul cădea pe planul doi.

— Un raport gîndit strimb! 
— spune inginerul Gheor

ghe Iolcu, șeful fermei zo
otehnice. Nu susțin că baza 
furajeră nu ar avea o im
portanță de 'prim ordin, 
dar dacă nu știi să o ex
ploatezi intensiv, cu spirit 
economic, dinamic, lași bra
țele în jos. Asta este o 
mentalitate de care mulți 
trebuie să se scuture. Mai 
ales acum, cînd baza fu
rajeră s-a mărit, în multe 
locuri s-a dublat. Cu văică
reli, cu „nu se poate" in 
brațe, fără să-ți pul mintea 
și capacitatea la contribu
ție. nu faci zootehnie, ci 
cîrpăceală. Să tragem linie 
și să limpezim lucrurile: 
trebuie pornit de la oameni, 
alegerea celor mai buni și 
mai pricepuți.

— După cite știm, aveți 
probleme cu forța de mun
că, e fluctuantă. Apropie
rea litoralului...

— Nu apropiere, la noi 
este litoralul 1, ne spune 
președintele C.A.P. Unii au 
avut o dată, din această 
cauză — ca să vă dați sea
ma ce înseamnă prostia — 
năstrușnica idee să înde
părteze zootehnia de litoral, 
pentru că cică, miroase !... 
Laptele miroase însă fru
mos, e apetisant! Trebuie 
să producem lapte și came, 
cît mai mult lapte și came. 
Lucrul

bine acum și oamenii noș
tri. Cîștigîndu-se frumos în 
zootehnie, mulți se vor "în
toarce la această meserie... 
Noi am început selecția 
celor mai buni dintre el. 
Pentru că ne propunem 
pentru viitorul imediat să 
mărim producția de lapte 
cu 1 000 de litri pe cap de 
vacă furajată. Iar pentru 
asta ne trebuie oameni care 
să înțeleagă metodele mo
derne de creștere, să înțe
leagă ce înseamnă discipli
nă, ce înseamnă un furaj 
combinat, cum se obține el 
prin exploatarea științifică 
a pămîntului.

— Vom face lucrul acesta, 
dar vor ieși seîntei între 
noi — precizează, zimbind, 
șeful fermei.

— Vor ieși, dar cu folos. 
Au ieșit seîntei și în re
centa adunare generală a 
cooperatorilor, că nu toate 
au mers ca pe roate pînă 
acum și critica a funcțio
nat puternic. Dar seîntei 
înseamnă energie. Și noi 
toți o avem din belșug. Și 
vom reuși !

Spusele președintelui co
operativei ni s-au părut un 
convingător răspuns la în
trebarea cu care am pornit 
la drum pentru scrierea

acesta 11 Înțeleg acestui reportaj.

zează panourile de automatizare 
pentru instalațiile solare cu un be
neficiu de 93 la sută, ceea ce face să 
avem costuri mari, in loc să se acor
de un regim preferențial, tocmai 
pentru a 'stimula promovarea noilor 
tehnologii. Pornind de la asemenea 
situații, credem că ar fi necesar ca 
în cazul noilor surse de energie să 
se limiteze beneficiile la maximum 
6 la sută, ceea ce ar contribui la re
ducerea- costurilor de investiții".

Problema se pune in mod similar 
și pentru extinderea utilizării ener
giei vintului. Reducerea costului tur
binelor și a instalațiilor de conver
sie constituie o preocupare impor
tantă a specialiștilor de la ICEME- 
NERG, ICPAIUC și Institutul poli
tehnic din Brașov, iar, pe baza stu
diilor realizate, in acest an urmează 
să se producă, de către întreprinde
rea mecanică Făgăraș, circa 5 209 
turbine, din care circa 5 000 cu pu
tere de peste 0,5 kW. Costul energiei 
produse variază intre 0,43—1,44 lei 
kWh. In mod cert însă, specialiștii 
din producție mai pot contribui la 
reducerea costurilor.

Dacă unele soluții mai necesită e- 
fortul specialiștilor din diferite do
menii, altele în schimb pot fi ime
diat aplicate și extinse Ia o scară 
mai largă. Este și cazul unui proce
deu original de utilizare a căldurii 
reziduale de la termocentrale pentru 
încălzirea Serelor, realizat dg un co
lectiv de la întreprinderea „ElectrrA" 
centrale" București — centrala Vest, 
sub conducerea ing. C. Fulga. In 
perioada 1980—1981 — ne spune
ing. Dragu IAVORSCHI — in aceste 
sere s-au obținut recolte deosebit de 
bune la tomate, salată, ardei gras, 
garoafe, cu costuri mai mici, și este 
ușor de înțeles de ce, știind că circa 
65 la' sută din cheltuielile unei sere 
îl reprezintă combustibilul. Pentru a 
veni in intîmpinarea beneficiarilor, 
același colectiv a trecut la realizarea 
unui modul de sere care să se poată 
adapta oriunde, în funcție de condi
țiile specifice.

Nu este singura soluție care își 
așteaptă beneficiarii. Un exemplu — 
ne spune ing. Dumitru MIHALCEA, 
șeful secției proiectare, de la între
prinderea „Tehnofrig" din Cluj-Na- 
poca — îl constituie pompele cu com
presie pentru recuperarea căldu
rii, instalații care pot .participa 
în balanța energetică cu un procent 
însemnat. „Cred că în momentul de 
față — jubliniază interlocutorul -- 
nu ducem lipsă de studii sau de so
luții moderne în acest sector. Se im
pun insă acțiuni concrete, pe fie
care platformă industrială unde spe
cialiștii, pe baza unor analize și de
terminări tehnice, la fața locului, 
sint cherriați să ofere soluțiile ce'e 
mai adecvate, mai eficiente. Susțin 
acest lucru pentru că îmi dau seama 
ce economii mari de combustibili și 
energie s-ar fi putut face dacă-între
prinderea noastră ar fi avut acoperită 
cu comenzi. în ultimii doi ani, pro
ducția de pompe de căldură cu com
presie. Iar comenzi nu avem nici 
acum".

Este clar că în domeniul surselor 
noi, a energiilor neconvenționale 
specialiștii oferă soluții eficiente, dar 
„greutatea" lor, efectul lor economic 
în balanța energetică poate fi simți
tor mărit numai printr-'o mai bună 
cunoaștere, aplicare și extindere a 
acestor surse.

Elena MANTU
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FORȚA MORALĂ
A EXEMPLULUI PERSONAL

TEATRU

De Ia inițiativa creării unui „colectiv model de ordine și disciplină44 la re
zultatele concrete, remarcabile în producție

! Faptă de ceferist

I In timp ce dirija un convoi 
de vagoane in stafia C.F.R. Va- 

Itra Dornei, manevrantul Nico- 
lae Adumitrichioi a auzit un 
zgomot suspect. A dat semnalul 

Ide oprire a convoiului și a des
coperit că o șină era ruptă pe 
aproape o jumătate de metru, 
ceea ce punea in mare pericol 

I siguranța circulației. L-a anun
țat prin radiotelefort pe impie
gatul de mișcare, dar prea tir- 

Iziu, intrucit un tren trecuse 
deja de semnal și nu mai putea 
fi oprit prin mijloacele de co- 

Imandă obișnuite.
Cu o prezență de spirit ex

traordinară, manevrantul a 
alergat în intimpinarea trenu- 

Ilui, făcind semnalul de oprire. 
Atent, la rindul său, mecanicul 
trenului a f.-inat. oprind in 

Iscrișnet de roți la cîțiva metri 
de locul cu pricina.

| Cărți rare
Profesorul Corneliu Andre- 

Iescu, directorul Muzeului de 
științe naturale din Dorohoi, 
este nu numai un cercetător 

I pasionat, ci și un iscusit gospo
dar al instituției de care răs
punde. In cadrul schimburilor 
pe care le realizează, din ini- 

Ițiativa sa, cu peste 100 de in
stituții similare din întreaga 
lume, muzeul din Dorohoi s-a 

I îmbogățit, in ultima vreme, cu 
unele lucrări de mare valoare. 
Printre acestea se află și unele 
unicat : „Determinatorul de co- 
leoptere din Europa", in origi- J nai, publicat in limba latină la 
Nilrenberg in anul 1854, și „Is- 

Itoria naturală", prima lucrare in 
materie apărută in țara noastră, 
la Iași, in anul 1837. lmnreună 

Icu alte rarități, ele alcătuiesc 
o frumoasă... carte de vizită a 
muzeului din Dorohoi.
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I Cu ușa deschisă

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Boldizsăr Băla, șef de unitate 
la un magazin de desfacere a 
apei minerale din municipiul 
Sf. Gheorghe, s-a cinstit cu un 
prieten actsi pină cînd i s-au 
terminat „proviziile". Cum se
tea nu și-o potolise, B.B. și-a 
adus aminte că are in magazin 
și ceva bere, așa că l-a invitat 
pe prietenul său la fața locului, 
bineînțeles după ora de închi
dere, unde au continuat cheful 
pină la ora 1 noaptea. De ame
țiți ce erau, cei doi nu au fost 
in stare nici măcar să nime- 
—nscă ușa și au spart un geam, 

or al miliției, efec- 
altul rond de noapte, 

■ ușa ..lăsată deschisă,
magazin ft se af lau 
cunt trebuia — nume

le șt adresa gestionarului, 
n-a știut de unde să-l ia pe cel 
in cauză, așa că a păzit el ușa 
pină la 8 dimineața, cind B.B. 
a venit mahmur și cu două ore 
întirziere. După care s-a... tre
zit de-a binelca.

Și-a găsit 
și el nașul

Ce-i plăcea mai mult și mai 
mult lui Viorel Nica, în calitatea 
sa de responsabil al restauran
tului „Sub arini" din Sibiu, era 
să organizeze nunți. Mai exact, 
mai mult fi mai mult ii plăcea 
să încaseze din buzunarul celor 
care voiau să organizeze nunți
le sume tgt mai mari, pentru 
propriul buzunar.

Pină la urmă, a fost nuntă 
mare și cu el Pentru infracțiu
nea de abuz in serviciu contra 
intereselor personale ale solici- 
tanților, fostului responsabil i 
s-a prescris... o pauză pentru 
meditație intr-un loc in care n-o 
să mai audă cintind ,,Să trăias
că nunul mare". Că și-a găsit și 
el nănașul. Iar darul primit a 
fost pe măsura faptelor.

Marinar la apă
De profesie motorist pe nave 

maritime Castel Popa din 
Constanța a plecat la promena
dă cu autoturismul personal

—■ ««« Ajuns pe strada 
in viteză ca de raliu, 
a confundat virajele 

cu tangajele (navei).
strada, deși i se zice 

Cișmelei, nu era plină cu apă, 
ci cu autoturisme parcate de o 
parte și de alta. Marinarul n-a 
reușit să tamponeze decit... trei 
dintre ele, după care i s-a ridi
cat permisul de urcare la bord. 
La bordul autoturismului, fi
rește.

„A greși e omenește"... Departe de 
a justifica superficialitatea, acest cu
noscut dicton se dovedește a fi mai 
degrabă, în esența lui, un îndemn la 
exigență, la veghe. Iar dacă-i ome
nește să greșești, apoi tot atît de 
omenește este să repari greșeala, să 
readuci lucrurile pe făgașul lor 
normal.

Desigur, comitetul de partid din 
cadrul Combinatului siderurgic din 
Reșița greșise., Ideea ca in secția de 
aglomerare a minereurilor pentru 
furnale să fie constituit un colectiv 
model de ordine și disciplină era, 
fără îndoială, bună. Dar ar fi fost 
oare în folosul muncii politico-educa
tive cuprinderea în acest colectiv, 
așa cum se stabilise, a tuturor mun
citorilor care au făcut dovada unui 
comportament exemplar, lăsîndu-i 
pentru alte colective pe cei care mai 
aveau cite ceva de corectat în 
activitatea profesională sau în com
portare ? Comuniștii din secție și-au 
exprimat părerea că, dimpotrivă, 
efectul ar fi fost negativ. Argumen
tele în sprijinul acestei opinii le 
aflăm de la maistrul Ion Fâșie.

— Cum adică, să fi format un nu
cleu de elită, care să-i fi primit de-a 
gata pe cei'mai buni muncitori ? Ori- 
cît de valoroase ar fi fost rezultatele 
pe care le-ar fi obținut, ele n-ar fi 
stimulat pe nimeni. Noi am arătat 
deschis că nu de o vitrină avem ne
voie, ca să ne facem reclamă, ci de 
un colectiv care să fie intr-adevăr 
model prin strădania lui de a ridica 
la un comportament exemplar pe toți 
cei ce-l compun. Și încă ceva : am 
vrut să dovedim că dacă pe planul 
muncii educative se acționează cu pri
cepere, cu tact, cu pasiune creatoare, 
rezultatele dorite nu se lasă aș
teptate.

Un fapt pozitiv: comitetul de 
partid a primit cu receptivitate aces
te argumente. Propunerea comuniști
lor din secția aglomerări a fost con
siderată constructivă și însufleți- 
toare. Drept urmare, s-a renunțat la 
ideea unei „selecționate" a celor mai 
disciplinați și mai harnici muncitori. 
Calitatea de colectiv model a fost 
atribuită schimbului 1, care timp de 
cinci ani a totalizat cele mai bune 
rezultate.

Numai că de la atribuirea unei 
astfel de calități și pină da onorarea 
ei drumul nu este nici scurt și nici 
ușor. Biroul organizației de bază de 
partid din schimbul 1 a analizat atît 
realitățile din cadrul acestui colectiv, 
cit și perspectivele. Concluzia a fost 
cit se poate de clară : starea disci
plinară era in general bună, calitatea

producției nu ridica probleme deose
bite, existau ți preocupări pentru 
perfecționarea pregătirii profesionale, 
dar toate acestea nu întruneau cali
ficativul „foarte bine" care să răs
pundă exigențelor unui model. Mai 
mult decit atît, se înregistraseră chiar 
denivelări mari în comportamentul 
oamenilor, în atitudinea lor față de 
muncă. în timp ce unii membri ai 
schimbului 1 aveau rezultate remar
cabile în producție, alții se mulțu
meau să se situeze pe o linie medie, 
ceea ce le, asigura „avantajul" unei 
existențe confortabile.

Trebuia deci să fie spart „zidul co
modității" ; să se instaureze un cli
mat de muncă în care nota dominantă 
să fie ambiția tuturor membrilor co
lectivului de a se ridica la nivelul

celor mai buni și chiar să-l întreacă. 
Care era însă drumul cel mai scurt 
și mai potrivit spre astfel de rezul
tate ? Biroul de partid nu avea răs
punsul gata confecționat. El se cerea 
găsit. Așa că au fost inițiate discuții 
individuale cu fiecare dintre cei 73 
de muncitori, ingineri și maiștri din 
schimbul respectiv. Problema a fost 
abordată cu seriozitate și responsabi
litate. Nu s-a discutat ca... să se dis
cute. Cel invitat în fața biroului de 
partid era solicitat să spună deschis 
cum vede el lucrurile, să facă pro
puneri concrete, să se angajeze la o 
cît mai substanțială contribuție per
sonală în vederea îndeplinirii obiecti
vului stabilit. Unii au cerut timp de 
gîndire și li s-a acordat. După ce au 
evaluat cerințele și posibilitățile, au 
revenit în fața biroului și au prezen
tat punctul lor de vedere. Au rezul
tat multe propuneri .valoroase și su
gestii utile. Dar faptul cel mai im
portant a fost altul : toți cei 73 de 
membri ai • colectivului, fără nicj o 
excepție, și-au unit strădaniile pentru 
ca în cel mai scurt timp munca și 
comportamentul lor să obțină califi
cativul „foarte bine".

Acest dialog deschis cu oamenii a 
relevat și unele carențe ale muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganizația de partid. S-a vorbit despre 
caracterul abstract al unor inițiative, 
despre lipsa lor de finalitate. A fost 
criticată timiditatea dovedită de mul
te ori în stimularea spiritului de crea- 
tivițate, s-a vorbit despre „produc
ția" unor acțiuni politico-educative 
„de serie", în legătură cu care nu se 
putea spune nici pentru ce au fost
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| Alo ? |
I Eu sini hoțul!

Unul cetățean din Brașov i * 
Ise furaseră din locuință lucruri 

in valoare de vreo 20 000 lei.
După puțin timp s-a pomenit I 
cu o scrisoare anonimă, prin

Icare i se cereau și niște bani I 
gheață, intrucit el, autorul fur- | 
tului, ar fi gistt printre obiec-

Itele sustrase și unul care l-ar ■ 
compromite „definitiv" t și i-ar I 
aduce „neplăceri". Apoi, hoțul I

Ișantajist a început să-l dea pă
gubașului telefoane și chiar un I 
ultimatum : „Dacă intr-o jumă- | 
tate de oră nu depui banii ce-

Iruți intr-un anumit loc de la ■ 
poalele Timpei..."

Omul s-a conformat ultima- • 
I turnului. Dar in momentul in

care șantajiștul ridica pachetul I 
plin cu... hirtie de ziar, a fost „ri- | 
dicat" și el de oamenii legii.

I „Eroul", Gavril Socaciu, i-a dat | 
in vileag, pe loc, și pe ceilalți I 
complici la furtul amintit, toți ’

I originari din Codlea. Acum au . 
un alt domiciliu.

IRubricâ reolizatâ de ■
Petre POPA
$i corespondenții „Scînteii"

I__________________I

Zilele cărții pentru tineret
Sugestii pentru popularizarea cărții științifice

Recent, în cadrul ac
țiunii „Zilele cărții 
pentrq țineret" — cj- 
clu de manifestări po
litico-educative dedi
cate celei de-a 60-a 
aniversări a U.T.C., 
incluzînd dezbateri de 
cărți, întîlniri cu au
tori, cu personalități 
ale vieții noastre cul
turale, organizate de 
Comitetul municipal 
U.T.C. — a avut loc, 
la clubul cunoscutei 
întreprinderi „Grivița 
roșie" din Capitală, 
lansarea cărții „Socie
tate și religie" de prof, 
univ. dr. Florian Geor
gescu, apărută de cu- 
rind in Editura știin
țifică și enciclopedi
că. Cîteva motive ne 
îndeamnă în mod deo
sebit să insistăm asu
pra acestei reușite ac
țiuni educative. In pri
mul rînd ideea de a 
lansa o lucrare cu un 
asemenea profil — nu 
in mod obișnuit, într-o 
librărie, ci în cadrul 
unui colectiv de oa
meni ai muncii, adică 
în fața unora din po
tențialii beneficiari 
spirituali ai cărții.

Bucurîndu-se de 
participarea unor cu- 
noscuți specialiști, de 
auspiciile favorabile 
create prin organiza
rea in chiar holul clu
bului, de către aceeași 
editură, a unei expo
ziții de carte social- 
politică și științifică, 
lansarea cărții a îm
brăcat forma unui reu
șit colocviu pe margi

nea fenomenului reli
gios în lumea contem
porană. Cei peste 200 
de tineri muncitori 
și elevi — au ascultat: 
cu vizibjl interes suc
cintele expuneri făcute 
de către prof. univ. dr. 
Nistor Octavian și 
conf. univ. dr. Petru 
Berar privind poziția 
partidului și statului 
nostru față de religie, 
necesitatea intensifi
cării și diversificării 
activității de formare 
a convingerilor mate- 
rialist-științifice.

Grăitoare pentru 
reușita acțiunii, pen
tru interesul pe care 
l-a stirnit ni s-au pă
rut numeroasele între
bări ale participanți- 
lor. Curiozitatea tine
rilor s-a polarizat în 
jurul a două proble
me de bază : evoluția 
religiei în epoca mo
dernă, activitatea „sec
telor noi", a „sectelor 
sălbatice" care se în
mulțesc cu repeziciu
ne în Occident ; feno
menele cărora știința 
încă nu a ajuns să ie 
dea o explicație temei
nică — așa-numitele 
fenomene parapsiho
logice — cum sint te- 
lepatia, visele, hipnoza 
etc. — intens exploa
tate de religie, care 
întreține deliberat în 
jurul lor o atmosferă 
de mister, tocmai pen
tru a acredita ideea că 
ele ar fi o dovadă a 
existenței unei forțe 
divine.

S-a confirmat astfel

încă o dată, dacă mai 
. era nevoie, necesita
tea ca editurile sa pu
blice mai multe lu
crări axate pe proble
matica actuală a feno
menului religios, care 
să surprindă aspecte 
actuale, tendințe noi 
ale acestei evoluții ; 
mai multe studii care 
să contureze mai clar, 
și în toată complexita
tea lor, cauzele persis
tenței prejudecăților 
și credințelor religioa
se, atit cele datorate 
necunoașterii, dar și * 
cele ce se cer puse in 
legătură cu exercita
rea unor influențe ne
faste, a unor acțiuni 
care speculează o se
rie de necazuri ale 
oamenilor.

In fine, asistînd la 
acest dialog viu, inte
resant, ne gîndeam 
dacă nu ar fi mult mai 
potrivit și folositor ca 
el să fi^ extins, ca o 
serie de* cărți cu un 
asemenea profil, pre
cum și cele de popu
larizare a științei, să 
fie lansate nu numai 
în librării, ci în mari' 
unități de producție, 
în localități și comu
ne, acolo unde învăță
mintele și concluziile 
lor ar oferi prilej de 
meditații, ar schimba 
sau, oricum, ar zdrun
cina unele prejudecăți, 
ar contribui mai mult • 
la formarea convinge
rilor materialist-știin- 
țifice.
Paul DOBRESCU

organizate, nici ce mentalități vor să 
combată ori ce modele de gindire, de 
responsabilitate iși propun să impună.

Toate aceste concluzii au fost apoi 
dezbătute intr-o adunare generală a 
organizației de partid. Un /apt a fost 
subliniat cu precădere : și anume că 
în cadrul colectivului model de ordine 
și disciplină răspunderile cele mai 
mari revin celor 32 de comuniști. 
Dealtfel, au fost adoptate hotărîri 
concrete potrivit cărora fiecare mem
bru de partid este dator să fie un 
exemplu demn de urmat, să însufle
țească, prin propriile fapte, activita
tea tovarășilor săi de muncă. Adu
narea generală a încredințat condu
cerea colectivului-model inginerului 
Gheorghe Constantin, membru de 
partid, șeful schimbului 1.

De atunci a trecut un an.’ In acest 
răstimp au intervenit multe schim
bări fundamentale atît în activitatea 
de partid, cît și în munca oamenilor, 
în comportamentul lor. Bătălia pen
tru o nouă calitate este acum o cauză 
a tuturor, o realitate probată zi de 
zi cu rezultate remarcabile. Că aici, 
în acest colectiv, au fost bine înțe
lese cerințele eficienței muncii poli
tico-educative, că s-au desprins cu 
adevărat învățăminte din neajunsurile 
ce s-au relevat in cadrul dialogului cu 
muncitorii, cu inginerii, cu maiștrii, 
o dovedește și modul in care s-a des
fășurat dezbaterea recentelor regle
mentări legale ce privesc ordinea și 
disciplina. Mai întîi a fost făcută o 
riguroasă analiză a activității fiecărui 
om în parte. Progresul față de mo
mentul inițial al constituirii colectl- 
vului-model de ordine și disciplină 
este evident. Obiectivele propuse a- 
tunci sînt integral îndeplinite. Și totuși 
poziția biroului organizației de partid 
a fost categorică : „să evităm orice 
accent de automulțumire". S-a subli
niat că din documentele supuse dez
baterii se desprind noi cerințe, noi 
obiective a căror înfăptuire impune ca 
ștacheta calității să fie și mai sus ri
dicată. Și este semnificativ faptul că 
subiectul abordat, ordinea și disci
plina, a fost conectat la un circuit mai 
larg de idei, făcîndu-se legătura ne
cesară între litera și spiritul noilor 
reglementări legale și importanța lor 
în asigurarea înfăptuirii exemplare a 
prevederilor cincinalului calității și 
eficienței.

Așa cum arată realitatea, consti
tuirea acestui colectiv model de ordi
ne și disciplină a adus un suflu nou 
în activitatea întregii secții. Pe de o 
parte, sint remarcabile strădaniile 
tuturor celor 73 de membri ai schim
bului 1 de a-și onora, prin munca lor, 
prin pregătirea și competența lor, prin 
comportamentul cotidian, titlul do- 
bîndit. Pe de altă parte, oamenii din 
celelalte două schimburi și-au propus 
să nu fie mai prejos. Dimpotrivă, se 
străduiesc să-i depășească. Acest cli
mat de întrecere este cu pregnanță 
oglindit în bilanțul activității econo
mice a secției : planul pe 1981 a fost 
îndeplinit la toți indicatorii ; indicele 
de calitate a aglomeratului A crescut 
cu 4 la sută ; a sporit, totodată, pro
ductivitatea muncii și s-au realizat 
importante economii de combustibil și 
energie. Relevant pentru climatul ac
tual de muncă din secție este și fap
tul că timp de 12 luni aici nu a fost 
înregistrată nici măcar’o singură ab
sență nemotivată.

Adrian VASILESCU 
Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"
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LAUDĂ ȚĂRANULUI ROMÂN
(Urmare din pag. I)
și premii care onorează 
întregul qostru popor.

Cel din’ urmă mare ro
mantic al Europei, • Emi- 
nescu, steaua polară a spi
ritualității românești, cu o 
clarviziune uimitoare con
chidea — după lungi me
ditații — că „...statul e pu
ternic dacă se întemeiază 
pe însăși natura poporului, 
pe obiceiurile pămîntulul 
trecute în sucul și sîngele 
locuitorilor, în datini și a- 
pucături...". Cu alte cuvin
te, poporului român de ță
rani și oieri, cu îndeletni
ciri tot atît de vechi ca 
propria sa existență, i se 
mai pot adăuga de-a lun
gul istoriei atribute com
plementare, cum cresc 
crengi tinere în fiecare an 
unui copac seculâr, dar 
nu-t poți extirpa înclina
rea fundamentală, cum nu 
poți tăia rădăcinile copa
cului fără a-1 ucide. De 
unde concluzia pentru era 
noastră socialistă, de ati- 
tea ori subliniată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
marile intruniri populare 
ori în ședințele de lucru 
cu colectivele activului de 
partid, că agricultura ră* 
mine o îndeletnicire de 
bază, obligatorie într-o 
țară cu sol atit de roditor.

Sîntem, evident, într-o 
altă etapă de dezvol
tare, dar ceea ce spu

nea Eminescu, acum un se

col, pentru pătura țără
nească — covîrșitoare ca 
număr — ,rămîne valabil 
și pentru noi în ceea ce 
privește agricultura : „Sîn
tem țărani și țărănește 
trebuie să gospodărim", 
ceea ce la nivelul statului, 
abia ieșit de sub stăpînire 
străină, se traducea prin 
constatarea că „materia 
unul stat e munca, scopul 
muncii — bunul trai..." 
pentru toți. Nu este oare 
un adevăr și azi, cind, a- 
lături de țărănime, mun
cesc și alte categorii de 
oameni, creatori de bunuri 
materiale și spirituale?!

Caracterizată prin ener
gie, vioiciune, cinste și 
dragoste de viață, țărăni
mea a fost mediul cel mai 
cercetat de artiști : poeți 
și prozatori, pictori și com
pozitori. Adică, spus cu 
cuvintele lui Nicolae Ior- 
ga : „Iubirea pentru viața 
și firea țăranului... s-a im
pus de la sine atîtor scri
itori veniți din locuri de
osebite și trăiți în medii 
cu totul deosebite : Emi
nescu cel vînturat prin lu
me, Creangă cel nemișcat 
din Moldova sa, ardeleanul 
Slavici, apoi autorul Sultă
nicii și Caragiale însuși în 
Năpasta, Vlahuță și Coș- 
buc...“, listă la care oricine 
poate adăuga pe Goga și 
Agîrbiceanu, pe Rebreanu 
și Sadoveanu, in a cărui 
operă greu poți găsi pagini

fără eroi-țărani. Cezar Pe
trescu și Arghezi, de la 
Testamentul său pornind, 
spre a nu ne referi acum 
la contemporanii noștri.

fu nu pot să uit că 
sint copilul țăranului 
- • ■ clăcaș împroprietărit 
la ’64 [...] Străbunii mei se 

pierd in haosul iobagilor, 
suferind cu ceilalți țărani 
și lipsa, și foamea, și nă
vălirile [...1 și orice aș 
face, simt că am izvorit 
din pătura adinei; din mul
țimea îndelung răbdătoare, 
din amărăciunea vremilor, 
din țărănimea umilită și 
tăcută...", spunea Dela- 
vrancea, cu lacrimi în glas, 
în Parlamentul din Iași la 
9 iunie 1917, cînd se dis
cuta reforma agrară.

In opera țăranului Crean
gă, marele său prieten și 
admirator Eminescu vedea 
oglindită „tinerețea- etnică, 
curăția moravurilor, seni
nul neamului românesc". 
Moș Ion Roată al lui — 
„om cinstit și cuviincios 
cum sînt mai toți țăranii 
români, de pretutindeni", 
care avea insă „gîdilici la 
limbă, adică spunea omu
lui verde în ochi, fie ci
ne-a fi, cînd îl scormonea 
ceva la inimă"... ne rezu
mă pe toți, in orice relații 
ne-am afla cu semenii.

După răscoalele din 1888, 
Delavrancea scrie articolul 
„Disprețuitorii neamului" 
— un torent de Întrebări

retorice din care alcătu
iește un imn de slavă celor 
„sfinți de trei ori : prin 
muncă, prin foame și prin 
răbdare", iar neegalatul 
său contemporan, frămin- 
tat de aceleași ginduri, 
uitînd că scria în Timpul 
conservatorilor, declara re
voltat : „Nu sint în toate 
limbile omenești la un loc 
epitete îndestul de tari 
pentru a infiera ușurința și 
nelegiuirea cu care stirpi- 
turile ce stăpinesc această 
țară tratează unica clasă 
pozitivă a României, pe 
acest țăran care muncind 
dă o valoare pămintulul, 
plătind dări hrănește pe 
acești mizerabili, vărsin- 
du-și sîngele, onorează a- 
ceastă țară".

în momentul istoric în 
care ne aflăm, cind statul 
nostru socialist apreciază 
la justa valoare aportul ță
rănimii la dezvoltarea eco
nomiei naționale, cind știin
ța în unire cu experiența 
maselor țărănești, in legă
tură organică cu acestea 
face să rodească pămîntul 
patriei, cele 22 milioane de 
cetățeni ai patriei pregă
tesc saltul spre bunăstare, 
izvorînd din munca plină 
de patriotism a celor ce 
muncesc pe ogoare, prin — 
cum scria tot Eminescu la 
vremea lui — „...muncă, 
iar nu minare de muști la 
apă...", prin cinste și de
votament intru înălțarea 
națiunii.

„Cheile orașului 
Breda“

de Ștefan BERCEANU
la Teatrul Național

Naționalul bucureștean 
ne invită azi să urmărim 
o scriere dramatică româ
nească ce poartă titlul 
unui celebru tablou al lui 
Velasquez și aduce în sce
nă, printre protagoniști, și 
pe celebrul pictor. Este 
vorba de „Cheile orașului 
Breda", piesă ce aparține 
lui Ștefan Berceanu, sa
vant de reputație interna
țională.

Opțiunea Naționalului, 
condus de Radu Beligan, 
exprimă, desigur, identi
ficarea unei valori artisti
ce, dar cred că mai presus 
de aceasta o foarte inte
resantă și binevenită des
chidere : dorința de a adu
ce în circuitul artei com
plexul profil al unor oa
meni de știință. Un de
mers ca cel al Teatrului 
Național demonstrează, o- 
dată cu argumentarea os
mozei ce există și azi în
tre diverse domenii ale 
culturii, marile aptitudini 
ale celor ce iși petrec via
ța aplecați asupra micro
scopului de a contribui la 
cristalizarea unei conștiin
țe filozofice, de a partici
pa la adîncirea și înflori
rea umanismului contem
poran.

Piesa profesorului Ber
ceanu impresionează prin 
faptul că îmbină fructifi
carea epistemologică a 
gîndurilor și asociațiilor a- 
părute în timpul examene
lor de laborator cu 0 for
mație filozofică și vocație 
reflexivă deosebită. Și mai 
ales cu _ o implicare ce 
merge pî’nă la pamflet în 
definirea condiției«și me
nirii sociale și politice a 
omului — accentul căzînd 
aici pe cea a intelectualu
lui, a artistului.

Apelind la pildele și hai
nele veacului al XVII-lea 
spaniol, ea șl la sugestiile 
unor biografii celebre și 
unor picturi nemuritoare, 
„Cheile orașului Breda" 
nu este o piesă istorică și

cu atît mai puțin o exege
ză de artă plastică, ci o 
meditație asupra sensului 
vieții, căilor și posibilități
lor omului de a accede la 
statutul pe care îl merită. 
Cum spuneam, această me
ditație include atît lec
țiile istoriei, cît și gîndu- 
rile asupra sensului su
prem al* energiei umane 
desfășurate de omul de ști
ință. Aplecat asupra micro
scopului, medicul știe că 
„în dualitatea tragică a oa
menilor există și pata de 
singe" ca semn al crimei, 
opresiunii, dar că tot ea 
conține „darul vieții". Că 
trăită cum trebuie, tran
sformată, înnobilată viața 
omului conține „ceva etern 
și absolut ce dă sens și 
valoare existenței univer
sale, însuflețite și neînsu
flețite".

Condițiile fundamentale 
ale vieții sînt pentru Ște
fan Berceanu : libertatea, 
dreptatea, egalitatea, dom
nia frumuseții — bazată 
pe un atare etos, instala
rea definitivă a păcii.

Pe fundalul unei Spânii 
înfometate și mizere, cu o 
nobilime de o lăcomie, 
trufie, servilism, lipsă de 
măsură și poate chiar in
conștiență fără margini, cu 
un aparat de stat avînd în 
frunte Inchiziția — „Chei
le orașului Breda" aduce 
în scenă două personaje 
simbolice. Cel dinții, Don 
Antonio, simbolizează no
blețea unei acute conștiin
țe a anomaliilor sociale, 
politice și totodată noble
țea revoltei, dar și eșecul 
iluziilor de tip idealist al 
acelora care, crezind în 
eficiența solidarității de tip 
noocratic în materializarea 
unor „idei-forță", nu re
curg (în numele respingerii 
violenței) la mase și adoptă 
calea unui utopic refor
mism (în ultima instanță 
mediocru). Cel de-al doi
lea: Don Diego Velasquez, 
care, e drept, a pictat bo

găția sufletească a oa
menilor simpli și in
teligența bufonilor și 
frumusețea păcii și dem
nității umane și emfa
za ridicolă și găunoșenia 
nobililor, dar al cărui rea
lism s-a oprit aici — artis
tul reținînd mai mult fru
musețea decit adevărul 
dramatic al lumii ; artistul 
ilustrind mai degrabă non- 
intervenția, contemplarea, 
izolarea de istorie decît 
revolta, participarea la 
transformarea lumii și a, 
omului.

Sensul suprem al întîl- 
nirii dintre învinsul Don 
Antonio și netulburatul 
pictor, dintre cel ce va 
rămîne în istorie anonim, 
transmițînd însă flacăra 
măreață a revoltei și aspi
rației spre dreptate și li
bertate, și pictorul al 
cărui nume cultura îl va 
păstra, solidar cu nemuri
toarele sale opere : un apel 
făcut artistului-. Apelul ca, 
dincolo de întreținerea i- 
dealului nobleții și perfec
țiunii umane, acesta să nu 
ignore cu atîta seninătate 
răul (al cărui proteism și 
permanență e simbolizată 
de Temnicer), să invingă 
teama și să contribuie mai 
direct la deschiderea porți
lor adevărului. Faptul că 
un asemenea apel vine din 
partea unui om de știință 
și că, în numele lui, el în
suși creează artă nu poate 
fi decît emoționant și 
demn de prețuire.

Spectacolul Naționalului 
în regia Sandei Mânu și 
scenografia Iui C. Rusu 
este o ridicare la verticală 
a textului, în general, me
ritorie. Partea cea mai pu
țin inspirată (fiind pleo
nastică, sau secundară în 
raport cu tensiunea ideati
că a piesei, sau inferioară 
forței de sugestie a cuvîn- 
tului) este aceea de a in
sista pe recrearea realități
lor și mecanismelor lumii 
evocate — cu accent în re

gistrul șarjei grotești, pe 
ceremoniale pe cit de țe
pene pe atît de găunoase. 
Partea cea mai valoroasă : 
aceea de a restitui prin 
jocul actorilor dimensiuni
le meditative și pamfleta
re ale piesei, dialectica 
ideilor ce-i sînt specifice, 
accentuindu-le dramatis
mul. Munca cu actorii a 
condus spre o descifrare 
inteligentă și pătrunzătoa
re a fiecărei partituri. 
Rostit cu o artă demnă de 
aceea a Naționalului» tex
tul se aude clar, îndemnînd 
la reflecție (ceea ce nu în
seamnă că o mai severă 
concentrare și eliminare a 
părților excesiv didactice 
sau retorice n-ar fi fost 
mai mult decît bineve
nită). La impresia lăsată 
de spectacol contribuie și 
profesionalitatea contribu
țiilor unor actori cu roluri 
mai mici : Magdalena Cer- 
nat (actriță cu resurse de 
dramatism remarcabile) si 
Catița Ispas Berceanu. De 
asemenea, relieful pe care 
Iulian Necșulescu și Emil 
Liptac îl dau unor fanto
șe. O compoziție minuțios 
elaborată și susținută cu 
dăruire (lipsită insă de va
riația necesară) observăm 
și la interpretul Bufonu
lui, Alexandru Georgescu. 
Impun George Motoi 
(care are ambiguitatea, 
unui înger exterminator in 
rolul Temnicerului); de a- 
semenea — prin prestanță 
și sobrietate — Traian Stă- 
nescu și prin liniște si for
ță dramatică — Costel 
Constantin. Cea mai inte
resantă creație corespunde 
și celui mai complex și 
dramatic dintre roluri : 
Gheorghe Cozorici în Don 
Antonio, personaj căruia 
actorul îi transmite mult 
din patetismul ce îl este 
atit 'de caracteristic. ‘Și 
greu egalabil.

Natalia STANCU

FILM
....... <-....... ...... •......

„Grâbește-te încet"
O comedie este oricînd 

binevenită în peisajul nos
tru cinematografic, altmin
teri cam monoton, fără 
schimbări spectaculoase d» 
registre în succesiunea pre
mierelor. „Grăbește-te în
cet" iși merită însă popu
laritatea, cîștigată într-un 
timp relativ scurt, și dato
rită distribuției. Afișul reu
nește, într-o comedie popu
lară, nume „sonore", cu pri
ză la marele public. Re
gizorul Geo Saizescu a ofe
rit roluri cîtorva „stele" ale 
umorului fără ca partiturile 
să fie totdeauna importante 
în sine. Stela Popescu, de 
pildă, joacă o femeie de 
serviciu Instrumentul ei 
principal este mătura, dar 
și carnețelul unde notează 
de zor. Ticurile verbale, 
mimica de gumilastic, recu
noscutul ei aplomb, ca să 
nu mai vorbesc de populari
tatea actriței, ce devine ea 
însăși personaj, constituie 
deja un spectacol, un reci
tal umoristic. Ai, de aceea, 
sentimentul că secvențele 
cu Stela Popescu se consu
mă prea repede. Aici și stă 
una din ideile regizorale ale 
lui Geo Saizescu, în simpli
tatea, în lipsa de „mofturi" 
și de ambiții, să le numim 
stilistice, ale filmului său. 
Regizorul a înțeles să facă 
limpede scenariul lui Ion 
Băieșu dind posibilitatea

actorilor să se „vadă". 
Multe cadre sînt prim-pla- 
nuri. Aparatul încadrează 
personajul în așa fel ca 
spectatorul să-1 vadă mai 
bine pe actor, să-1 aibă mai 
multă vreme în fața ochi
lor, și. cum - arătam mai 
sus, publicul apreciază a- 
ceasta participînd cu inte
res la pățania eroului.

Construită în jurul unei 
întîmplări, rezolvate ca în 
orice comedie cu bine, po
vestirea filmului scris de 
Ion Băieșu pornește de la 
un accident de mașină să- 
vîrșit de „șeful parcurilor". 
Traiectul polițist al filmu
lui este „îmblînzit" în ha
zul cîtorva încurcături 
transformate, ici-colo, în 
pretexte satirice. O comedie 
a erorilor și una a încurcă
turilor provocate cu bună 
știință își amestecă planu
rile fără a încețoșa acțiu
nea. La acestea se adaugă 
tonalitatea lirică, fantastică 
a idilei înfiripate între fiica 
familiei tulburată de false 
alarme adulterine și globe- 
trotter-ul, tînărul ce face 
înconjurul pămîntului pe 
jos, și care nu e altul decît 
„victima", persoana presu
pusă a fi fost accidentată 
de către tatăl fetei. ,

Claviatura pe care o e- 
xersează filmul lui Geo 
Saizescu în spațiul cîtorva 
genuri nu e niciodată ame-

PLASTICĂ

nințată de dezechilibrări. 
Afară, desigur, de ceea ce 
în mai multe rînduri aduc 
actorii cu obișnuința unei 
maniere revuistice, lejere, 
în interpretarea personaje
lor ; nici ele străine de 
„schemă", de ceea ce face, 
e drept, sarea și piperul 
unui conflict comic.

Actorii, spuneam, sînt tot 
ce are mal bun filmul lui 
Geo Saizescu, și în general 
și interpretarea dată de ei 
rolurilor. Roluri, tipuri 
umane datorate inventivi
tății satirice a lui Ion Băie
șu. Dacă nu ar lăsa , uneori 
impresia de scheci de tele
viziune — iar în cîteva 
rînduri formula regizorală 
a cadrului accentuează a- 
ceasta — și dacă s-ar fi 
interesat mai mult de po
vestea celor doi tineri, nara
țiunea ar fi ciștigat, poate, 
sub aspectul dramatic, sub- 
țiind oferta estradistică a
situațiilor. Tatiana Filip, 
încă studentă, este o pre
zentă filmică, dincolo de a 
fi doar o siluetă agreabilă.

și, de asemenea. Radu 
Gheorghe, iucînd sincer, cu 
dezinvoltură, - un personaj 
cu asemenea date structu
rale. Dintre comici. Ștefan 
Mihăilescu-Brăila face por
tretul savuros al unei li
chele. Păcat doar că per
sonajul îl fură pe experi
mentatul actor către o so
luție nu tocmai inspirată. 
Constrîns la sobrietate, Dcm 
Rădulescu e mai puțin haz
liu, actorul înțelegînd, deci, 
factura personajului său. 
tată și soț „serios", care, 
după cum o declară, nu a 
mințit niciodată. Mai joacă, 
punindu-și în valoare stră
lucitele calități actoricești. 
Vasilica Tastaman, Aurel 
Giurumia, Ileana Stana Io- 
nescu, Sebastian Papaiani, 
Cornel Vulpe, și, într-un 
rol mai lung. Tamara Bu- 
ciuceanu. Un film deconec
tant, cu actori a căror 
popularitate poate însemna 
ortcînd un argument pentru 
a petrece o oră și jumătate 
la cinematograf.

Ioan LAZAR

o n>

Autoportret
în timp

Expoziția Dan HATMANU
în „galeria contempora

nă" de la Muzeul de artă 
din Iași, ca, în genere, în
tr-o sferă mult mai largă a 
culturii de azi, Dan Hat- 
manu ocupă un loc aparte, 
prin puterea analizei psiho
logice și a fanteziei compo
nistice, desfășurate amplu 
în continentul sufletelor o- 
menești care se mișcă în 
mulțimea de portrete și au
toportrete ironice. Este în 
această operă rodul muncii 
neobosite de 30 de ani.

Umorul său, mai ascuțit 
decît orice bisturiu, face 
parte din modul său de a 
vedea, care străbate mo- 
del-n un larg cîmp vizual și 
problematic. Se pare că 
risul l-a învățat cu seriozi
tate de la Ionică *al lui 
Creangă din Humulești. cel 
cu zîmbetul nostalgic, și de 
la maestrul său întru pic
tură, Corneliu Baba. L-a 
probat in repetate rînduri 
prin întoarcerile. în satul 
natal, Scobinți, și introspec
tiv în copilărie, unde a pic
tat pereții școlii, ai altor 
edificii și unde a deschis 
periodic expoziții. Nu s-a

sfiit să vină cu același duh 
al blindeții și al umorului 
necruțător printre artiștii 
scenei, ai scrisului, printre 
prietenii săi muncitori și 
ingineri de la I.M. „Nicoli- 
na“. De fiecare dată experi
ența sa de cunoaștere afec
tivă s-a soldat printr-o lar
gă comunicare intr-o în
treagă galerie de portrete. 
Este o dominantă a retro
spectivei sale în istoria lu
mii și a patriei, în judecarea 
problemelor de ieri și de 
azi : edificarea unei lumi a 
umanismului, dialectica is
toriei, alternativa păcii și a 
războiului, să apeleze de 
fiecare dată la cunoașterea 
oamenilor, la fizionomiile 
lor expresive, pentru a 
spune ce are de spus ca 
gînditor la plastica formei 
și a culorii. Tandru, jovial, 
plin de afecțiune, mereu cu 
o glumă sau măcar cu o 
remarcă de haz pe virful 
buzelor penelului, pictorul 
este in stare să facă și haz 
de necaz și ironie finâ_ ori 
să muște sarcastic din fe
lia de viață care 1 se pare 
prea acră sau prea amară.

Grimasa Iui comică nu se 
oprește în fața propriului 
portret ; fără reticențe ea 
seadîncejte și se diversifică 
autoironie, probă supremă 
a deplinei sincerități.

Artistul nu s-a oprit în 
nici un fel de inerții for
male, neliniștea lui crea
toare conducîndu-1, ca în
tr-un cerc care se închide 
final, pe la toți marii ma
eștri ai artei contemporane, 
înapoi la naivii din satul 
său natal. în recenta 
sa expoziție autobiografică, 
părinții „protectori" a- 
păreau evocați fotografic, cu 
chipurile lor tinere și gra
ve, veghind copilul din cli
șeul pe sticlă de-acum 50 
de ani. Premiantul, cu co
roniță pe capul tuns chilug, 
arată jalnic și speriat, ca 
orice copil pus să spună de 
10 ori poezia pe de rost și 
să pozeze în loc să joace 
turca și să sară gardul șco
lii primare. Frații, surorile, 
tataia, colegii de studenție 
sau de cătănie, studenții de 
acum care îi aureolează 
chipul. Anca, nepoata, soția, 
colegii de breaslă, maeștrii

și criticii, prietenii și ve
cinii sint cu toții o lume 
interpretată vioi, într-o 
alertă de duh.

Sufletul unui om este al
cătuit din părticele, mai 
mari sau mai mici, din su
fletul celor pe care i-a cu
noscut ca inaintași, de care 
s-a apropiat, de care s-a 
despărțit, de la care a în
vățat, pe care i-a învățat, 
cu care a trecut punțile 
grele ale soartei, ținîndu-se 
de mină sau înghiontin- 
du-se, cu care s-a certat sau 
a glumit — pare să spună 
cu un zimbet, umbrit de 
nostalgia celor cincizeci de 
ani trecuți, adevăratul pic
tor și om. Arta sa actuală- 
rămîne mărturia unui uma
nism cu adînci rădăcini și 
rezonanțe autohtone.

Radu NEGRU
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lInterviul Primire la primul ministru al guvernului ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI MAROC

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit marți după- 
amiază, în vizită protocolară de pre
zentare, pe ambasadorul Malayeziei

la București, Ahmad Faiz Bin Abdul 
Hamid.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Întîlnire Ia C. C. al P. C. R.
acordat revistei americane „Newsweek66

(Urmare din pag. I)
pentru a-și dezvolta economia. 
Credeți, domnule președinte, că 
România va fi in stare să ram
burseze aceste sume și să 
recurgă in viitor la noi credite 
din țările occidentale pentru 
dezvoltare ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
a obținut anumite credite, atît pen
tru dezvoltarea sa economică, dar 
mai cu seamă legate de creșterea 
deosebit de mare, la un moment dat, 
a prețurilor la petrol.

România, cu economia sa dezvol
tată, poate să ramburseze în mod 
eșalonat aceste credite și am 
adoptat măsurile corespunzătoare 
privința aceasta.

în ceea ce privește recurgerea 
noi credite în viitor, am hotărît 

noastre 
recurge 
Punem, 
realize-

Și 
in

la 
să

asigurăm dezvoltarea țării 
cu forțele proprii, fără a mai 
la credite de nici un fel. 
dealtfel, un mare accent pe 
rea unor operațiuni comerciale care 
Să asigure un echilibru complet — 
comercial și de plăți — și anume 
prin ceea ce noi am numit compen
sare corespunzătoare a importului cu

Comuniștii
(Urmare din pag. I)
mațiilor trebuie avute în vedere to
talitatea forțelor de muncă de care 
dispune o comună. Toți cei care 
poartă o răspundere, toți cei care de
țin calitatea de membru de partid să 
se afle ei înșiși in primele rinduri in 
bătălia viitoarei recolte, ridicind la 
rang de datorie de onoare strădaniile 
pentru realizarea programului stabi
lit de conducerea partidului și sta
tului.

Simfî^ larticipare» la lucru nu-i 
însă sv^wentă, ci ea se cere însoțită 
de perfecta organizare, de întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii — 
condiții importante pentru a pune 
încă de pe acum un fundament te
meinic recoltelor viitoare. Aceasta 
presupune respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de producție, în mod 
deosebit asigurarea unei densități op
time la toate culturile, combătîndu-se 
cu tărie vechile practici potrivit că
rora „rarul umple carul", care anul 
trecut, din păcate, și-au mai găsit 
loc în munca unora. De asemenea, 
așa cum a cerut secretarul general al 
partidului, chiar din această primă
vară să se treacă la folosirea agre
gatelor complexe care să asigure 
executarea simultană la aceeași tre
cere de tractor a mai multor lucrări 
agricole — de pregătire a solului, de 
lnsămînțat și de întreținere. De a- 
ceea este necesar ca organele^și or
ganizațiile de partid să întreprindă 
în continuare^cțiuni politice eficien
te în rîndul pefsonaltalui muncitor 
transferat din stațiunile de mecani
zare a agriculturii în unitățile de 
stat și cooperatiste pentru a se în
țelege pe deplin că mecanizatorii, 
împreună cu aceste unități, vor tre
bui să organizeze și să asigure efec
tuarea lucrărilor agricole în perioa
dele optime, 
ore de lucru 
noaptea la pregătirea 
respectarea normelor tehnologice, fo
losirea cu randament ridicat a par
cului de mașini și tractoare, spori
rea productivității muncii, reduce
rea consumului- de carburanți.

între obiectivele majore ale orga
nizațiilor de partid de la sate în ac
tuala campanie agricolă se află și 
trebuie să se afle și preocupările re
feritoare Ia realizarea programelor 
privind autoconducerîia și autoapro- 
vizionarea teritorială, un accent 
deosebit ndnlndu-se pe folosirea in
tegrală a . rafeței arabile. în ăeest 
scop se impune organizarea unor 
largi și susținute acțiuni de masă 
pentru cultivarea fiecărei palme de 
pămint din cîmp, a terenurilor pre- 
tabile din plantațiile de vii și pomi, 
a suprafețelor din incintele unități
lor agricole și din fermele zooteh
nice, a terenurilor din vetrele sate
lor și din curțile cetățenilor pe .care

valorificarea fiecărei
— ziua la semănat, 

terenurilor, x

Aceasta pentru a nu mai 
să recurgem la nici un fel

exportul, 
fi nevoie 
de credite, țînînd cont, mai cu sea
mă, de dobînzile foarte înalte și 
care, de fapt, fac inacceptabile cre
ditele financiare.

ÎNTREBARE : Relațiile Est- 
Vest se află intr-o perioadă di
ficilă. Vă rugăm, domnule pre
ședinte, să ne spuneți care este 
rolul pe care poate să-l joace 
România,'in aceste momente, pe 
linia politicii independente la 
care s-a referit și secretarul de 
stat al Statelor Unite ale Ame
rica, Alexander Haig T

RĂSPUNS : Este adevărat, în viața 
Internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebită. Ea este însă mult 
mai complexă și cuprinde multe 
zone. împreună cu relațiile dintre 
diferite grupări și state de pe toate 
continentele.

în acest cadru, într-adevăr, și re
lațiile dintre țările socialiste și capi
taliste — sau dintre Est și Vest, cum 
le numiți dumneavoastră — cunosc 
o anumită încordare. Dar, după pă
rerea mea, contradicțiile dintre ță
rile bogate și țările sărace devin

*

chiar mai puternice și constituie o 
problemă de o gravitate cu mult mai 
mare decît relațiile Est-Vest.

în acest cadru, România consideră 
că țările mici și mijlocii — țările 
lumii a treia, in general, deci și 
România — pot și trebuie să acțio
neze cu mai multă hotărîre în pro
movarea unei politici independente, 
să contribuie la soluțidnarea pro
blemelor complexe internaționale 
într-un spirit nou, pornind de la 
principiile deplinei egalități în drep
turi, ale respectului independenței și 
suveranității naționale, ale neames
tecului în treburile interne, ale cola
borării reciproc avantajoase, care 6ă 
excludă vechile relații de dependen
ță și inegalitate, precum și să ducă 
la renunțarea la politica de forță și 
amenințare cu forța.

în acest spirit, consider că Româ
nia — împreună cu alte state — 
poate avea un rol important în de
pășirea politicii de încordare, în re
luarea politicii de destindere, în ve
derea trecerii la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmare nucleară, la 
realizarea unei noi ordini economi
ce internaționale, la o politică nouă, 
care să ți-nă seama de interesele tu
turor statelor.

Marți dimineața, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut convorbiri cu delega
ția Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, condusă de Assem Kansou, 
membru al Comandamentului Națio
nal al P.B.A.S., secretar general al 
P.B.A.S. din Liban.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, ex- 
primîndu-se dbrința de a dezvolta și 
adînci și în viitor bunele relații și 
solidaritatea dintde cele două parti-

de, în spiritul stimei și respectului 
reciproc, al convorbirilor și înțele
gerilor convenite intre conducătorii 
celor două partide și state, între to
varășii Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad, în interesul poooarelor 
român și sirian, al cauzei păcii, secu
rității și independenței naționale, 
progresului și colaborării intrș na
țiuni. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție. la C.C. al
participat tovarășul Dumitru Turc 
adjunct de șef de secție la C.C. 
P.C.R.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-britanice

în fruntea tuturor acțiunilor
se pot obține, de asemenea, impor
tante cantități de legume și furaje, 

în ceea ce privește specialiștii, 
este necesar ca ei să fie degre
vați de toate lucrările de birou, 
să fie combătute tendințele de biro
cratizare a muncii lor, pentru ca ei 
să se afle permanent pe cîmp, in 
mijlocul cooperatorilor și mecaniza
torilor, cu sfatul tehnic și cu fapta, 
să intervină cu operativitate în pre
venirea sau in remedierea unor de
ficiențe. In același timp, organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
vegheze ca unitățile de stat și coope
ratiste să acorde o atenție corespun
zătoare tuturor laturilor activității 
lor și să mu admită ca, sub pretextul 
urgențelor campaniei agricole de pri
măvară, să se neglijeze calitatea lu
crărilor ori a activității in celelalte 
compartimente, in special în zooteh
nie. Nu o dată, printr-o falsă raporta
re valorică, rezultatele bune obținute 
în sectorul vegetal sînt folosite ca 
paravan pentru a ascunde neîmplini- 
rile'din zootehnie. Este un mod gre
șit de a privi lucrurile, care reclamă 
o ripostă hotărîtă, deoarece o unitate 
poate considera că și-a onorat înda
toririle numai dacă realizează în 
toate sectoarele prevederile planu
lui de producție.

Pentru a răspunde cu succes aces
tor cerințe, organizațiile de partid tre
buie să confere un caracter concret, 
militant, întregii lor activități. Iată 
de ce perfecționarea continuă a sti
lului și a metodelor de muncă ale 
organelor de partid, începînd cu co
mitetele județene și încheind du bi
rourile organizațiilor de bază din 
fermă, este una din sarcinile de cea 
mai stringentă actualitate. Centrul 
de greutate al întregii munci politi
co-educative și organizatorice trebuie 
mutat în tarlaua unde se pregătește 
terenul sau se seamănă. Aceasta im
pune din partea organizației de 
partid o judicioasă repartizare a for-

țelor, în așa fel incit, în toate veri
gile importante să fie repartizați 
membrii organelor de partid, comu
niști cu experiență politică și orga
nizatorică, încredințindu-le în ace
lași timp responsabilități precise în 
cîmp pentru a acționa in vederea 
respectării întocmai a tehnologiilor 
de producție și utilizării cu maximă 
eficiență a tractoarelor și mașinilor, 
în acest sens, laturile organizatorice 
trebuie organic împletite cu cele ale' 
muncii politico-educative și nu se
parate pe responsabilități delimitate 
•y îngustate, așa cum se mai întil- 
nește pe alocuri, deoarece numai o 
activitate politico-organizatorică uni
tară, și nu disparată, poate veni în 
sprijinul cerințelor complexe, situa
țiilor neprevăzute, poate asigura cu 
rapiditate regruparea și concentrarea 
forțelor in momentele și în punctele 
de maximă solicitare ale campaniei.

Munca activiștilor de partid — și 
după exemplul lor a tuturor cadre
lor din organizațiile de masă și ob
ștești, a specialiștilor din organele a- 
gricole și consiliile unice agroindus
triale — trebuie să fie pătrunsă de 
spirit revoluționar, să aibă un pro
nunțat caracter practic și o finali
tate precisă, în așa fel îneît să in
sufle comuniștilor, tuturor lucrători
lor ogoarelor preocuparea ca această 
campanie să se înscrie ca un succes 
de seamă în ridicarea agriculturii 
noastre la parametrii superiori de ca
litate și eficiență. O 'pYeoeuptmh 
ilustrată' de hotărîrea.'floVddîtăprin 
fapte de thuncă, a iuturor lucrători? 
lor ogoarelor patriei de a răs
punde chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a acționa cu înaltă 
răspundere și pricepere pentru ca 
anul acesta să marcheze un pas im
portant în înfăptuirea revoluției 
agrare — parte integrantă a dezvol
tării societății noastre socialiste, a 
înaintării spre comunism.

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT

Aniversarea Zilei naționale a Regatului Maroc îmi oferă prilejul deosebit 
de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai buhe urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului marocan 
prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și strînsă conlucrare existente 
între Republica Socialistă România și Regatul Marocului vor cunoaște o 
dezvoltare tot mai puternică, în folosul popoarelor noastre, al politicii de 
pace, independență, înțelegere și colaborare internațională. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Regatului Maroc, tovarășul Ilie Ver- 
det, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trans
mis primului ministru marocan, 
Maati Bouabid, o telegramă de feli
citare, în care adresează 
bune urări de sănătate

cele mai 
și fericire

personală, de succes In dezvoltarea 
economică și socială a Marocului și 
își exprimă convingerea că relațiile 
prietenești dintre cele două țări se 
vor dezvolta tot mai puternic în 
viitor, în interesul celor două po
poare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

S șl 6 martie. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă. îndeosebi In sud-estul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mal ales in Banat, 
Crlșana. Maramureș, Transilvania șl 
zonele de deal Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu Intensificări in 
zona de munte, predominind din sec
torul sud-vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 si Plus 5 
grade, iar cele maxime între 5 și 15 
grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. In București : Vremea 
va fi relativ caldă, cu cerul temporar 
noros. favorabil ploii, mal ales la în- 
ceputul intervalului. (Corneliu F*#>. 
meteorolog de serviciu).

De la Centrul de fizica 
Pămîntului și seismologie

Centrul de fizica Pămîntului și 
seismologie anunță :

în ziua de 2 martie, Ia ora 10,37 
minute, 55,4 secunde, s-a produs, 
în regiunea Vrancea, la adîncimea 
de 102 km, un cutremur cu magnitu
dinea de 4,1 (scara Richter). Inten
sitatea cutremurului în zona epicen- 
trală a fost de 
Mșrcalli).

Cutremurul a 
rești (un grad),
un fel de pagube materiale.

(Agerpres)

două grade (scara

fost simțit la Bucu- 
Nu s-au produs nici

de colaborare economică și cooperare industrială 
și tehnologică

Marți au început la București lu
crările sesiunii a IX-a a Comisiei 
mixte româno-britanice de colabo
rare economică și cooperare indus
trială și tehnologică în cadrul căreia 
se analizează stadiul îndeolinlrii o- 
biectivelor stabilite cu prilejul con
vorbirilor la nivel înalt româno-bri
tanice și al protocolului sesiunii an
terioare. Totodată, 'sînt examinate 
căile și .modalitățile concrete de 
sporire a volumului schimburilor co
merciale între România și Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de

Nord, precum și posibilitățile de ex
tindere în continuare a cooperării 
economice bilaterale și pe terțe piețe 
in multiple domenii de activitate.

Delegația română este condusă de 
Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 'Econo
mice Internaționale, iar delegația 
britanică de Peter Corley, subsecre
tar la Departamentul comerțului, 
președinții celor două părți în co
misie.

(Agerpres)

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

După un meci foarte bun, echipa României 
a făcut încă un pas spre finala marii competiții

Ieri seara, în orașul vest-german 
Boblingen, s-a jucat meciul dintre 
echipele reprezentative ale României 
și Ungariei, din grupa a’ Il-a semi
finală a campionatului mondial de

••

handbal masculin. Handbaliștii noș
tri, care au realizat un joc foarte 
bun, au făcut încă un pas înainte 
spre finala marii competiții, între- 
cînd pe adversari cu scorul de 24—19 
(12—11 la pauză).

AZI, ÎN „CC.E" LA FOTBAL

Universitatea Craiova-Bayern Miinchen
Meciul dintre echipele Universita

tea Craiova și Bayern Miinchen, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, este așteptat cu deosebit in
teres la Craiova, unde biletele pen
tru cele 40 000 de locuri ale stadio
nului „Central" au fost vîndute încă 
de acum o lună.

Universitatea Craiova, cu toți jti- 
pățorii în bună condiție de joc (Bă
lăci, ușor accidentat în partida de 
campionat de sîmbătă, s-a refăcut), 
va începe meciul cu formația stan
dard : Lung — Negrilă, Tilihoi, Ște- 
fănescu, Ungursanu — Țicleanu, Iri- 
mescu, Bălăci — Geolgău, Cămăta- 
ru, Cîrțu.

în cîteva
• Astăzi, în campionatul național 

de rugbi, se vor desfășura următoa
rele partide ■ Dinamo — Sportul 
studențesc (teren Tineretului — ora 
15) ; Știința Cemin Baia Mare — 
Steaua și C.S.M. Suceava — Știința 
Petroșani.
• în turneul de consolare al cam

pionatului mondial masculin de 
handbal, după disputarea a două 
etape, în clasament conduce echipa 
Cubei cu 3 puncte,' urmată de for
mațiile Japoniei — 2 puncte. Kuwei
tului — 2 puncte și Algeriei — 1
punct. Rezultate înregistrate în etapa 
a doua : Algeria — Cuba 21—21 și 
Japonia —

• După 
competiția 
tică „Cupa 
New York 
La această

Lotul lui Bayern Miinchen a sosit 
marți, la ora 13,45, cu un avion spe
cial pe ruta Miinchen — Craiova. 
Antrenorul Paul Csernai ne-a decla
rat că va începe meciul de astăzi cu 
formația care a evoluat sîmbătă în 
campionatul vest-german, adică : 
Miiller — Weiner, Augenthaler, Beier- 
idzer, Horsmann — Kraus, Dremm- 
ler, Breitner -- Diirnberger, Hoe
ness, Rummenigge.

Partida, care va începe la ora 15,00, 
va fi transmisă în întregime la radio 
și televiziune și va fi condusă de cu
noscutul arbitru olandez Charles 
Corver.

rinduri
ciparea și o echipă masculină din 
R.P. Chineză.
• Ca urmare a succesului înregis

trat în turneul internațional de la 
Monterrey (Mexic), tenismanul ame
rican Jimmy Connors a trecut pe 
primul loc în clasamentul „Marelui 
Premiu F.I.L.T.", totalizînd în pre
zent 510 puncte. El este urmat de 
John McEnroe cu 475 puncte, Johan 
Kriek — 460 puncte, John Sadri — 
360 puncte, Yannick Noah — 262 
puncte, Andres Gomez — 247
puncte etc.

Oraș situat pe coasta 
lui, la întretăierea unor 
rețele rutiere, feroviare 
Casablanca este, cu cei 
de locuitori ai săi, principalul cen
tru economic și comercial al Maro
cului. Aici este concentrată 60 la 
sută din industria țării și 75 la 
sută din activitatea comercială, 
financiară și a serviciilor. în cei 
26 de ani care au trecut de la pro
clamarea independenței Marocului 
și, mai cu seamă, în ultima peri
oadă, marele oraș a cunoscut o 
puternică dezvoltare^ Au apărut 
noi construcții industriale, edi
ficii șocial-culturale și bănci ; a 
fost extinsă considerabil capacita
tea portului ; a intrat în funcțiune 
un nou aeroport prin care tran
zitează- anual circa 3 milioane de 
persoane, fiind cel mai mare de pe 
continentul african.
. Aceste transformări adînci petre
cute în înfățișarea celui mai mare 
oraș al țării reprezintă fără îndo
ială o mărturie grăitoare a efor
turilor depuse de poporul marocan 
pentru lichidarea grelei moșteniri 
a trecutului de dominație colo
nială și valorificarea în folosul 
propriu a resurselor naționale. Ele 
nu se limitează, firește, la perime
trul renumitului centru economic, 
în ultimele decenii, pe harta Maro
cului și-au făcut apariția nume
roase alte localități cu profil, in
dustrial, ca de exemplu Moham- 
media, El Jadida, Safi, care joacă 
un rol tot mai important în pre
lucrarea principalelor bogății ale 
solului și subsolului. Safi, de pildă, 
a devenit o adevărată cetate a in
dustriei de fosfați, aici funcționînd. 
începînd din 1975, marele complex 
„Maroc Phosfore" — primul din- 
tr-o suită de șase unități chimice 
prevăzute a fi construite pină în

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, marți după-amiazâ 
a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia Marcel Moldoveanu, cerce- ____
tător principal la Institutul de ecb- ' > 4u . 
nomie mondială, a împărtășit im- 
prcsil de’ călătorie din această 
țară. în încheiere a fost prezentat 
un film documentar marocan.

Atlanticu- 
importante 
și aeriene, 
2 milioane

anul 1990. Atenția acordată acestui 
sector economic se explică prin 
faptul că Marocul este primul ex
portator de fosfați din lume, pro
ducția sa anuală atingînd in 1931 
circa 20 milioane tone.

Phieten sincer al popoarelor 
arabe, al tpturor popoarelor Care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul 
urmărește 
depuse de 
înflorirea 
noastră și 
raporturi 
rare care 
contribuție 
rea acestor raporturi 
întîlnirile dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
san al II-lea, care au 
perspective conlucrării 
marocane pe multiple planuri. Ca 
o expresie a dorinței comune de a 
da noi dimensiuni acestei conlu
crări, în cursul celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei interguverna- 

• mentale româno-marocane de co
operare economică și tehnică, des
fășurate în septembrie 1981, au 
fost convenite înțelegeri privind 
valorificarea unor zăcăminte mi
nerale, cercetarea petrolieră, lu
crări portuare și rutiere, sideru-- 
gia, lucrări hidroenergetice, con
struirea unui aeroport, realizarea 
unei linii de montaj de autotu
risme de teren, a unei oțelării, 
precum și alte obiective indus
triale. Adăugindu-se unor realizări 
bine cunoscute pe linia cooperării 
in producție, aceste acorduri 
să sublinieze o dată mai mult 
nicia relațiilor dintre cele 
țări, corespunzător întru totul 
reselor popoarelor român șl 
rocan, ale cauzei păcii, Înțelegerii 
și progresului.

român 
cu simpatie eforturile 

poporul marocan pentru 
patriei sale. între țara 
Maroc ’ s-au statornicit 

de prietenie și colabo- 
se extind 
hotărîtoare

an de an. O 
la dezvolta- 
au adus-o 
președintele 
regele Has- 

deschis largi 
româno-

vin 
rod- 
două 
inte
rna-

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, ziariști, un nu
meros1 public;

, fost. prezenți Boubker 
Boumăhdi, ambasadorul Marocu-' 
lui la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Duminică 7 martie
TRAGERE EXTRAORDINARĂ PRONOEXPRES

Agențiile Loto-Pronosport în-’ 
cep mîine vînzarea biletelor pen
tru tragerea extraordinară Prono- 
expres de duminică 7 martie 1982,. 
care _ oferă participanților șanse 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
excursii în U.R.S.S. sau R.P. Un
gară, precum și importante sume 
de bani, variabile și fixe. Pentru 
atribuirea cîștigurilor se vor efec
tua 13 extrageri în patru faze, to- 
talizînd 72 de numere. Așadar, 
aceeași formulă tehnică avantajoa-

să utilizată la tragerea similară din 
10 ianuarie 1982, cînd s-a înre
gistrat numărul-record de peste 
137 000 de premii ! Biletele de 25 
lei varianta au drept de cîștiguri 
la toate extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante com
binate și combinații „cap de pod“, 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Consultați prospec
tul acestei trageri deosebit de 
avantajoase și procurați din timp 
bilete cu numerele preferate !

Kuweit 31—20. 
cum s-a mai anunțat, 
internațională de gimnas-
Americii" va avea loc la 
în zilele de 6 și 7 martie, 
ediție și-a anunțat parti-

DEMNITATEA FAPTEI
(Urmare din pag. I)

TELEORMAN • în cadrul ac
țiunilor prilejuite de aniversarea a 
60 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunișt, la Casa de cul
tură din municipiul Alexandria a 
avut loc dezbaterea pe tema „Con
tribuția tinerei generații la lupta 
organizată și condusă de pa-fid 
pentru consolidarea puterii revo- 
luționar-democratice". Au partici
pat sute de tineri din unitățile eco
nomice și liceele din localitate. 
(Stan Ștefan).

BUZĂU O în această perioadă ’Ia 
căminele culturale, casele de cul
tură. cluburi, in unitățile agricole, 
Întreprinderi și instituții din jude
țul Buzău au loc, sub egida sec
ției de propagandă a comitetului 
județean de partid, numeroase ma
nifestări politico-educative și cul- 
tural-artisțice consacrate aniversă
rii a 75 de ănt de la răscoala din 
1907 și a 20 de ani de la încheie
rea cooperativizării 
(Stelian Chiper).

CLUJ ® Iubitorii 
Cluj-Napoca și din 
beneficiază în aceste zile de . un 
mare număr de spectacole ce au 
loc în cadrul festivalului itinerant’

agriculturii.

de teatru din 
împrejurimi

® STARTUL EXPE
RIENȚEI „ALPEX", desti- 
nată determinării influenței re
liefului asuora climei, și la care 
participă 19 țări vest-europene 
și S.U.A., a fost dat la Geneva- 
Cointrin. Pentru această expe
riență sint folosite 17 aeronave, 
o flotă oceanografică formată 
din 11 unități, doi sateliți arti
ficiali ai Pămintului. Ea va stu
dia influența lanțurilor mun
toase asupra atmosferei, a de
clarat, în cursul unei conferințe 
de presă, Aksel Wiin-Nie'.sen, 
secretar general al Organi
zației Meteorologice Mondiale 
(O.M.M.). Geneva-Cointrin a 
fost ales drept cartier general 
al acestei experiențe, deoarece 
majoritatea fenomenelor meteo
rologice importante pot fi ob

de teatru reunit sub genericul „An
tologia spectacolelor cu piese ro
mânești contemporane". Spectacolul 
inaugural a fost susținut de Tea
trul Național clujean cu piesa 
„Mobilă și durere" de Teodor Ma- 
zilu. Cu acest prilej au fost decer
nate și premiile revistei „Tribuna" 
pe 1981. Programul festivalului mai 
prevede întilniri ale colectivelor de 
teatru prezente cu formații de a? 
matori, precum și simpozionul 
„Teatrul românesc contemporan șî 
publicul său", la care participă dra
maturgi. regizori, actori, critici de 
teatru din întreaga țară. (AL Mu- 
reșan).

VASLUI • Timp de două zile 
s-au desfășurat la Birlad lucrările 
unui schimb de experiență inter- 
județean organizat de Ministerul 
Educației și învățămîntului. Uniu
nea sindicatelor din invățămînt și 
cultură și inspectoratul școlar ju
dețean, cu tema „Folosirea optimă

a mijloacelor de invățămînt în pro
cesul de predare-învățare a disci
plinelor fundamentale". (Petre Ne- 
cula).

DÎMBOVIȚA • în școli și insti
tuții, de cultură din orașul Pucioa
sa se desfășoară in această săptă- 
mînă o suită de manifestări politi
co-educative și cultural-artistipe 
sub genericul „Flori omagiale" de
dicate zilei de 8 Martie. (Gh. Ma
nea). *

BRAȘOV • Cu ocazia aniversă
rii a 100 de ani de cind în sala 
Gimnaziului român din Brașov a 
fost prezentată in premieră abso
lută opereta „Crai nou" de Ci- 
prian Porumbescu, artiștii Teatru
lui muzical ” "
un spectacol 
canu).

MUREȘ • 
rii a 80 de ani de viață a compozi
torului, violoncelistului și dirijo-

din Brașov au oferit 
omagial. (Nicolae Mo-

Cu prilejul aniversă-

rului Kozma Geza, Filarmonica de 
stat din Tg. Mureș a organizat, în 
sala mare a Palatului culturii din 
localitate, un concert omagial cu 
lucrări din opera sărbătoritului. 
(Gh. Giurgiu).

ALBA 9 în orașul Abrud și lo
calitățile din zonă s-a desfășurat 
cea de-a 12-a ediție a festivalului 

■ cultural „Inimi fierbinți in țara de 
piatră", manifestare care a cuprins 
simpozioane și dezbateri'pe teme 
economice și de educație, spectaco
lul de obiceiuri și tradiții folclo
rice „Joacă moțul cu moața" și ver
nisajul expoziției artiștilor plastici 
din Abrud. (Ștefan Dinică).

ARAD • La sala „Forum" din 
Arad s-a deschis o expoziție de 
pictură naivă. Sînt expuse lucrări 
ale artiștilor amatori Rodica Nico- 
dim, Maria Mihuț și Petru Mihuț. 
Expoziția se bucură de un frumos 
succes de public. (Tristan Mihuța).

BOTOȘANI 9 La Dorohoi s-a 
desfășurat cea de-a VIII-a ediție a 
festivalului-concurs „Mărțișor-’82", 
la care au participat interpreți de 
muzică ușoară din întreaga țară. 
(Silvestri Ailenei).

aflau proiectanții, inginerii 
și muncitorii constructori, 
profesori și studenți de la 
Institutul politehnic bucu- 
reștean, care, și ei, partici
paseră la conceptualizarea 
și execuția diferitelor părți 
ale strungului. Toți cei 
care se simțeau implicați 
în înfăptuirea 
lui instrument 
de lucru erau stăpiniți de 
o puternică emoție și 
cred că nu greșesc, rea- 
,mlntindu-mi chipurile lor 
crispate, că fiecare, în si
nea lui, își punea 
întrebare : „Va
oare 7“
pe buton... Imensa 
de lucru 
diametrul 
put să se 
tele părți 
articulații 
ele comenzilor date de om, 
și deodată, ca la un im
puls declanșat de cine știe 
unde, fetele s-au destins, 
în priviri s-a aprins flacă
ra bucuriei și satisfacției. 
Aplauzele au izbucnit tu
multuos. Era o premieră a 
inteligentei și măiestriei 
tehnice românești mult, cu 
mult mai mult decît reuși-

complexu- 
industrial

cele de mai

aceeași 
merge, 

A urmat apăsarea 
masă 

a struhgului cu 
de 16 m a înce- 
rotească, diferi- 
constructive și 

au răspuns și

tă. Era o întruchipare, am 
putea spune, fără egal a 
muncii unor mari colective 
atît în planul gîndirii, cit 
și al execuției. Ingineria 
noastră, tehnologia noas
tră, măiestria muncitorilor 
noștri trecuseră un mare, 
complicat și prestigios e- 
xamen.

Am redat
sus nu atit pentru inedi
tul lor, cit, pe de o parte, 
pentru a releva faptul de 
o impresionantă măreție 
că poporul nostru alcătuit 
din muncitori, din țărani, 
din oameni ai cărții are, 
în societatea socialistă pe 
care o construiește con
știent, teren fertil pentru 
punerea în operă șl trans
figurarea faptică a ideilor 
celor mai cutezătoare, iar 
pe de altă parte, pentru a 
evidenția, și este întot
deauna necesar să o facem, 
că orice fapt de muncă 
dus cu inteligență și pa
siune pînă la capăt con
stituie sursa adevăratei și 
deplinei satisfacții în viață.

Tara este un mare și per
manent șantier. Avem des
chise mari lucrări. în pri
mul rînd cele de pe Du
năre — cea de a doua 
hidrocentrală Porțile de

Fier, noul pod peste flu
viu de la Cernavodă, 
canalul dintre Dunăre și 
Mare. Se desăvîrșesc 
portante obiective in _
dustria siderurgică, în in
dustria construcțiilor 
nave, a celei de mașini, a 
bunurilor de larg consum.

, în temeiul, noilor regle
mentări, care așază pe 
baze stimulative munca 
lucrătorilor ogoarelor, se 
așteaptă ca agricultura, 
această ramură de bază a 
economiei noastre națio
nale, să înregistreze noi, 
pași în direcția mai bunei 
organizări, a rentabilizării, 
în perfecționarea muncii 
din zootehnie. 'Știința este 
cnemată să se implice tot 
mai fructuos în procesele 
înnoitoare din toate sfere
le de activitate productivă. 
Am auzit muncitori de pe 
șantierul Porțile de Fier- 
XI : „înainte de a fi venit 
aici am lucrat De Argeș, 
pe Lotru" sau „Fu ' mi-am 
început cariera la Bicaz". 
Printre metalurgiștii de la 
Călărași îi auzi pe mulți 
afirmînd, cu nedisimulată 
mîndrie : „Sînt de la Ga
lați" ; „Eu am învățat 
meșteșugul metalurgiei la 
Hunedoara". Miine, cînd

im- 
in-
de

opere în curs de 
astăzi vor fi în- 
lucrătorii, fie ei

marile 
execuție 
cheiate, 
zidari, excavatoriști, șoferi 
de basculante, 
constructori de mașini gre
le, vor afirma 
satisfacție » și
„Am lucrat la Canalul Du
năre — Marea Neagră" ; 
„Eu la Porțile de Fier-II“; 
„Eu mi-am adus contribu
ția la construcția motoru
lui de nave de 32 000 cai 
putere" ; „Noi amr partici
pat la conceperea și reali
zarea echipamentului pen
tru prima centrală atomo- 
electrică românească" ; 
„Eu am pus umărul la pro
gresul agriculturii". „Iar 
noi — vor spune, cu depli
nă acoperire în fapte, pic
torul, scriitorul, muzicia
nul, învățătorul — ne-am 
adus, prin lucrarea mai cu 
grijă a ogorului nostru, o 
și mai substanțială contri
buție la ridicarea gradu
lui de cultură și civilizație 
al poporului, la educarea 
lui în spiritul idealurilor 
nobile de progres și pace 
ale omenirii, de iubire de 
țară !“.

Fapte de muncă — tot 
atitea împliniri dătătoare 
de satisfacții.

monta tort,
cu aceeași 

mîndrie :

servate în Alpi. Se știe de o 
sută, de ani, a precizat Wiin- 
Nielsen, că lanțurile muntoase 
influențează ^atmosfera la scară 
mondială. Ele provoacă pertur- 
bații violente denumite cicloa
ne. Nici un lanț muntos nu pro
voacă mai multe perturbații de 
acest fel ca Alpii, care se află 
adesea la originea a numeroase 
catastrofe naturale.

• EXTRAVAGANȚELE 
MODEI... Potrivit unei rela
tări a agenției France Presse, 
se pare că in ultimele săptă- 
mîni la Los Angeles „marca 
nobleței" n-o mai constituie un 
„Rolls" epatant sau o vilă în 
cartierul locuit de vedetele ecra
nului, ci... un Colt calibrul 38, 
cu butoiașul din aur de 24 ca

rate și purtînd semnătura — în 
relief și în aur — a unuia din 
cele mai scumpe magazine din 
oraș, „Bijan". Acest magazin 
oferă clienților revolverul des
cris mai sus la un preț-baga- 
telă : 10 000 dolari bucata. Și 
conștienți de faptul că în zona 
acestui oraș cu o foarte ridi
cată rată a criminalității revol
verul are toate șansele de a fi 
folosit de bogății care și-l pro
cură ca mijloc „șic" de apăra
re, proprietarii magazinului 
oferă amatorilor și gloanțe de 
aur, tot de 24 carate...

• O NOUĂ SURSĂ 
DE PETROL. Pot fi transfor
mate în petrol gunoaiele mena
jere 7 Iată o întrebare la care 
doi oameni de știință din Ma

rea Britanie — Roger Benn și 
Noel Mcaullife, de la Universi
tatea din Manchester — au răs
puns afirmativ, după mai bine 
de trei ani de cercetări asidue. 
Ei au utilizat deșeuri de tex
tile, hîrtie, mase plastice și coji 
de... cartofi. „Amestecul" rezul
tat este transformat in petrol 
de o calitate suficient de bună.

• MATUSALEMI VE
GETALI. Cercetători din 
Azerbaidjan au reușit să stabi
lească vîrsta unui platan uriaș 
aflat în satul Shtorașen din re
giunea autonomă Nagornii Ka-

rabah : 2 000 de ani. Circumfe
rința arborelui este de 27 de 
metri, iar înălțimea fiecăreia 
din cele patru tulpini înfrățite 
atinge 26-30 de metri. în a- 
ceeași regiune, în apropiere de 
satul Ghergher, a fost identifi
cat un alt platan a cărui vîrstă 
este de 1 200 de ani. Aceste 
monumente ale naturii se află 
sub o protecție specială.

• „PORTRETUL AME
RICANULUI DE RÎND". 
Agenția U.P.I. a realizat, re
cent, „portretul americanului de 
rînd", potrivit căruia acesta are,

la naștere, o speranță de viață 
de 72 de ani și zece luni. în mp- 
die, se precizează, albii trăiesc 
cu cinci ani mai mult decît ne
grii. Printre principalele cauze 
ale mortalității se numără si
nuciderea (zece la sută dintre 
decese). Astfel, in S.U.A. sint 
înregistrate anual 25 000 de si
nucideri, alți 200 000 de ameri
cani încercînd să recurgă, fără 
succes însă, la această „soluție". 
„Studiul de portret" citat re
levă că trei pătrimi dintre si
nucigași sînt șomeri. Se arată,
pe de altă parte, că fiecare al 
patrulea american adult a fu
mat cel puțin o dată marijuana. 
„Americanul de rînd" consacră 
săptămînal televizorului 27 de 
ore și 19 minute și citește în 
medie doar două cărți pe an, a- 
firmă autorii „portretului^

• ROBOȚII ÎN IN
DUSTRIA JAPONEZĂ. In 
urma „robotizării" rapide a in
dustriei japoneze, guvernul ni
pon intenționează să efectueze 
luna viitoare un amplu studiu 
în privința consecințelor pe care 
acest proces le are asupra o- 
cupării forței de muncă, condi
țiilor de muncă și relațiilor din
tre salariați și administrațiile 
întreprinderilor. Potrivit datelor 
unei anchete efectuate de Mi
nisterul Muncii, în 1981 în Ja
ponia au fost introduși în între
prinderi circa 24 000 de roboți 
industriali, în întreaga țară 
funcționînd în prezent aproxi
mativ 100 000 de astfel de me
canisme. Acceptați inițial fără 
probleme de salariați, roboții 
încep să fie priviți, in condi

țiile economiei capitaliste, ca un 
pericol potențial pentru menți
nerea locurilor de muncă ale 
oamenilor. ■ ’
• STIMULAREA UTI

LIZĂRII ENERGIEI SO
LARE. Autoritățile locale din 
provincia canadiană Ontario au 
elaborat un program eșalonat 
pe cinci ani pentru stimularea 
utilizării energiei solare în di
ferite domenii de activitate in
dustrială. între altșle, se vor 
acorda credite în valoare de 10 
milioane dolari, care vor servi 
la realizarea de instalații și teh
nologii pentru folosirea acestei 
resurse, atît pentru termoficare, 
cît și pentru producerea de e- 
lectricitate.



Ample acțiuni și luări de poliție împotriva 
cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii

lAi apel al savanților pentru folosirea 

cuceririlor științei exclus'v în scopuri pașnice

Un marș al păcii pe ruta

Nagasaki—Hihroshima—

Sesiunea Comitetului O.N.U. pentru decolonizare

COPENHAGA 2 (Agerpres). - In 
orașul danez Roskilde s-au desfășu
rat lucrările reuniunii Comitetului 
permanent al Federației mondiale a 
oamenilor de știință. In cadrul dez
baterilor, participanții au condam
nat hotărîrea S.U.A. de a trece la 
producerea pe scară largă a bom
bei cu neutroni și planurile N.A.T.O. 
de amplasare de noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul Europei occi
dentale. Ei.au adresat oamenilor de 
știință din întreaga lume chemarea 
de a lupta energic împotriva planu
rilor prin care se urmărește trans
formarea continentului european în

„Cărți, nu bombe!“
WASHINGTON 2 (Agerpres) — 

„Cărți, nu bombe 1“ — este lozinca 
sub care mii de studenți ți elevi 
din toate regiunile S.U.A. au md- 
nifeslat, luni, pe străzile principale 
ale capitalei americane și in fata 
Casei Albe. Participanții la demon
strație și-au manifestat astfel opo
ziția față de sporirea cheltuielilor 
militare ale S.U.A. in dauna fon
durilor bugetare alocate pentru în- 
vățămlnt. în ultimele săptămîni, 
rectorii universităților americane

„Să se acționeze pînă
BONN 2 (Agerpres) — In locali-; 

tatea Tutzig din Bavaria s-au des
chis lucrările colocviului interna
tional „Asigurarea păcii prin de- 
zarmare“. Printre participanții la 
reuniunea., convocată de mai multe 
organizații' obștești și religioase se 
numără militanți pe tărim politic 
și social, oameni de știință, 
dlplomați.

Mișcarea pentru pace din 
R. F. Germania a hotărit bloca
rea intrării la Congresul fede
ral al Partidului Social-Democrat 
(P.S.D.), din luna aprilie, de la 
Miinchen, și organizarea unei 
manifestații pașnice — a anunțat 
Petra Kelly, președinte federal al 
Partidului ecologist. Intr-un inter-

AGENȚIA D.P.A.:

An de an crește „armata săracilor" 
din țările Pieței comune

BONN 2 (Agerpres) — Ca urmare 
a adincirii fenomenului de criză eco
nomică din ultimii ani, „armata să
racilor" din țările membre ale Pieței 
comune a crescut an de an, ajungind 
tn prezent la aproape 30 milioane de 
oameni — se arată intr-o statistică 
efectuată de unul din membrii Co
misiei C.E.E. pentru problemele for
ței de muncă și sociale, citat de 
agenția D.P.A. Rindurile celor săraci 

arena unui război în care să se re
curgă la uțilizarea armamentelor de 
distrugere în masă. Totodată au fost 
examinate proiectul de declarație a 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință, care va fi înaintată celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru 
problemele dezarmării, precum’ și 
proiectul de apel adresat oamenilor 
de știință din întreaga lume. Docu
mentul cheamă oamenii de știință 
de pretutindeni să participe activ 
la lupta pentru consolidarea păcii, 
să acționeze pentru folosirea cuce
ririlor științei exclusiv în scopuri paș
nice.

și asociațiile de studenți au inițiat 
o puternică campanie împotriva 
reducerii fondurilor destinate învă
țământului.

Tot luni, la laboratorul pentru 
arme nucleare al Universității 
Lawrence Livermore, din Califor
nia, a avut loc o nouă demonstra
ție de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare. Se precizează 
că poliția a intervenit, arestînd 48 
de demonstranți.

nu este prea tîrziu"
viu acordat agenției D.P.A., Petra 
Kelly a declarat că cei ce acțio
nează în R.F.G. pentru pace urmă
resc să arate delegaților social-de- 
mocrați, întruniți în congresul care 
va avea loc în perioada 19—23 apri- 
lie, adevăratul rol al guvernului 
vest-german în problema amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa Centrală. Dacă congresul 
P.S.D. va amina discutarea proble
mei rachetelor pe anul viitor, 
aceasta va fi prea tîrziu, a mențio
nat Kelly, precizînd că amplasarea 
rachetelor nucleare pe teritoriul 
Europei va începe de la începutul 
anului 1983 și nu la sfîrșitul lui, 
așa cum s-a prevăzut în hotărîrea
N.A.T.O. din decembrie 1979.

s-au îngroșat permanent, ca o con
secință directă a scăderii veniturilor 
pînă sub limita „nivelului de sără
cie" pentru un mare număr de per
soane, determinată de șomajul in 
masă și curba vertiginos ascendentă 
a prețurilor la bunurile de consum. 

După- cum se menționează, pe pri
mul loc in această statistică a săraci
lor se situează Irlanda — cu 23,1 la 

. sută din numărul total al familiilor.

Tokio
TOKIO 2 (Agerpres) — Plecarea 

intr-un marș de protest împotriva 
înarmărilor nucleare a fost dată la 
1 martie in orașul japonez Naga
saki, participanții urmind să treacă 
prin celălalt oraș nipon victimă a 
holocaustului atomic, Hiroshima, și 
să ajungă, in ultima decadă a lunii 
mai, după parcurgerea a peste 1 300 
kilometri, la Tokio. In capitali 
marșul se va încheia printr-un 
miting de masă. Locuitorii din zo
nele străbătute de participanții la 
marș sînt solicitați să-și pună sem
nătura pe o petiție cerind abolirea 
armelor nucleare pe plan mondial. 
Se apreciază că in acest fel se vor 
colecta aproximativ 30 000 000 de 
semnături. Acestea urmează să fie 
remise unui grup de supraviețuitori 
ai bombardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki, care vor fi 
prezenți la viitoarea sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, programată 
să inceapă în iunie la New York.

■t
Noile rachete —

o amenințare la adresa

securității continentului
BERLINUL OCCIDENTAL 2 (A- 

gerpres). — Sub deviza „Vrem pace 
și destindere !“, „Pentrp apărarea 
drepturilor sociale și democratice 
ale tineretului !“, în diferite car
tiere ale Berlinului occidental au 
avut loc manifestații ale organiza
țiilor democratice de tineret. Par
ticipanții și-au exprimat protestul 
față de politica cursei înarmărilor, 
subliniind că hotărîrea N.A.T.O. cu 
privire la desfășurarea în Europa 
occidentală a unor, noi rachete 
americane cu rază medie de acțiune 
reprezintă o amenințare directă la 
adresa păcii și securității popoare
lor întregului continent. Delegații 
la conferința „Tinerilor socialiști“ 
din Berlinul occidental au eviden
țiat, la rîndul lor, necesitatea inter
zicerii totale a armei cu neutroni și 
a desființării arsenalelor nucleare 
amplasate pe teritoriul Europei.

GENEVA

Tratativele privind limitarea 
armelor nucleare 

in Europa .
GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc marți o nouă ședință 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la tratativele privind limita
rea armelor nucleare în Europa. 
După cum s-a anunțat, următoarea 
ședință va avea loc joi, 4 martie.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in Italia

© Primire la secretatul general al P. C. Italian
• Întîlniri cu conducători ai principalelor partide 

politice
ROMA 2 (Agerpres). — Secretarul 

general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, l-a primit pe 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise un călduros sălut și cele 
mai bune urări tovarășului Enrico 
Berlinguer, celorlalți tovarăși din 
conducerea Partidului Comunist Ita
lian.

Mulțumind pentru'sentimentele ex
primate, tovarășul Enrico Berlinguer 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din partea 
sa, a Direcțiunii P.C.I., împreună cu 
cele mai sincere urări de succes in 
ampla și neobosita activitate pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
a statului român.

In timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele raporturi 
de prietenie, colaborare și solidari
tate, de stimă și respect reciproc din
tre P.C.R. și P.C.I., dorința de a le 
dezvolta în continuare, în interesul 
întăririi legăturilor de prietenie și 
conlucrare fructuoasă dintre cele 
două țări și popoare, al unității și 
solidarității dintre partidele comu
niste și muncitorești.

întrevederea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, caracteristică relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian. A fost pre
zent ambasadorul țării * noastre în 
Italia, Ion Mărgineanu.

Rezultatele alegerilor din R.P.D. Coreeană
PHENIAN 2 (Agerpres). — Comi

tetul electoral central pentru alege
rile de deputați in Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene a 
dat publicității un comunicat asupra 
rezultatelor scrutinului, desfășurat 
la 28 februarie a.c. Alegătorii au 
participat în proporție de 100 la sută 
la vot și s-au pronunțat pentru cei

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
GUVERNUL BRAZILIAN se o- 

pune oricărei intervenții străine in 
Salvador sau în alt stat suveran, a 
declarat ministrul Jde externe al 
Braziliei, Ramiro Saraiva Guerrei- 
ro. Poporul salvadorian, a spus el, 
trebuie să fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele în mod demo
cratic.

PARLAMENTUL ISRAELIAN a 
respins marți, cu o majoritate de 
58 de voturi, contra 4 și 43 de ab
țineri, o moțiune de cenzură la 
adresa guvernului condus de Me- 
nahem Begin, în legătură cu retra
gerea israeliană din Sinai, prevă
zută pentru 25 aprilie anul acesta 
— transmite agenția France Presse. 
Moțiunea, depusă de partidul de 
extremă dreapta Tehiga, de opo
ziție, se pronunța împotriva retra
gerii totale a Israelului din Sinai.

Cu prilejul vizitei oficiale în Italia, 
tovarășul Ștefan Andrei s-a întilnit, 
separat, cu conducători ai principa
lelor partide politice.

în convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej cu Bettino Craxi, secretar 
general al Partidului Socialist Italian. 
Pietro Longo, secretar general al 
Partidului Socialist-Democratic, Fla- 
minio Piccoli, secretar național al 
Partidului Democrat-Creștin. Vale
rio Zanone, secretar național al Parti
dului Liberal, a fost transmis un 
călduros mesaj de salut din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Exprimînd cele mai vii mulțumiri, 
interlocutorii au rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și prietenesc din partea 
lor, a conducerii partidelor pe care 
le reprezintă. Evocînd cu plăcere în- 
tilnirile și convorbirile avute cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, ei au dat 
o înaltă apreciere rolului și contri
buției conducătorului, partidului și 
statului nostru în lupta pentru secu
ritate, dezarmare, asigurarea păcii și 
conlucrării prietenești între popoare, 
subliniind stima și prețuirea de care 
se bucură în' Italia și în întreaga 
lume.

A avut loc un schimb de păreri în 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

La întîlniri și convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atrhosferă cordială, 
prietenească,. a participat ambasado
rul țării noastre în Italia.

615 candidați înscriși pe listele elec
torale, care au devenit membri ai 
Adunării Populare Supreme.

Președintele Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a fost ales in unanimi
tate deputat în Adunarea Populară 
Supremă de alegătorii din circum
scripția Dauktcheun.

INTÎLNIREA DE LA MASSADA 1 
dintre personalități druze din te- . 
ritoriul ocupat, din zona înălțimi
lor Golan, și autoritățile israeliene I 
a rămas fără rezultate — a anunțat, 
potrivit agenției France Presse, | 
postul de radio din Israel. Intîlni- | 
rea a avut scopul să pună capăt 
grevei generale a celor 13 000 de « 
druzi din regiune, aflată in cea 
de-a treia să'ptămînă. Druzii au * 
respins’ cererile Israelului, care, 
deși a acceptat ca aceștia să-și 
păstreze naționalitatea siriană, vrea | 
să le impună documente de iden
titate israeliene. După eșecul con- j 
vorbirilor, generalul israelian Amir | 
Drori, comandantul șef al sectoru
lui de nord, a declarat că Inălți- I 
mile Golan vor fi controlate de I 
armată și circulația va fi interzisă 
în zonă atit timp cît va fi necesar. |

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările 
sesiunii . ordinare a Comitetului
O.N.U. pentru decolonizare.

Adresind un salut participanților 
la sesiune, secretarul general’ al 
O.N.U., Javier Perez, de Cuellar, a 
amintit că de la adoptarea Decla
rației O.N.U. privind acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale, peste 70 de milioane de oa
meni au obținut independența și un 
număr de 57 de foste colonii au de
venit state membre cu drepturi de
pline ale Organizației Națiunilor 
Unite. El a adresat un apel membri
lor Națiunilor Unite să-și intensifi
ce eforturile pentru desăvîrșirea 
procesului de decolonizare pe pla

încheierea vizitei delegației de partid și de stat 
a R. P. Polone in U. R. S. S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile T.A.S.S. și
P.A.P., delegația de partid și de stat 
a R. P. Polone, condusă de Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar a] C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, și-a încheiat, marți, vizita 
oficială la Moscova, unde a avut 
convorbiri cu L. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 2 (Agerpres). — După cum 

Informează agenția bulgară de presă 
— B.T.A., marți au avut loc lucră
rile plenarei C.C. al P.C. Bulgar, 
care a examinat unele probleme or
ganizatorice. Plenara l-a ales pe 
Milko Balev, secretar al C.C., ca 
membru al Biroului Politic și l-a e- 
llberat pe Grișa Filipov din funcția 
de secretat al C.C., ca urmare a de
semnării lui in funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri;

Kiril Zarev, vicepreședinte al Con- 
, siliului de Miniștri, președintele Co

Noi pași în cercetarea sistemului jular

Imagini de pe Venus
MOSCOVA 2 (Ager

pres) — Referindu-se 
la unele amănunte le
gate de coborirea lină 
pe planeta Venus a 
stației automate inter
planetare sovietice, 
ziarul „Pravda" preci
zează cfi robotul cos
mic a funcționat timp 
de 127 minute, adică 
de patru ori mai mult 
decît era prevăzut în 
programul misiunii, 
rezistînd la tempera
turi și presiuni extrem

„Pioneer-10“ spre Pluton
WASHINGTON 2 

(Agerpres) — Sonda 
interplanetară ameri
cană i,Pioneer-10", pri
mul mesager al Temei 
ce sa efectuat observa
ții științifice asupra 
planetei Jupiter, a 
împlinit la 2 martie 10 
ani de existență spa
țială. în greutate de 
259 kilograme, sonda 

de mari. In fotografi
ile transmise de robot 
se pot distinge amă- 
nunțc ale solului pla
netei văzute parcă 
printr-un strat de apă. 
Din ele rezultă ci so
lul se deosebește mult 
de cel din zonele unde 
au coborît alte aparate 
cosmice. Pe alocuri se 
pot observa muchiile 
ascuțite ale unor pie
tre acoperite cu un 
strat de praf sau de

a pqrcurs în acest in
terval peste 5 miliarde 
de kilometri și a 
transmis pe Temă 
circa 125 miliarde de 
date științifice din cele 
mai diverse. în pre
zent „Pioneer-10" e- 
voluează între orbitele 
planetelor Uranus și 
Neptun, la o depărtare

neta noastră. Secretarul general al 
O.N.U. s-a pronunțat pentru crearea 
condițiilor ca popoarele din terito
riile mici, indiferent de mărimea lor, 
de prezența resurselor economice și 
de numărul locuitorilor, să aibă po
sibilitatea să-și determine liber vii
torul.

în cuvîntul său, președintele Co
mitetului O.N.U. pentru decoloniza
re, Frank Owen Abdulah (Trinidad- 
Tobago), a adresat statelor membre 
ale O.N.U. chemarea de a acorda 
sprijin politic, moral și material' po
porului namibian care, sub conduce
rea Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), luptă 
eroic pentru înlăturarea dominației 
străine și pentru obținerea indepen
denței.

ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., cu alți conducă
tori de partid și de stat sovietici. Tn 
cadrul convorbirilor au fost exami
nate probleme privind dezvoltarea 
colaborării sovieto-poloneze pe di
verse planuri, prăcum și probleme . 
internaționale actuale. La încheierea 
vizitei a fost dat publicității un co
municat comun.

;

mitetului de Stat al Planificării, a 
fost ales secretar al C.C.

Plenara a acceptat cererea lui 
Peko Takov, membru al Biroului Po
litic, de a fi eliberat din funcție din 
motive de sănătate.

Plenara l-a scos pe Mircio Spasov 
din componența Comitetului Centrat 
Pentru săvirșirea de delicte penale, 
plenara l-a scos din rindurile mem
brilor supleanți ai C.C. al P.C.B. și 
l-a exclus din partid pe Jivko Po
pov.

nisip. Cercetătorii a- 
firmă că, deocamdată, 
la suprafața planetei 
Venus există prea 
puțină culoare albas
tră și că rocile au o 
culoare maro-cafenie. 
In prezent computerele 
prelucrează datele fur
nizate de pe planeta 
Venus. După aceea, 
ele vor fi analizate de 
oamenii de știință 
pentru a afla noi amă
nunte despre planetă.

de peste 4 miliarde 
kilometri de Soare. 
Dacă nu va sur
veni nimic neprevăzut, 
„Pioneer-10" va tra
versa in octombrie 
1986 orbita lui Pluton 
și va deveni primul 
vehicul spațial care va 
depăși limitele siste
mului solar.

De la „muncitori - oaspeți" 
indezirabili, priviți cu ostilitate

Ziarele și revistele occidentale continuă să se ocupe pe larg de condi
țiile tot mai grele cărora le au de făcut față imigranții, acei oameni ce 
și-au părăsit locurile natale ți s-au stabilit în țări străine în speranța iluzorie 
a unei-vieți mai lesnicioase. In împrejurările cînd fenomenele de criză se 
fac tot mai puternic simțite, foștii „muncitori-oaspeți" devin elemente inde
zirabile, ccncurenți „primejdioși", care sînt primii afectați dă concedieri, 
devenind, totodată, în tot mai mare măsură victime ale măsurilor restrictive 
de tot soiul, inclusiv ale expulzării forțate. Semnificative sînt, în acest sens, 
re/atările de față.

„L'OBSERVATEUR DE L'OCDE":

„Pentru străini: munci inferioare calificării 
pe care o posedă" ,

Intr-un studiu privind forța de 
muncă străină in țările capitaliste 
dezvoltate, ale cărui principale 
concluzii sînt publicate în revista 
„L’OBSERVATEUR DE L’OCDE", 
se constată, între altele : „Impor
tantul flux al imigrării din țările 
in curs de dezvoltare, caracteristic 
anilor ’60 și începutului anilor ’70 
s-a redus considerabil în ultima 
vreme. Ca urmare, numărul mun
citorilor străini s-a restrins in 
principalele țări importatoare de 
forță de muncă. Guvernele oc
cidentale se împotrivesc acum 
creșterii numărului muncitorilor 
străini.

In toate țările OCDE (adică în 
principalele țări capitaliste- N. R.) 
— constată studiul — rata șoma
jului în rîndul muncitorilor străini 
o depășește pe aceea a muncitori
lor naționali și discrepanța conti
nuă să se adîncească. Această si
tuație — creată ca urmare a crizei 
economice și a șomajului de masă 
în continuă creștere — contrastea
ză cu aceea existentă cu ani în 
urmă.

„CORRIERE DELLA SERA":

„Măsuri restrictive
Criza economică și tensiunile so

ciale au agravat situația imigran
ților stabiliți în Germania federa
lă, care de cîtva timp sînt obiectul 
unei adevărate campanii discrimi
natorii. Potrivit unui sondaj, 7f) la 
s ită din vest-germanii chestionați 
doresc sistarea totală a imigrări-

Mai multe țări au luat măsuri de 
descurajare a imigrării. In R.F.G. 
a fost interzisă oficial recrutarea 
de muncitori străini. în BELGIA 
s-au făcut propuneri în parlament 
vizînd obligativitatea repatrierii 
muncitorilor străini, îndeosebi a 
șomerilor. In OLANDA, unde den
sitatea populației este deja mare, 
nu s-a încurajat niciodată imi
grarea.

Rezultatele a două anchete asu
pra condițiilor de viață ale munci
torilor imigranți în SUEDIA au 
arătat că străinii sînt supuși unor 
cheltuieli mai împovărătoare decît 
suedezii. Ca și în alte țări, ei sînt 
nevoiți să se mulțumească cu 
slujbele cele mai grele, în condiții 
dificile, prestind o muncă inferi
oară calificării lor.

La rîndul ei, FRANȚA acordă 
o primă pentru repatriere. Aceasta 
a fost instituită mai întii pentru 
șomeri, dar a fost extinsă ulterior 
și asupra altor categorii de imi
granți".

tot mai severe"
lor, în vreme ce ziarul „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" s-a pro
nunțat deschis împotriva afluenței 
de muncitori străini în R.F.G.

Numărul străinilor care se ^flă 
în prezent în R.F.G. se ridică la 
4,5 milioane, ceea ce reprezintă 7,5 
la sută din totalul populației. Este 

evident că imigranții ridică pro
bleme serioase autorităților vest- 
germane. Ei sînt concentrați in 
anumite regiuni, ca Rhenania de 
Nord-Westfalia, unde se află peste 
30 la sută din totalul acestora. In 
unele orașe ei locuiesc în „ghe
touri", în care, așa cum scria un 
ziar local, „nici un vest-german 
n-ar vrea să trăiască".

Motivul care a dus însă la de
clanșarea valului de xenofobie este 
de ordin economic. Atit timp cît 
exista de lucru, muncitorii străini 
erau acceptați, întrucit suplineau 
munca pe care vest-germanii nu 
voiau s-o facă; acum, cînd șomajul 
a ajuns la nivelul de peste 2 mi
lioane, străinii sint tratați cu duș
mănie.

In rindurile muncitorilor străini, 
rata șomajului a atins în R.F.G. 12' 
la sută față de 8,2 la sută pe plan 
național.

Nici fiii imigranților nu primesc 
o instruire corespunzătoare pentru 
că nu sînt în stare să urmeze șco
lile vest-germane, iar pe de altă 
parte este insuficientă instruirea 
în limba lor maternă.

O problemă deosdbită o consti
tuie așa-numitele „Sonderschule" 
— școli speciale create de autori
tățile vest-germane pentru a oferi 
un minimum de instruire handica- 
paților. Adesea, în aceste • școli 
ajung și fiii imigranților, copii 
perfect normali! „Copiii care frec
ventează „Sonderschule" sînt ră
mași in urmă din punct de vedere 
psihic, se simt excluși din socie
tate" — afirmă profesorul italian 
LUIGI BOCCIA, care de trei ani 
predă în R.F.G. într-o școală ale 
cărei curstiri sînt urmate de copiii 
imigranților italieni. El citează în 
acest sens cazul unui tînăr de 21 
de ani care nu știe încă să se ex
prime bine nici în italiană, nici in 
germană.

Momentul este dificil. In cadrul 
dezbaterilor parlamentare, guver
nul a enunțat criteriile care vor sta 
la baza politicii in domeniul imi
grărilor : instituirea de restricții 
în ceea ce privește accesul în 
R.F.G. și încurajarea repatrierii 
imigranților. Deputății creștin-de- 
mocrați nu sînt satisfăcuți de aces
te măsuri și ar dori nu numai sis
tarea totală a imigrărilor, ci și re
ducerea drastică a numărului imi
granților din țară.

DE L’OCDE”)
Muncitori străini așteptind zadarnic in fața unui oficiu de recrutare a forței de muncă dintr-o suburbie a Parisului 

(fotografia este reprodusă din revista „L'OBSERVATEUR

„DER SPIEGEL":

„Un punct de cotitură în politica vest-germană 
față de străini"

„Hotărîrea de a închide grani
țele pentru o bună parte a imi
granților marchează un punct de 
cotitură în politica vest-germană 
față de străini. Fără o limitare 
drastică a imigrărilor — se preci-

JEUNE AFRIQUE"

„Condiții de viață di
Revista „Jeune Afrique" a pu

blicat recent un articol în legătură 
cu situația imigranților din Fran
ța, arătînd că pe fondul crizei eco
nomice mondiale și al creșterii nu
mărului șomerilor din această țară, 
care a ajuns la peste 2 milioane, 
condițiile de viață ale străinilor de- 

zează într-o expunere de motive 
pregătită de Ministerul Muncii de 
la Bonn — s-ar putea ajunge la o 
situație cînd nemulțumirea unei 
mari părți a populației vest-ger
mane va degenera într-o ostilitate 
fățișă".

i cele mai dificile"
vin din ce în ce mai grele. „Celor 
veniți de pe alte meleaguri, arată 
revista, li se pun a serie întreagă 
de condiții pentru a li se permite 
șederea în Franța, printre care do
vada unui domiciliu și a unui loc 
de muncă stabil — ceea ce nu e 
deloc ușor de realizat. Un imigrant 

stabilit cu acte în regulă în Fran
ța de 15 ani se declară indignat 
de existența unor astfel de mă
suri : «Este practic imposibil să 
găsești de lucru, spune el. Fran
cezii înșiși șomează».

-Astăzi — declară la rîndul său 
secretarul general al muncitorilor 
senegalezi din Franța — situația 
este foarte complexă, iar neliniș
tea foarte mare»".

„UNSERE ZEIT":

„0 încercare dură pentru familiile pribegilor"
„Deciziile privind politica față de 

imigranți, adoptate la finele anului 
trecut de guvernul federal și un șir 
de guverne ale landurilor R.F.G. 
constituie pentru zeci de mii de 
familii ale străinilor o dură încer
care". Este vorba de o măsură prin 
care „guvernul de la Bonn vrea să 
acționeze prin toate mijloacele 
pentru reducerea numărului per
soanelor străine care trăiesc în 
R. F. Germania. Ca primă măsură,

Cintecul imigrantului
„Ești bun j 

doar de strîns
gunoaie,."

Situația dramatică a 
muncitorilor străini a su
gerat formației olandeze de 
muzică tînără „Bots“ un 
cîntec, din al cărui text re
producem citeva versuri 
semnificative :
„Ești bun doar de strîns 

gunoaie— 
Cu ce inimă te duci 

noaptea, 
frînt de oboseală, să te 

odihnești ? 
Cinci inși înghesuindu-se 

pe o saltea 
Asta nu mai e odihnă... 
Cine vrei să te stimeze, 

imigrantule ?...
Au făcut afaceri bune

cu ține, 
la banda de montaj 
Și acum te aruncă

in stradă 
fiindcă ai devenit inutil".-

i*

guvernul vest-german a decis să 
nu mai acorde permise de ședere 
membrilor de familie ai muncito
rilor străini din țări care nu fac 
parte din Piața comună". Ministe
rul de Interne al R.F.G. a primit 
sarcina să pregătească o reformă a 
legislației cu privire la străini. Gu-' 
vernul a hdtărit, totodată, limita
rea accesului pe piața muncii pen
tru cei ce solicită azil politic.
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