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Cerințe fundamentale pentru realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal
 w

RECICLAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
o acțiune care trebuie să se desfășoare mai amplu, 

mai bine organizat, în toate sectoarele!Ne-am referit într-un număr anterior al ziarului („Scinteia" nr. 12 289) la dimensiunile de-a dreptul impresionante pe care le are în întreaga lume acțiunea de reciclare a resurselor materiale, o- prindu-ne asupra posibilităților de care dispunem și asupra îndatoririlor ce revin, deopotrivă, colectivelor unităților socialiste și cetățenilor de a asigura, prin recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, o parte cît mai mare din baza de materii prime necesară desfășurării activității productive, înfăptuirii programului de dezvoltare economică pe care ni l-am propus.Anul acesta, bunăoară, prin planul național unic de dezvoltare economică și socială se prevede sporirea cu circa 16 la sută — față de anul precedent — a volumului resurselor materiale refolosibile atrase in circuitul economic, urmind ca in balanțele de materii prime aceste resurse să reprezinte ponderi de 30—60 la sută. Sint sarcini care trebuie nu numai rigK -oc îndeplinite, ci și substanțial depăși^ , cunoscindu-se că intensificarea11 ilectării și valorificării materialelor refolosibile reprezintă o direcție principală de acțiune in vederea recuperării fondurilor alocate pentru creșterea retribuțiilor personalului muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii și a pensiilor, ca urmare a majorării prețurilor de desfacere cu amănuntul la produsele agroali- mentare.Esențială pentru îndeplinirea sarcinilor de recuperare prevăzute in plan și readucerea unor cantități suplimentare de materiale refolosibile in circuitul economiei, asigurîndu-se astfel o mai bună aprovizionare teh- nico-materială a întreprinderilor, este conlucrarea permanentă, judicioasă intre intreprinderile specializate de colectare, unitățile economice — in dubla lor calitate de furnizori și beneficiari de asemenea materiale — unitățile de cercetare și proiectare, organizațiile de construcții și montaj ce realizează obiectivele de investiții ale industriei de reciclare a materialelor. Fiecare din aceste verigi are un loc și un rol bine determinat in activitatea de recuperare și valorificare a materialelor. Numai făcin- du-și fiecare în mod exemplar da

toria vor putea fi atinse obiectivele stabilite.Nu întîmplător am făcut aceste precizări. Anul trecut, comparativ cu 1980, au fost valorificate, în medie, cu 18,8 Ia sută mai multe materiale
lui, materialelor de construcții, celulozei și hîrtiei, în industria ușoară, precum și în mica industrie (Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții

SE POATE ECONOMISI 
UN MILIARD LEI....

• Dacă în acest an fiecare locuitor din muni
cipii și orașe ar preda în fiecare lună unități

lor de colectare în plus față de anul trecut
— 1 kg de fier vechi
— 1 kg de maculatură
— 100 g de metale neferoase

s-ar realiza o economie de 
500 MILIOANE LEI

• Dacă ar crește cu 1% FAȚĂ DE PLAN recu
perările și valorificările la fier vechi, metale

neferoase, hîrtie și cartoane 
întreprinderile ar cîștiga suplimentar

250 MILIOANE LEI
iar cheltuielile pentru aprovizionarea 

cu materii prime noi s-ar reduce cu incâ 
250 MILIOANE LEI 

în total: UN MILIARD LEI
refolosibile. Totuși, planul nu a fost îndeplinit cu 10 procente. Cele mai mari nerealizări s-au consemnat in industria chimică, industria lemnu și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populare județene — care în ansamblu au îndeplinit planul numai in proporție de 57,3 la sută). Un

calcul, parțial desigur, arată că dacă planul de colectare ar fi fost îndeplinit integral la fier vechi (oțel și fontă), la deșeuri și resturi de cupru, aluminiu, zinc, textile, anvelope pentru reșapare, maculatură, uleiuri minerale uzate și dacă ar fi fost valorificate in producție stocurile create la întreprinderile de colectare specializate (de 2 000 tone mase plastice, 18 000 tone textile, 21 000 anvelope pentru reșapare și 15 0ț)0 tone cauciucuri uzate), ar fi intrat în veniturile societății un plus de aproape două miliarde lei. Fără a socoti și utilitatea social-economică deosebită a produselor fizice care s-ar fi putut fabrica din aceste materiale. Nici în prima lună din anul 1982 activitatea in acest domeniu nu a marcat progresele prevăzute, rezultatele în privința recuperării nefiind la nivelul planului la majoritatea materialelor refolosibile.Care sint cauzele și, mai ales, ce trebuie făcut pentru eliminarea neajunsurilor și intrarea industriei de reciclare a materialelor refolosibile pe un făgaș normal?ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI PROIECTARE. Știm cit de mare este „foamea" industriei pentru o serie de materiale valoroase. Știm, de asemenea, cit ne costă importul lor. Sint in prezent depozitate, in diferite locuri, o serie de resurse materiale refolosibile: resturi de alpaca, aluminiu in cenuși și zguri, diferite metale in iazuri și halde miniere, materiale plastice, catalizatori și cauciucuri uzate, încălțăminte uzată, cioburi de sticlă, porțelan și faianță. Fiecare din acestea sint reale surse de economii. Bunăoară, o tonă de cioburi de sticlă poate economisi 636 kg de nisip, 180 kg de sodă calcinată, 120 kg calcar, 40 kg feidspat.Este limpede că punctul de pornire al valorificării materialelor refolosibile constă in stabilirea tehnologiei industriale. Și nu orice tehnologie, ci aceea care asigură utilizarea cu randament maxim a resurselor materiale recuperabile, incorporindu-le in produse cu o inăltă valoare econo-
Cornellu CÂRLAN
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C Portret de femoit;

in culorile luminoase 
ale muncii— Știți condiția : r*>țăfbună sau... două ore i!..Cea căreia Ii fusese adresată replica se întoarce și ne explică:— E nea Marin Sub- țirelu din formația pe care o conduc. De cite ori plec la școală, mă „amenință" că-mi „taie" două ore din ziua de -lucru dacă nu iau note bune.Maistorița Ileana Lupșa iese pe ușa atelierului de prelucrări al întreprinderii mecanice de material rulant Roșiori de Vede spre a se duce la școala de maiștri, curs seral. Nu inainte insă de a stabili ce și cît are de făcut fiecare. Șeful de echipă, Gheorghe Vilcea. este mina ei dreaptă. Și un fel de „replică" in ce privește statura: pe cît e ea de mărunțică, pe atit e el de înalt și solid. Dar „uriașul" șef de echipă se apleacă cu respect asupra a tot ce spune maisto- rița.Un respect, după cum spune el, datorat recunoașterii calităților ei profesionale și organizatorice. „înainte de a fi maistru a fost un bun sudor. Și acum, cînd e nevoie, face sudură. Acum trei zile chiar, era ceva urgent de terminat. A pus mina pe brener, eu cu partea de lăcătușe- rie... Cum să nu stimezi un asemenea maistru, fie el bărbat sau femeie, care știe nu numai să pretindă și să dea dispoziții, ci să și lucreze, cot la cot, cu muncitorii, cînd este nevoie? Maistori- ța noastră a dovedit că nu -mina de fier» este calitatea de căpetenie a unui conducător".Ileana Lupșa nu este însă cîtuși de puțin îngăduitoare. în „caietul cu minuni", cum îl numesc muncitorii din formația pe care o conduce, fiecare are o filă a sa în care sint înscrise și cele bune, și cele rele din muncă, problemele familiale pe care unii le au, a- precieri. Acest „răboj"

de hîrtie îi vorbește maistoriței despre e- voluția profesională a membrilor formației, despre contribuția la rezolvarea unor situații mai dificile, dar și despre absențe, întir- zieri. „In formație nu e nevoie să folosesc fiola, afirmă maistorița. Nimeni nu-și permite să vină la lucru «afumat» sau... «obo- sit*“. Dar nu este om din formație care să nu găsească înțelegere la maistru cind are nevoie de sprijin. O sudoriță avea mare nevoie de o zi liberă in contul unei recupe- rări. A înlocuit-o chiar ea. înțelegerea și întrajutorarea sint liantul acestui colectiv.— Ceea ce astăzi pare firesc, în urmă cu mai puțin de un an părea irealizabil — iși amintește șeful secției prelucrări, inginerul Petre Geacarel, care știe, ca nimeni altul, cită bătaie de cap i-a dat această formație de lucru pină la 1 a- prilie 1981, cind a fost încredințată Ilenei Lupșa. Nu era zi in care să nu vină măcar o reclamație despre sau de la atelierul a- mintit. Oamenii erau nemulțumiți, iritați, munca mergea prost. Numirea unei femei in funcția de maistru, tocmai acolo, a stirnit destule comentarii. U- nele sceptice. Dar Ileana Lupșa a știut să descopere ceea ce este bun in fiecare om și să-1 valorifice. Pe cei vechi i-a stimulat, pe cei noi i-a ajutat să învețe meserie și, iată, după aproape un an, formația ei este cea mai bună dintre cele șase, cîte sint în secție. Spre sfirșitul anului a obținut chiar un record : cea mai mare depășire de plan — 13 la sută. Iarretribuțiile au fost și ele, în mod corespunzător, majorate, pentru că se lucrează in acord global. Nu e
Rodlca ȘERBAN
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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței pe țară a mișcării sportiveCu prilejul lucrărilor Conferinței pe țară a mișcării sportive din Republica Socialistă România, doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal. să vă adresez dumneavoastră, participanților la conferință, activului sportiv și tuturor membrilor organizațiilor sportive din țara noastră un salut călduros și cele mai bune urări.Actuala conferință a mișcării sportive are loc într-o perioadă cînd întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, a trecut cu hotărire la infăptuirea sarcinilor si obiectivelor celui de-al doilea an al actualului cincinal — etapă nouă, superioară in dezvoltarea socialistă a patriei, in infăptuirea Programului partidului de edificare a societății Socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Am încheiat primul an al cincinalului cu realizări însemnate în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, in creșterea potențialului economic și a avuției naționale a poporului, in ridicarea gradului general de civilizație și bunăstare a întregii națiuni. Toate aceste realizări ilustrează cu putere justețea politicii partidului, forța orinduirii noastre socialiste, care asigură înaintarea fermă a țării pe calea progresului economic și social, ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.Ampla operă de construcție socialistă în care este angajată România reclamă imperios ca toți cetățenii patriei noastre, oamenii muncii — care constituie, de fapt, principala forță de producție a societății — să aibă un nivel ridicat de pregătire profesională și politică, o înaltă conștiință revoluționară, calități morale superioare și, totodată, o bună dezvoltare și pregătire fizică, ca o condiție esențială a împlinirii multilaterale a personalității și bunei integrări in viața socială. Putem spune deci că cerințele dezvoltării actuale și de perspectivă a societății noastre socialiste fac în mod obiectiv necesară creșterea rolului culturii fizice și sportului in procesul educației socialiste și formării omului npu, în întărirea sănătății și vitalității națiunii noastre, în asigurarea condițiilor ca poporul român, tineretul patriei să crească viguros și sănătos.Pornind de la toate acestea, partidul nostru, In cadrul politicii sale generale, acordă o mare atenție educației fizice și sportului, asigură condiții ca acestea să capete o tot mai mare dezvoltare, să cuprindă, practic, întregul popor. Desigur, se poate aprecia că, în spiritul acestor orientări, în țara noastră se desfășoară o activitate însemnată, atît in ce privește dezvoltarea culturii fizice de masă, cît și a sportului de performanță. Marile manifestări sportive de masă din cadrul competiției naționale „Daciada" au cuprins, an de an, un număr tot mai mare de oameni ai muncii, îndeosebi tineri, ajungind, la ultima ediție — din 1981 — la peste 8 000 000 de participanți. în cadrul marii întreceri a „Daciadei", în numeroasele competiții sportive organizate pe plan național, din rindurile tineretului s-au afirmat și se afirmă tot mai mulți sportivi ta- lentați.'cu reale calități, capabili să reprezinte cu cinste mișcarea sportivă românească. în același timp, la multe discipline, sportivii români au obținut succese de seamă, ocupînd locuri fruntașe în marile competiții internaționale.Pentru toate aceste realizări, adresez calde felicitări și urări de noi succese sportivilor, activiștilor sportivi și tuturor acelora care, prin munca lor, au contribuit și contribuie la dezvoltarea activității de cultură fizică și sport din țara noastră.Doresc însă să arăt că, în raport cu exigențele actuale și cu ceea ce așteaptă societatea noastră de la mișcarea sportivă, activitatea în acest domeniu se situează încă la un nivel destul de scăzut. în munca organizațiilor sportive — începind cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, federațiile de specialitate, consiliile județene și pină jos, în școli, întreprinderi și instituții — se manifestă incă neajunsuri și lipsuri serioase, indeosebi în ce privește dezvoltarea educației fizice și a sportului de masă, cuprinderea și participarea tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii la practicarea sistematică a exercițiilor fizice, precum și in activitatea sportului de performanță. într-o serie de discipline sportive în care România a ocupat locuri importante — cum sint gimnastica, fotba

Optimismul, tinerețea, hărnicia în expresia lor cea mai firească, așa cum a surprins-o aparatul fotografic într-un colectiv de muncă în care ponderea cea mai mare o au femeile : întreprinderea de filatură fire melană din Botoșani Foto : S. Cristian

PLOIEȘTI :

Producție fizică 
peste pianPreocupat de utilizarea la indici inalți a mașinilor-unelte, de folosirea la maximum a timpului de lucru, colectivul întreprinderii de reparații din Ploiești a reușit să-și depășească planul producției fizice pe primele două luni ale acestui an. întreprinderea ploieșteană a livrat, peste plan, malaxoare pentru centralele de betoane, trolii malaxoare, motoare-re- ductoare și altele. De asemenea, a trimis beneficiarilor în avans mai multe macarale aflate în reparații capitale, ca urmare a recondiționării unui număr mai mare de piese și subansamble în atelierele unității. (Constantin Căpraru).

6MARTIE1M5- 0 strălucită izbindă a luptei unite a poporului 
e martie 1982 ] rom^n, sub conducerea partidului comunistîn fiecare an, la început de primăvară, poporul nostru aniversează o strălucită izbindă a luptei sale revoluționare — instaurarea, la 6 Martie 1945, a celui dinții guvern revoluționar democratic, cu pronunțat caracter muncitoresc-țărânesc. Evenimentul s-a înscris cu majuscule în istoria patriei nu numai prin semnificația sa intrinsecă, dar și prin profunzimea consecințelor, prin imensa influență pe care a avut-o asupra desfășurării ulterioare a revoluției ; in fapt, victoria de la 6 Martie 1945 a deschis drumul spre cucerirea întregii puteri de către clasa muncitoare și aliații săi și infăptuirea celor mai adinei transformări politice, economice, sociale pe care le-a cunoscut poporul nostru in decursul dezvoltării sale istorice — transformările socialiste.Generațiile care au trăit acel timp păstrează și azi vie în memorie amintirea marilor bătălii sociale din care s-a născut puterea populară, într-adevăr, viața politică a țării in lunile imediat următoare insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste devenise arena unor înfruntări de o amploare și intensitate fără precedent. Angajate în aceste înfruntări erau, de o parte, forțele democratice, masele largi populare care, încurajate de victoria obținută la 23 August, erau ferm hotărite să pășească inainte pe calea luptei revoluționare, să folosească drepturile și libertățile democratice dobindite pentru a impune adinei prefaceri in societate, a-și împlini in sfîrșit năzuințele de dreptate socială și o viață mai bună ; de cealaltă parte — clasele exploatatoare, care urmăreau, dimpotrivă, să împiedice asemenea transformări, să mențină și să consolideze regimul burghezo-moșieresc. Devenise pe

deplin evident că în joc erau însăși soarta democrației și a revoluției populare în România, libertatea națională și socială a poporului român.Dimensiunile înfruntării nu pot fi pe deplin înțelese dacă nu se ține seama și de faptul că'clasele exploatatoare, burghezia și moșieri- mea, dețineau încă în miinile lor pîrghiile puterii in stat, ca și întreaga economie. în guvernul in-

Și dacă, totuși, învingătoare in această Înfruntare acerbă au fost forțele democratice, dacă ele au izbutit să smulgă poziție după poziție reacțiunii și pină la urmă să-și instaureze propria lor putere, aceasta s-a datorat nu numai faptului că de partea lor erau numărul și dreptatea — doar de atitea ori în decursul istoriei cei mulți și obidiți au fost înfrînți în lupta lor pentru dreptate

staurat la 23 August, cît și în celelalte guverne ce s-au succedat pină la 6 Martie, reprezentanții lor formau majoritatea ; organele locale ale puterii, aparatul de stat erau incă dominate de elementele reacționare, fasciste. Forțele reacțiunii se bucurau de sprijinul puterilor imperialiste, care nădăjduiau că prin perpetuarea regimului burghezo-moșieresc își vor putea exercita in continuare vechea dominație politică și economică asupra României. De la nimic nu s-au dat in lături forțele reacționare — nici de la acțiuni de sabotare a producției și a războiului antihitlerist, care era încă pe atunci în plină desfășurare, nici de la reactivarea organizațiilor fasciste sau încercările de amestec din afară — pentru a zăgăzui lupta maselor populare, a-și atinge țelurile contrarevoluționare.

socială — ci mai ales pentru că, pe acea treaptă a dezvoltării istorice, ele au găsit in Partidul Comunist Român conducătorul încercat, clarvăzător și ferm, capabil să le conducă la victorie.Ieșit din ilegalitate cu un efectiv restrîns, dar cu un înalt prestigiu și o imensă influență, partidul a parcurs un proces rapid de întărire și organizare a propriilor rinduri, adaptîndu-și cu succes metodele de muncă noilor condiții. El a știut să înțeleagă și să se identifice cu aspirațiile maselor largi populare, să le dea expresie in programe clare și de amplă perspectivă. In același timp, partidul a izbutit, prin vasta sa muncă politică și organizatorică, să conștientizeze și să organizeze masele, să unească in jurul său toate forțele progresiste ale României, să orienteze acțiunea lor in direcțiile

hotăritoare pentru dezvoltarea revoluției.Descifrînd, în perspectiva istorică, elementele esențiale în strategia și tactica partidului care, dincolo de particularitățile procesului revoluționar, au asigurat victoria, în prim plan se detașează orientarea spre consolidarea unității de acțiune a clasei muncitoare in cadrul Frontului Unic Muncitoresc și al sindicatelor, clasa muncitoare avind astfel posibilitatea să-și îndeplinească misiunea istorică de forță conducătoare în revoluție. De o covirșitoare însemnătate s-a dovedit, de asemenea, politica de alianțe largi a partidului, înainte de toate cu țărănimea. Dez- voltînd vechile legături de colaborare cu organizația țărănimii — Frontul Plugarilor, conducind acțiunile revoluționare desfășurate la sate, de luare în stăpînire de către țărănime, cu de la sine putere, a pă- minturilor moșierești — partidul a izbutit să asigure închegarea trainică a alianței muncitorești-țără- nești, ca forță decisivă a revoluției. Concomitent, partidul a acționat înfăptuirea transformărilor revoluționare a intelectualității, a mișcării de tineret, de femei, pentru dezvoltarea colaborării cu toate formațiunile care aderaseră la Frontul Național Democratic, inclusiv cu unele grupări desprinse din Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal. Fermitatea cu care partidul a militat pentru înlăturarea discriminărilor de ordin național din timpul dictaturii fasciste, pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țârii, fără deosebire de naționalitate,
Ada GREGORIAN

Concomitent, pentru atragerea la

(Continuare in pag. a Il-a)

lul. tenisul — precum și în alte ramuri sportive, rezultatele sint sub nivelul posibilităților. Trebuie spus că nici sindicatele, organizațiile de tineret, de pionieri, unitățile școlare din cadrul Ministerului Educației și învățămintului nu acordă atenția cuvenită și nu desfășoară o activitate susținută pentru dezvoltarea culturii fizice, a sportului de masă și de performanță.Pornind de la aceasta, participants la conferință vor trebui să analizeze cu exigență și' răspundere stadiul actual de dezvoltare a mișcării sportive, să tragă concluzii atît din progresele înregistrate, cît și din neajunsurile ce se mai manifestă, să stabilească măsurile cele mai corespunzătoare pentru a determina îmbunătățirea substanțială a activității in acest domeniu. Așa cum ne-am propus in toate celelalte domenii ale vieții noastre economice și sociale — și în activitatea de educație fizică și sport trebuie să realizăm, în acest cincinal, o calitate nouă, superioară, din toate punctele de vedere.Pe primul plan trebuie pusă desfășurarea unei puternice mișcări de masă pentru antrenarea întregului tineret -r începind cu copiii, cu pionierii și elevii, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și instituții, de la orașe și sate — la practicarea exercițiilor fizice, a sportului și turismului. Trebuie acționat in așa fel incit să se asigure cuprinderea în mișcarea sportivă a celor mai largi categorii de cetățeni. Pentru aceasta, cultura fizică de masă trebuie să fie tot mai strins legată de activitatea de producție, de procesul de invățămint, de viața și odihna de toate zilele a cetățenilor, a diferitelor colectivități din mediul urban și rural. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cit trecerea, pină la sfîrșitul cincinalului, la săptămîna de 44 ore în toate sectoarele de activitate impune să se acorde o atenție sporită organizării plăcute și educative a timpului liber, prin desfășurarea unei intense activități culturale, sportive și turistice, cu un bogat conținut instructiv și educativ.Să facem deci în așa fel îneît marea competiție sportivă națională „Daciada" să cuprindă practic in cadrul ei întregul tineret al patriei, să se afirme tot mai puternic ca o uriașă mișcare de masă care să asigure participarea celor mai largi categorii de oameni ai muncii de la orașe și sate la practicarea organizată și sistematică a exercițiilor fizice, sportului și turismului — acesta fiind obiectivul fundamental pus de partid in fața mișcării noastre sportive in această perioadă. Este necesar să se acționeze cu fermitate pentru perfecționarea în continuare a desfășurării tuturor manifestărilor care au loc in cadrul „Daciadei", să se treacă mai hotărît la organizarea sistematică de acțiuni cultural-sportive de masă și la permanentizarea sistemului competițional de masă, atît pe plan local — in școli, unități economice, instituții, comune, orașe și județe — cît și la nivel național.în același timp, este necesar să se acorde o atenție mult mai mare ridicării nivelului general al sportului de performanță, promovării și afirmării pe scară tot mai largă a noi și noi talente din rindul tinerilor care obțin rezultate de valoare în întrecerile sportive' pe plan național și internațional. în legătură cu aceasta aș dori să subliniez necesitatea de a se acționa mai ferm pentru întronarea în toate organizațiile sportive a unui climat de muncă asiduă, de înaltă exigență și responsabilitate, de ordine și disciplină. Desfășurînd o muncă tenace, îndîrjită pentru a ne pregăti cit mai temeinic și a ne menține locurile fruntașe pe care le-am dobîndit într-o serie de discipline sportive, trebuie să ne propunem să ridicăm și mai mult nivelul general al tuturor ramurilor de sport și să cucerim noi poziții de frunte în ierarhia sportului mondial — la gimnastică, atletism, handbal, tenis, canotaj, precum și la alte discipline.în cadrul tuturor organizațiilor sportive, al asociațiilor și cluburilor trebuie să se desfășoare, totodată, o largă activitate educativă, care să cultive în rindul sportivilor cinstea și modestia, dorința de autodepășire, înaltele calități morale ale omului nou al societății noastre. Tuturor sportivilor noștri — și in primul rind celor fruntași — li se cere să fie un model și uii
(Continuare în pag. a V-a)

Ideal, tinerețe, 
continuitate

însemnări de Nicolae ȚIC

Întrebarea „Ce se-n- 
timplă cu tineretul ?“ 
imi pare că datează, 
dacă nu chiar de la 
începutul lumii, a- 
proape de la început, 
iar expresia „Ah, 
tineretul din ziua de 
azi!“ cam tot de pe 
atunci, fără a presu
pune neapărat ne
înțelegeri între gene
rații, cu atît mai puțin 
rupturi. De fapt, parcă 
prin tradiție, care cum 
ne vedem săltați peste 
patruzeci de ani, pă
rinți si nepărinți, găsim 
că ar fi util, pe lingă 
cinstita si necesara 
strădanie de a-i educa 
Si sprijini pe tineri, 
pe urmașii noștri, cei 
ce preiau ștafeta, să 
reproducem si între
barea cu pricina, și 
expresia. Fac parte 
dintr-o generație care 
a intrat în tinerețe 
după marea secetă, în 
perioada reconstrucției
— într-o țară devas
tată de război, de se
cetă, de moșieri, capi
taliști, afaceriști, spe
culanți, in perioada 
șantierelor naționale, 
cu imnuri de brigadă 
și steag desfășurat pe 
terenuri virane. A fost 
numită generația ro
mantică, a șantierelor
— și așa a rămas in 
istoria ‘construcției so
cialiste, cu bun re
nume.

Tinerii de-atunci, așa 
cum ii țin minte ? 
Slabi, cei mai mulți 
prost hrăniți, prost 
imbrăcați, in griuri și 
marouri pe puncte, cu 
cîte-un bleumarin în
dungi pentru dumi
nici, logodne și că
sătorii, cu celebrele 
lodene în culori mo-
horîte, insă trainice la 
purtat, cu gulerele că
mășilor prost călcate, 
cu cravată de împru
mut ori moștenită — 
și avîntați, încreză
tori, dornici să ur
nească munții din loc, 
entuziaști peste toate 
neajunsurile. „Ah, ti
neretul din ziua de 
azi !" se spunea și 
atunci, de către pă
rinți, nepărinți, educa
tori și needucatori, 
mai ales de către ne-

ele ar suna astfel: ne

cducatori. Dacă ar fi 
să înșir reproșurile 
conținute in expresie.

gindeam mai mult la 
șantiere, la fabrici, la 
U.T.C. decit la pă
rinți; ziua lucram, sea
ra mergeam la șe
dințe, duminica tot la 
ședințe, în loc să tre
cem pe la biserică ; 
noi, păcatele noastre, 
noi, uteciștii, ne dă
duserăm cu comuniș
tii... Am fost, așa
dar, generația recon
strucției, dar și a con
strucției, ceea ce expri
mă un adevăr; de 
aportul nostru este 
încă nevoie, insă la o 
cercetare mai atentă se 
poate observa că destui 
au ratat, s-au dat pe 
margine, s-au lăsat în
vinși de mari necazuri 
ori de mărunțișuri, co
modități: Nu cred să fi 
existat, să existe gene
rații numai din oameni 
împliniți in toate.

După 1960 — cind 
ne-am simțit cu toții 
mai puternici, mai bo- 
gați, cu mai multă ști
ință de carte și mai 
mare experiență, cind 
s-a trecut la construc
ție desfășurată pe nu
meroase planuri și in 
mai toate zonele țării, 
cind frunțile s-au des
tins, oamenii începind 
să se gîndească și la 
ei, să-și ridice case șl 
să viseze mașini — 
părea, după observați
ile unora, că tineretul 
nostru o luase razna. 
De data aceasta, proști 
observatori, dar și rău
voitori se-ncumetau la 
îngrijorări cu tîlc : ti
nerii de azi nu mai au 
romantismul și entu
ziasmul părinților... 
Pricina ? Au băgat 
de seamă că în trecu
tul apropiat s-au comis 
greșeli de către părin
ții lor... tinerii s-au 
blazat... Iar în timpul 
acesta, tinerii creșteau 
mai voinici, mai bron
zați, mai cu tabere la 
munte și la mare, cu 
mag-uri și serate, cu 
învățătură multă, în 
concurență, cu succese 
la cercurile științifice și la olimpiade, cu pre
ocupări mult mai vaste 
decit ale părinților, cu 
reală deschidere spre 
nou, cu dorința de în
noire, cu ședințe 
U.T.C. și primiri in
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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unul, 
altul, pe măsură ce 

pe cei trei feciori 
„Aflați de la mine 

că nu există

Bucuria tata lui
La S.M.A. Bogdănești, unita

te fruntașă din județul Vaslui, 
lucrează de aproape două dece
nii și Georgică Filip, maistru 
mecanic. Ani și ani la rind, el 
a brăzdat cu tractorul ogoarele 
cooperatorilor. Adeseori, cind 
pleca la cimp, lua cu el, in ca
bina tractorului, cind pe 
cind pe 
creșteau, 
ai săi. .. .
— le spunea el 
meserie mai frumoasă ca aceea 
de tractorist, de om care face 
plinea". Dar anii au trecut, cel 
trei copii au crescut, au învă
țat și au plecat să muncească 
la diferite întreprinderi din 
țară. Dar iată că acum toți trei
— și Ionel, și Marcel, și Costel
— s-au întors in sat și lucrează 
cot la cot cu tatăl lor.

Garoafe 
de Pitești

Cunoscut ca „orașul lalelelor", 
unde de la o primăvară la alta 
se înmulțesc numărul oaspeți
lor veniți din toată țara să-i 
admire frumusețea straiului 
multicolor. Piteștiul se înscrie 
de acum înainte cu un nou punct 
de atracție : garoafele. Crescute 
cu grijă, migală și pricepere în 
serele de la Bascov, garoafele 
și-au făcut apariția în florăriile 
orașului de mărțișor și de Ziua 
femeii. „Nici nu se putea un dar 
mai frumos" — ne scrie profe
sorul Florin Anghel.

Păgubașul 
vinovat

Profesorul Mihâlcsa Bănyâsz 
Szilveszter de la Liceul de filo- 
logie-istorie din Sf. Gheorghe 
s-a prezentat la miliție cu o 
geantă găsită chiar în mijlocul 
drumului, intre Tg. Secuiesc și 
Sf. Gheorghe. tn geantă se aflau
— pe numărate — 81 346 lei și... 
șase sticle cu bere.

A doua zi s-a prezentat la 
miliție Gheorghe Tiron, de la 
stația C.F.R. Sf. Gheorghe. care 
a reclamat că a fost prădat. Și 
a mai declarat că, avind sarci
na de serviciu să plătească re
tribuția ceferiștilor, după ridi
carea banilor a pierdut trenul 
și a făcut autostopul și că s-a 
certat cu șoferul care-l luase 
in mașină și că el, șoferul, i-ar 
fi furat geanta.

— Dacă vreți să vă ajutăm 
să găsiți geanta — i-au spus 
cei de la miliție — de ce nu ne 
spuneți adevărul adevărat 1

Neavînd încotro, G.T. a recu
noscut că a fost așa de beat, 
incit a uitat unde și cum a 
pierdut geanta.

Datorită celui care a găsit-o, 
ceferiștii și-au primit retribuția 
cuvenită, iar G.T. tot ce i s-a... 
cuvenit.

Cu mastodontul 
după bere

Deunăzi, in plin centrul co
munei Band, județul Mureș, 
motorul unui IFRON — un u- 
tilaj greu, care are altă meni
re decit să circule pe drumuri
— bubuia de se cutremurau 
toate geamurile din jur. Inter
pelat de organele de ordine, 
conducătorul mastodontului a 
dat din colț în colț, dar pină la 
urmă a recunoscut că venise cu 
un coleg să cumpere citeva 
sticle de bere.

— Unde vă este colegul? — a 
întrebat agentul de circulație.

In loc de răspuns, a urmat o 
mică manevră și S. Alexandru, 
mecanic de întreținere, colegul 
lui Bartha, „ascuns" in cupa 
IFRON-ului, a fost „excavat" 
direct in... ușa bufetului !

Puțin a lipsit să nu se 
poată scula...
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ca la dentist!
După ce a tras zdravănI
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-- -____ _____măsea, medicul stomatolog T.L. 
din Cărei s-a urcat la volanul 
autoturismului personal 1-SM- 
9534 și a pornit-o spre Satu 
Mare. N-a parcurs însă nici ju
mătate din traseul anevoios — 
înzăpezit și alunecos — că s-a 
și trezit cu mașina in șanț. Un 
șofer profesionist din Suplacu 
de Barcău l-a scos cu autocister
na din șanț, dar T.L. tot nu s-a 
astimpărat și și-a continuat 
cursă pînă la Satu Mare, iar de 
aici, după puțin timp, tot sub 
influența alcoolului, s-a urcat 
din nou la volan și a pornit spre 
Cărei.

Coincidența — stranie coinci
dență I — a făcut ca mașina să 
plonjeze tot in șanț, exact in 
locul unde a poposit și prima 
dată, decit că pe partea opusă. 
De data aceasta, l-au „scos" de 
acolo lucrătorii de miliție. Cind 
s-a trezit de-a binelea și a aflat 
ce s-a intimplat și ce „trata
ment" i s-a administrat, stoma
tologul a rămas... ca la dentist.

Vindea 
bomboane

— Ia bomboana, neamule ! Ia 
bomboanili, că e dulci și e gus
toase ! Care mai vrei, care mai 
iei ?

Așa iși striga „marfa" prin 
piețe și pe la colțuri de stradă 
Nlcu Savatin din Dumbrăveni- 
Vrancea. Bomboane „fabrica
te" de el, după o rețetă proprie, 
in condiții de igienă care recla
mau de urgență intervenția Sa
nepidului. Deși se văicărea că 
abia ciștigă atit cit să poată trăi 
de azi pe miine, cină ajungea 
acasă iși număra, cu toată rîv- 
na, grămezile de bani. Nu mai 
puțin de 190 000 de lei, dintre 
care — n-o să vă vină să cre
deți ! — monedele de cite 1. 3 și 
5 lei cîntăreau... aproape 
(cincizeci) de kilograme !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiȚ_j
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Rezultatele bune-un argument 
pentru rezultate și mai bune„In elaborarea programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială cu produse agricole, animale și vegetale pe perioada 1982-1985 noi am pornit,' pe de o parte, de la hotărîrile conducerii de partid și de stat, de la indicațiile tovarășului secretar general al partidului și, pe de altă parte, de la experiența noastră din ultimul timp, mai ales din anul trecut, de la Realizările obținute și greutățile cu care ne-am confrun- tat“, ne spunea tovarășul Gheorghe Maftei, secretarul comitetului comunal de partid și primarul din Cio- răști, județul Vrancea. Și trebuie să subliniem de la început că în multe privințe locuitorii au obținut rezultate bune în asigurarea — în condițiile climatice dificile ale anului trecut — a producției vegetale, în îndeplinirea și depășirea livrărilor contractate la fondul central al statului.Evident, toate acestea au fost posibile pentru că în cele două cooperative agricole de producție au fost urmărite îndeaproape respectarea și aplicarea tehnologiilor specifice fiecărei culturi, asigurarea densității optime la hectar, executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere, recoltarea, valorificarea și depozitarea corespunzătoare a producției, iar consiliul popular al comunei a sprijinit gospodăriile populației in a-și acoperi de pe loturile în folosință necesitățile de consum și a obține cantități suplimentare de produse vegetale și animale pentru a le contracta cu statul. Explicarea acestor rezultate ar fi cu totul incompletă și mai greu de înțeles dacă nu s-ar preciza că factorul esențial l-a constituit înțelegerea de către cooperatori a îndatoririi lor de a participa efectiv la muncă.„Oamenii noștri sint harnici, buni gospodari, serioși, iși cunosc îndatoririle și interesele" — poți auzi pe unul sau pe altul dintre sătenii din Ciorăști. Și, fără îndoială, că așa și stau lucrurile. Dar nu-i mai puțin a- devărat că punerea în valoare a hărniciei lor, îndrumarea fiecărui cetățean de a-și înțelege cu claritate îndatoririle și interesele reprezintă un proces care nu se desfășoară de la sine, ci un proces condus cu iscusință și rigoare de organizația comunală de partid. Pentru că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, principiile autoconducerii și auto- aprovizionării reprezintă totodată și o problemă de conștiință care se cere înțeleasă și înfăptuită de către toți cetățenii patriei.Unul din punctele cîștigate ale activității organizației de partid este participarea tuturor cooperatorilor la lucrările agricole în formele de organizare cunoscute, iar in momentele de vîrf a întregii suflări a satelor, ince- pind de la personalul muncitor din instituțiile comunei pînă la medicii care, spre lauda lor. nu numai că acordă asistență medicală la fața locului, dar pun ei înșiși mîna la recoltarea produselor. Aceasta reprezintă consecința unei susținute munci politico-educative purtate cu convingere de către comitetul comunal de partid, care a găsit formele organizatorice cele mai potrivite de antrenare a activului de partid și de stat, a deputaților, organizației U.T.C., comitetului de femei, organizației democrației și unității socialiste.Dar să revenim la cerințele momentului. Ca și în inițierea și desfășurarea altor acțiuni importante, și de data aceasta comitetul comunal de partid a pornit de la cunoașterea și însușirea de către fiecare locuitor al comunei a noilor legi și reglementări din agricultură. Cu creta la tablă, cu planșe și grafice, în serile de calcul de la căminul cultural oamenii au aflat că dacă vor realiza numai recoltele anului trecut, cele două cooperative agricole de producție’ vor obține venituri suplimentare în valoare de cîteva milioane lei. Cu acest prilej. s-au făcut și numeroase propuneri. Astfel, Gică Rizea, președintele O.D.U.S., a lansat ideea ca terenul care mărginește albia rîului Rimnic să fie fertilizat și împărțit cooperatorilor pentru cultivarea cu legume. Sătenii Stoica Iancu și Tache Vasile au cerut să se extindă inițiativa de a se cultiva cu cartofi fișia dintre gardurile gospodăriilor și șosea, iar Constantin Andrei, inginerul-șef al C.A.P. Ciorăști, a recomandai ca lotu

Din experiența 
organizației de partid 
din comuna Ciorăști, 

județul Vrancea

O strălucită izbîndă 
a luptei unite 

a poporului român
(Urmare din pag. I)a pus baze solide unității și frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Practic, nici o forță politică, nici o categorie socială animată de sentimente patriotice, de dorința de a contribui la transformarea democratică și progresul țării n-a rămas in afara sistemului de alianțe al P.C.R.Filele istoriei au consemnat, ca strălucite mărturii ale înțelepciunii și clarviziunii politice cu care partidul comunist a organizat și condus lupta revoluționară in acei ani de cumpănă și, în același timp, ale avîntului și combativității maselor în această luptă: organizarea in fabrici și uzine a comitetelor muncitorești prin care clasa muncitoare exercita, peste capul patronilor, controlul asupra producției ; crearea la sate a comitetelor țărănești care luau în mîinile lor lucrarea pă- minturilor abandonate de moșieri, treceau, cu sprijinul muncitorilor de la orașe, la înfăptuirea reformei agrare (pînă la începutul Iui martie 1945, acest act revoluționar de importanță istorică era practic înfăptuit) ; luarea cu asalt a primăriilor și prefecturilor de către masele populare și instalarea in fruntea lor a reprezentanților forțelor democratice (în 52 din cele 58 județe ale țării, prefecții reacționari fuseseră înlăturați, pină la începutul lunii martie, în unele cazuri prin dîrze ciocniri cu forțele de ordine). Iar toate acestea semnificau nașterea și consolidarea, alături de puterea centrală, dominată de reprezentanții 

rile membrilor cooperatori să se bucure de același tratament care se aplică în unitățile agricole socialiste. Propunerile și sugestiile au fost apoi examinate de specialiști în perspectiva posibilităților de realizare și o bună parte din ele au fost cuprinse în programul de acțiune al comitetului comunal de partid ; acesta cuprinde sarcini concrete, cu termene și responsabilități pentru fiecare organizație de bază, pentru fiecare instituție, pentru fiecare organizație de masă și obștească. Programul prevede, printre altele, extinderea solariilor, atit la unitățile socialiste, cit și în gospodăriile populației, fertilizarea tuturor suprafețelor de pășuni naturale, dezvoltarea și înființarea unor noi secții-anexă etc.Cum este și firesc, un capitol al programului este consacrat dezvoltării sectorului creșterii animalelor în care se arată că biroul executiv al consiliului popular, împreună cu unitățile agricole din raza teritorială vor acționa astfel ca, an de an, să crească efectivele de animale în cele două cooperative agricole de producție și în gospodăriile populației. Urmează apoi un tabel care consemnează creșteri substanțiale pînă în anul 1985. Și, ca măsuri, citeva formulări vagi. Or, singur tabelul nu va fi în situația să redreseze zootehnia din cele două unități socialiste, îndeosebi în sectorul bovinelor, care lasă foarte mult de dorit. Se pare că în concepția unor factori de răspundere din comună realizările din sectorul vegetal — pe drept remarcabile — sînt în măsură , dacă nu să acopere, cel puțin să estompeze această situație necorespunzătoare. Altfel nu s-ar explica de ce chiar secretarul comitetului comunal de partid a ocolit cu grijă această temă. Cooperatorii sînt însă preocupați și de acest aspect și nu s-au sfiit să ne spună că „aici nu stăm deloc bine“. La insistența noastră am primit răspunsul după care de vină ar fi fost suprafața insuficientă pentru obținerea de furaje, dar că in urma măsurii ca aceste suprafețe să fie mărite, lucrurile se vor îndrepta. Ar mai trebui adăugat că rezultatele slabe din zootehnie se da- toresc și organizării defectuoase a muncii, slabului interes față de aplicarea prevederilor tehnologice, lipsei de răspundere manifestate atit de cadrele de conducere, cit și de unii îngrijitori și, nu în ultimul rind, faptului că însuși comitetul comunal de partid nu s-a prea îngrijit îndeajuns de bunul mers al activității din zootehnie.Mai sînt și alte aspecte care dezvăluie o anumită stare de automulțu- mire oglindită și de obiceiul de a apela cam des la comparații cu unele comune învecinate, cu rezultate mai slabe în antrenarea sătenilor in cultivarea curților și creșterea vitelor și de a nu se măsura rezultatele comunei față în față cu propriile ei posibilități.Media de vîrstă a locuitorilor comunei este destul de ridicată. în ultimul timp se constată însă o ușoără tendință de revenire a unor săteni plecați să lucreze în centrele industriale pe care pină acum comitetul de partid încă n-a înscris-o printre preocupările sale. Argumente sint mai mult decit suficiente in vederea recuperării forței de muncă pierdute in ultimii ani : venituri frumoase in cele două unități socialiste, dotări edilitare, o viață culturală bogată, însăși înfățișarea prosperă a comunei și, in ciuda neajunsurilor semnalate, un climat de muncă bun.Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială semnifică un proces cu multiple laturi, iar neglijarea unora dintre ele dăunează rezultatelor de ansamblu. In comuna Ciorăști, organizația comuniștilor dispune însă de experiența și de forța necesare de a da o cuprindere unitară tuturor aspectelor pe care le implică autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială. de a învinge dificultățile care mai persistă și a depăși, printr-o reevaluare critică a rezultatelor obținute, starea de automulțumire spre a deschide astfel cale liberă folosirii integrale a rezervelor materiale și de hărnicie ale comunei.
Constantin VARVARA 
Dan DRĂGULESCU

claselor exploatatoare, a unei puteri noi, emanație directă a maselor, de fapt trecerea puterii in mîinile maselor populare, conduse de partidul comunist.O importanță deosebită pentru dezvoltarea procesului revoluționar a avut faptul că partidul, ținind seama de complexitatea Împrejurărilor din acea perioadă, de caracterul acerb al înfruntării de clasă, s-a pregătit pentru toate formele de luptă posibile — atit pașnice, cit și nepașnice, asigurînd, paralel cu dezvoltarea legăturilor statornicite încă din timpul pregătirii insurecției cu cadre de conducere din armată, înarmarea maselor populare ; formațiunile de luptă patriotice, care au avut un rol însemnat în înfăptuirea insurecției din august 1944, nu numai că nu au fost dizolvate, așa cum ceruseră guvernele reacționare, ci, dimpotrivă, au fost reorganizate și întărite, ajungînd să cuprindă, in martie 1945, circa 70 000 de oameni și îndeplinind un rol important in zădărnicirea unor acțiuni represive ale reacțiunii.Evenimentele de la 24 februarie 1945, cind încercarea forțelor reacționare, grupate în jurul generalului Rădescu și al palatului, de a declanșa războiul civil nu numai că nu a intimidat forțele democratice, dar a făcut să se ridice și mai puternic, în întreaga țară, valul luptei populare, au ilustrat în mod pregnant cît de radical, de decisiv se schimbase raportul de forțe in favoarea forțelor democratice. In fața presiunii irezistibile a luptei maselor, regele a fost obligat să-l destituie pe generalul Rădescu din funcția de prim-

< . ~ TAAUTOAPROVIZIONAREA — în experiențe, initiative, masuri gospodărești

In vederea așezării pe baze tot mai echitabile a schimbului între oraș și sat, în județul Argeș, ca dealtfel in intreaga țară, locuitorii satelor încheie in această perioadă contracte pentru livrarea de produse agroalimentare, animale și păsări, în condițiile avantajoase stabilite prin recentele reglementări. Pentru ca această acțiune să se soldeze pretutindeni cu rezultatele scontate, în mod firesc biroul comitetului județean de partid a cerut primarilor și celorlalte cadre de conducere din localități să antreneze pe ceilalți cetățeni prin exemplul lor personal in a livra statului cît mai multe animale, păsări și alte produse din surplusurile realizate in propriile gospodării.Examinînd cu atenție fișele statistice rezultă că în cele mai multe locuri s-a muncit bine, că numărul de animale și păsări, cît și volumul produselor contractate sînt superioare nivelurilor prevăzute, ne- maivorbind de cele contractate anul trecut. Aceasta înseamnă că, pe temeiul Legii autoaprovizionării, cetățenii posesori de pămînt se obligă să muncească mai bine fiecare suprafață, să crească mal multe animale și păsări, asigurîn- du-și produse atît pentru consumul familiei, cît și pentru a vinde surplusurile prin contractări și achiziții. Iar în fruntea lor se află primarii. Iată-1, bunăoară, pe Ma- nole Gheorghe, primarul comunei Aninoasa. A contractat o vită mare în greutate de 500 kg, 9 porci (din cei 10 pe care i-a obținut de la o singură scroafă). 2 000 kg fructe, 300 kg cartofi și 300 kg legume, 500 ouă și 1 000 litri de lapte.

Unități turistice în județul BuzăuCelor ce doresc să-și petreacă tot concediul sau numai citeva zile pe frumoasele plaiuri ale județului Buzău le stau la dispoziție atrăgătoare unități turistice, gazde ospitaliere in orice sezon.Pe drumul național 1 B, la 10 km de Buzău, la marginea localității Merei. se află amplasat HANUL MEREI, o construcție a cărei arhitectură, mobilier și decorațiuni interioare sînt inspirate din arta veche țărănească. Locurile de cazare, restaurantul și crama unității întrunesc aprecieri elogioase din partea vizitatorilor.Pe același traseu, în stațiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru, HANUL MONTEORU dispune de locuri de cazare confortabilă și de un restaurant. Deosebit de atractive sînt excursiile in împrejurimile unității, pe dealurile acoperite cu păduri de fag și stejar. Se pot vizita, de asemenea, minele de petrol de la Sărata-Monteoru.
Astăzi - ultima zi de participare la tragerea

extraordinarăAgențiile^ Loto-Pronosport mai pot elibera doar astăzi bilete pentru tragerea extraordinară Prono- expres de duminică 7 martie 1982. După cum s-a mai anunțat, se va utiliza aceeași formulă tehnică, deosebit de avantajoasă, ca și la tragerea similară din 10 ianuarie a.c., cind s-au atribuit peste 137 000 de ciștiguri I în cadrul a 13 extra-

Aspect de la marea demonstrație populară care a avut loc in Piațo Națiunii 
din Capitală *a 6 martie 1945. Organizată spre a susține instaurarea guver
nului democratic, demonstrația s-a transformat intr-o manifestare pentru săr

bătorirea victorieiministru, să desărcineze guvernul existent și să accepte formarea guvernului de largă concentrare democratică, prezidat de remarcabilul om politic și patriot, dr. Petru Groza.Instaurarea guvernului de la 6 Martie nu a reprezentat o simplă schimbare de cabinet ministerial, ci o transformare de esență a însuși regimului politic din România, înlocuirea vechii puteri politice a burgheziei cu puterea revoluționar-de- mocratică a muncitorilor și țăranilor, marcind intrarea într-o etapă nouă, superioară, a procesului revoluționar. Deținînd importante portofolii în noul guvern, P.C.R. își asuma direct, nemijlocit, răspunderea pentru opera de guvernare a țării, pentru soluționarea importantelor probleme de care depindeau dezvoltarea economiei și deopotrivă democratizarea țării.

— Este exact ?— Exact.— Și gospodarul numărul 1 al comunei se va opri aici ?— Nicidecum ! Voi spori cantitățile de legume și fructe printr-o mai bună fertilizare și îngrijire a pomilor și plantelor, imi voi îngriji cît mai atent animalele.
Primarii comunelor- 
primii la contractarea 

produselor agroalimentare 
Fapte, preocupări în comune ale județului Argeș

— Cum reușiți să creșteți atît de multe, cu ce le hrăniți ?— Cu borhot de prune, cartofi și cu furajele primite de la stat.— Celelalte cadre din comună ce contracte au ?— Diverse. De exemplu, secretarul adjunct Ștefan Petcu s-a obligat să livreze un porc, o vită mare, ouă, fructe, legume ; vicepreședintele consiliului popular, Ion Șiman, a contractat un porc, 500 litri lapte de vacă și 400 litri lapte de oaie, 1 000 kg fructe ș.a.— Se deosebesc condițiile cadrelor cu munci de răspundere din comună de ale celorlalți săteni ?— Nicidecum. Ca toți ceilalți, au un lot în folosință. Totul depinde

La 38 kilometri de Buzău, pe șoseaua națională spre Intorsura Buzăului. HANUL CIUTA este o altă unitate turistică de mare atracție, avind camere cu confort modern, încălzire centrală, restaurant, loc de parcare auto, teren de tenis, popicărie. De aici se poate vizita cunoscuta tabără de sculptură de la Măgura.Pe aceeași rută, la 75 km de Buzău, într-o frumoasă zonă montană, se află cunoscuta CABANA NEHOIU, de unde se pot face excursii la stînele de pe muntele Penteleu, în pitoreștile sate din- jur, precum și la barajul Siriu.La 40 km de Buzău, pe șoseaua spre Slobozia, în localitatea Pogoanele, a fost construit un hotel cu 40 de locuri de cazare și restaurant.In fotografie : hanul „Ciuta" din județul Buzău.

Pronoexpresgeri cu un total de 72 de numere participanții au șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 1300" și ,,Skoda 120 L“, excursii peste hotare și importante sume de bani. Variantele de 25 lei au drept de ciștiguri la toate extragerile. Un bilet la această tragere deosebit de avantajoasă poate fi și un cadou plăcut și util.

In lumina retrospectivei istorice, apare evident că instaurarea puterii populare, cucerirea puterii de către clasa muncitoare in alianță cu țărănimea și trecerea la edificarea noii orînduiri au fost opera poporului român, rodul voinței și luptei sale eroice. Pe bună dreptate sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Instaurarea guvernului de la 6 Martie nu a fost un act politic întimplător sau efectul unei simple conjuncturi, ci rezultatul unor crincene bătălii de clasă, revoluționare, duse cu arma in mină, in care au ieșit victorioase clasa muncitoare, forțele revoluționare, democratice, care. în strînsă unitate, au reușit să lichideze împotrivirea înverșunată a reacțiunii și să cucerească pe cale revoluționară puterea politică în stat".Evocînd astăzi evenimentele Istorice petrecute cu 37 de ani in urmă. 

de modul !n care se gospodărește fiecare.— Și comuna a urmat exemplul primarului ?— Peste 70 Ia sută din contracte sint deja încheiate, iar in două dintre sate acțiunea s-a încheiat în întregime. Dar munca de convingere continuă. Pentru că se pot 

chiar suplimenta contractele. Noile prețuri la produsele valorificate prin contractări și achiziții convin sătenilor, ii îndeamnă să vindă mai mult. Apoi statul îi sprijină cu purcei, cu pui, cu răsaduri, cu arbuști de pomi fructiferi.Un dialog asemănător putea fi purtat în orice localitate din județ și chiar în»orașe. în fond, ceea ce demonstra primarul Manole este un adevăr simplu, elementar : orice locuitor care dispune de condiții cit de cît favorabile în gospodărie are astăzi inalta îndatorire de a produce cit mai mult, atit pentru consumul propriu, cit și pentru aprovizionarea comunelor și orașelor.

Portret de femeie în culorile 
luminoase ale muncii

(Urmare din pag. I)de mirare că mulți vor să treacă în formația ei. Unii maiștri, cred eu invidioși, m-au întrebat dacă nu cumva i-am creat un regim preferențial, pentru că e femeie. Le-am spus-o și repet și acum același lucru : nici pomeneală de așa ceva. Sarcinile de producție sint repartizate in mod echitabil, iar condițiile de muncă sînt aceleași. Dimpotrivă, poate greșesc că nu țin seama de faptul că e femeie, mamă a trei băieți, că mai are și școala de maiștri de urmat... Dacă Ileana Lupșa obține rezultate mai bune este numai meritul ei. E foarte perseverentă.— S-a impus prin aceea că șt’e meserie și că nu contenește să învețe. A făcut liceul seral, acum urmează cursurile școlii de maiștri și nu se rușinează să afirme câ multe „secrete'* ale muncii le știe de la șeful de echipă Gheorghe Vilcea. Dacă s-ar face un clasament al maiștrilor, aș clasa-o printre primii cinci din 59, cîți avem, ne spunea Constantin Ștefan, secretarul comitetului de partid. Bine ar fi dacă am mai avea vreo cîțiva ca „Lupșița".Are numeroase îndatoriri obștești — este membru in biroul comitetului de partid, vicepreședinte al comitetului sindical. propagandist, responsabil al stației de radioamplificare. Și pe toate le îndeplinește cu conștiinciozitate Si cu voie bună, a- daugă președintele

comitetului sindicatului, Andrei Despa.Ce spune Lupșița însăși despre meritele ei ? „Am o formație de oameni minunați, care-și cunosc meseria și îndatoririle. Treaba ar merge bine și fără mine".Aminteam. la un moment dat, despre familia ei. Este mamă a trei băieți intre 10 și 14 ani, o bună soție și o bună gospodină. In casa ei, în care am fost oaspete, nu se simte că sint copii. Nici o scamă, nici un fir de praf, totul strălucește de curățenie.— Multe femei refuză funcția de maistru, motivînd că aceasta ar insemna să-și neglijeze familia, copiii. Experiența dv. „demolează" acest argument. Cum izbutiți să îmbinați atributele ce vă revin in producție, cele obștești, cu îndatoririle de soție și mamă, de gospodină?— Nu e meritul meu, ci al lor — arată spre nevîrstnicii familiei — că se descurcă. Eu atît i-am învățat : că in casa noastră nu există slugă și stăpîn. Fiecare are de făcut cite ceva în gospodărie, inclusiv soțul meu, electronist de aparate pentru măsură și control în a- ceeasi întreprindere cu mine.— Totuși. sînteți gospodina unei familii compuse din cinci persoane. Vă mai ră- mine timp pentru a vă cultiva, pentru distracție ?— De ce să vă dau un răspuns in vorbe ? Priviți balconul : a devenit „atelier" de e- lectricitate, de piro

£00.000 «elaifeo» eri
cu entuziasm formarea guvernului Petru Grozâ
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„O victorie o poporului** - așa iși intitula „Scinteia” relatarea despre eveni
mentele de la 6 martie 1945, subliniind că 800 000 de cetățeni ai Capitalei 

au salutat cu entuziasm formarea guvernului Petru Grozasintem în măsură să apreciem cît de rodnică a fost opțiunea de atunci a maselor populare. Ceea ce își propunea primul guvern democrat, ceea ce in platforma sa politică apăreau ca obiective și țeluri ce urmau să fie atinse într-o perspectivă îndepărtată, a fost nu numai integral îndeplinit, dar cu mult depășit, în răstimpul care a trecut de atunci fiind străbătute mai multe etape istorice, România ajungînd în acel stadiu în care și-a putut propune asemenea obiective ambițioase precum făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, trecerea din rîndul țărilor în curs de dezvoltare în rîndul țărilor cu o dezvoltare medie. In mod deosebit se detașează în epopeea construcției socialiste perioada ultimilor 17 ani, de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, perioadă căreia dinamismul dezvoltării economice, densitatea

Exemplele bune ne stau la înde- mină și in alte localități : primarul Emilian Vuței din comuna Albești de Muscel a contractat 7 886 kg carne de bovină, 7 886 kg carne de porc, 500 litri de lapte ; primarul Constantin Sofecan din comuna Mărăcineni a încheiat contract pentru un porc, un juncan, 1 000 kg fructe și 500 kg roșii ; primarul Gheorghe Tătaru din comuna Belețl-Negrești s-a angajat să vindă un porc, 1 050 litri de lapte, 200 ouă, 200 kg cartofi și 200 kg fructe ; primarul Nicolae Ior- dache din comuna Sălătruc are contract pentru o bovină, un porc, patru oi, 1 050 litri lapte, 12 000 kg furaje, iar Maria Monea, primar al comunei Ștefănești, a contractat un porc, 200 kg legume, 200 ouă. Ceea ce nu înseamnă însă că peste tot sînt numai exemple bune. Sînt și comune în care cadrele de conducere n-au încheiat contracte sau au încheiat contracte care nu reflectă posibilitățile reale. Comune în care nu toți cetățenii au manifestat receptivitate, dovedindu-se necesară o mai intensă activitate politico-educativă de convingere. Activitate ce trebuie să se sprijine pe avantajele reale acordate producătorilor : in județul Argeș, prin organele de cooperație și agricole, s-au asigurat contractanților 40 0(10 purcei și 550 000 de pui pentru creștere și ingrășare, precum și 20 milioane de răsaduri de legume. Sînt tot atîtea premise pentru obținerea unor producții sporite, pentru realizarea unui schimb echitabil de produse cu orașul.
Gheorghe CIRSTEAcorespondentul „Scînteii”

gravură pentru ^sRjkl meu și băieți. T. ,„ror ne plac excursiile. Ambii sintem „ghizi autorizați" ai O.J.T. Pentru spectacole, uneori mergem pînă la București.In momentele de răgaz, Ileana Lupșa... scrie.— Am intitulat caietul acesta „O viață zbuciumată". Este, de fapt, povestea vieții mele, de la primii ani petrecuți in orfelinat, pină astăzi. Poate nu va vedea lumina tiparului, deși mi-aș dori mult acest lucru. Dar îl voi da copiilor mei să-l citească, să știe și ei cum a trăit mama lor și să-și dea seama cît de mult înseamnă o familie, ce pavăză puternică este ea pentru copilăria lor lipsită de griji.— Am observat că sînteți foarte ambițioasă. Totuși, nu vi s-a întîmplat niciodată să renunțați la ceva ?— Ba da. îmi plăcea nespus de mult să cint muzică populară. Dar n-am mai avut timp și pentru asta. Mă mulțumesc cu ascultatul.— Nu vă este greu să fiți in pas cu toate ?— Ce să vă spun ? Nu e deloc ușor... Dar dacă muncești cu drag, cu pasiune, nu simți povara greutăților. Iar acest lucru, vă rog să consemnați, îl' datorez realei care m-a învățat ce e munca și mi-a călăuzit primii pași în viată, muncitoarea Elena Axinte de la „Nico- lina" — Iași. ÎSa este exemplul după care m-am călăuzit in viată și căreia îi datorez — moral — toate reușitele mele.

înfăptuirilor, perfecționările realizate în toate planurile activității sociale i-au atras aprecierea drept cea mai fecundă din intreaga istorie a țării.Mîndria și satisfacția pentru bilanțul marilor realizări obținute în construcția socialistă se îmbină, în conștiința poporului, cu încrederea in viitorul luminos conturat cu claritate de Programul partidului, de hotă- ririle Congresului al XII-lea, cu voința de a le transpune in viață prin muncă tenace, in pofida oricăror greutăți. Această încredere nestrămutată, această voință fermă, intru- chipind în fapt unitatea indestructibilă a națiunii noastre in jurul partidului comunist, stau chezășie obținerii unor noi și tot mai însemnate succese în munca constructivă, a continuei înfloriri a României socialiste, spre binele șl fericirea tuturor fiilor săi.
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OBIECTIVE ȘI SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIM AVARA
DOLJ: A început semănatul mazăriiTimpul relativ călduros din ultimele zile a permis zvintarea solelor nisipoase din unele unități agricole din sudul județului Dolj. Ca urmare, pe parcursul zilei de 5 martie, s-a dat startul lucrărilor din actuala campanie agricolă. Astfel, lucrătorii ogoarelor din consiliile unice agroindustriale de stat și coopera-

tiste Dăbuleni și Rojiște au început însămințarea pe porțiunile unde a fost posibil accesul utilajelor agricole. Pînă aseară au fost semănate cu mazăre primele 75 hectare. In zilele următoare, această acțiune se va extinde și în alte consilii agroindustriale din sudul județului. (Nicolae Peto- lescu).

Ce trebuie făcut și cum se lucrează
acum în livezi?

SIBIU: acțiune pentru
înlăturarea băltirilorTopirea bruscă a zăpezii a afectat numeroase terenuri agricole și. in județul Sibiu. Conform estimărilor făcute de direcția agricolă județeană, băltirile ocupă mai bine de 2 000 de hectare, din care o bună parte cu semănături de toamnă.— In fața acestei situații deosebite— ne spune inginer Ion Vraciu, director adjunct al direcției agricole— comandamentul județean al agriculturii a dispus organizarea și desfășurarea unei acțiuni de amploare și imediate pentru înlăturarea băltirilor, acțiune care va trebui încheiată în cel mult 3—4 zile. Acțiunea vizează în primul rînd terenurile greu afectate aparținind cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat de pe Valea Oltului și Valea Hîrtibaciului, respectiv din cadrul consiliilor agroindustriale Agnita, Iacobeni, Nocrich, Roșia și Avrig. Potrivit prelevărilor făcute, acțiunea de înlăturare a băltirilor, ca și a unor efecte ale excesului de umiditate cere executarea în acest scurt răstimp a 152 kilometri de șanțuri și canale, care necesită mai bine de 44 000 metri cubi de săpături. In plus, pentru a dirija apa in direcția dorită, pe terenurile cu P°W mică se așază brazde, se curăță' de stuf și resturi de vegetație canalele și rigolele. Pentru a veni in sprijinul consiliilor populare, a căror principală sarcină este mobilizarea întregii suflări a satului la aceste lucrări, în fiecare localitate cu terenuri agricole afectate de băltiri acționează colective de specialiști ai direcției agricole județene, ai unităților specializate de îmbunătățiri funciare — întreprinderea de utilaje terasiere, Oficiul de cadastru organizarea teritoriului și altele. și

Timpul frumos de ieri a permis ca mii de locuitori ai satelor să lucreze pe șantierele organizate ad-hoc peste tot acolo unde s-au ivit ochiurile de apă. De la primele ore ale dimineții zeci de membri cooperatori de la C.A.P. Șelimbăr se aflau, înarmați cu lopeți, sape, tirnăcoape, găleți, în dispozitivele stabilite din seara zilei precedente. Pe terenurile din satul Mohu ei lucrau sub îndrumarea Martin dirijați munei, acționa de inginera Cleopatra Dobrotă, cei mai mulți dintre oameni care Nicolae Frățilă, Ion Hener, Ilie Boiceanu, Moise, Ecaterina Adam, zan și alții — acționind către șanțurile șoselei a apei de sub stratul subțire de gheață format în timpul nopții. La ora 12, cooperatorii terminaseră lucrul — „un lucru bun, ne spun ei, două hectare de semănături de grîu fiind scăpate de la înecul bălților" — spre a continua operațiunea de încărcare în remorci a gunoiului de grajd pentru terenurile ce vor fi plantate cu cartofi. Spre seară, un prim bilanț al zilei: la Porumbacu de Jos. 2,5 kilometri de șanțuri și rigole executate. La Slimnic 5 kilometri, la Vurpăr, Ruja, Moșna, Cîrța, Merghindeal — între 4 și 6 kilometri de șanțuri și canale decolmatate.Un început bun al unei acțiuni deosebite — cu lucrări de eficiență imediată cum ne-am convins — care trebuie încheiată, cum ni s-a spus, în 3—4 zile. (Nicolae Brujan).

directă a inginerului-șef Ropelt, la Veștem ei erau îndeaproape de primarul collie Nedelea. La Șelimbăr, se cu formații mici îndrumate— intre Tudor, Ilie Gheorghe Ilie Vecer- la dirijarea

ALBA: Sute de agregate pregătite
pentru lucrările agricoleIn județul Alba tractoarele și mașinile agricole sînt gata de a lua startul în campania din această primăvară. în cadrul pregătirilor o a- tenție deosebită a fost acordată exe-r cutării unor agregate care să permită cuplarea la un tractor . a citorva mașini agricole. Obiectivul urmărit : efectuarea simultană la o singură trecere a mai multor lucrări. Avantaje multiple : economie de timp și combustibil, creșterea productivității muncii, evitarea degradării solului. Tovarășul Petru Popa, inginerul-șef al trustului județean S.M.A., ne informează că în funcție de condițiile specifice zonei — sole mai restrinse ca suprafață, terenuri în pantă — s-au executat opt tipuri de agregate. „înainte de a trece la execuție, prototipurile a- cestor agregate au fost prezentate specialiștilor din agricultură la centrul de perfecționare a pregătirii mecanizatorilor din cadrul S.M.A. Aiud. S-au discutat pe larg avantajele fiecăruia. De pildă, agre- ga'ul care permite execuția simultana a> lucrărilor de semănat, erbi- cidat și fertilizat la porumb, sfeclă de zahăr, soia etc. asigură o creștere a productivității muncii cu 22 la sută, elimină două treceri de tractor și aduce o economie de un litru de motorină la hectar. Dispunem de un număr de 40 agregate de acest fel“. Ce alte lucrări vor fi executate in această primăvară cu agregatele ? „Sînt lucrări de pregătire, execuție a însămînțărilor și de întreținere a culturilor. Acestea sînt: erbicidat-discuit-grăpat, erbicidat- discuit-nivelat-grăpat, pregătirea patului germinativ-erbicidat, semănat cereale-grăpat, erbicidat-prășit-ferti- lizat, arat-fertilizat în vie, plantat răsaduri-udat. în total, 560 agregate". în această primăvară, pe terenurile care permit un asemenea sis-

tem complex de mecanizare, volumul lucrărilor prevăzute vă fi acoperit în întregime prin folosirea a- gregatelor. Pe ansamblu se va asigura o creștere a productivității muncii cu aproape 10 la sută. Totodată, după calculele efectuate, se estimează realizarea unei economii de combustibil de peste 60 tone. Firește, pentru ca randamentul să fie maxim, hotărîtoare este buna organizare a muncii, întărirea ordinii și disciplinei. Tocmai de aceea, pentru început utilizarea agregatelor va fi încredințată celor mai buni mecanizatori. (Ștefan Dinică).

O componentă importantă a activității unităților noastre de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de invățămint superior, mai puțin a- mintită în mod distinct, poate și pe motiv că este înțeleasă sau mai exact ar trebui să fie înțeleasă — nuanțare asupra căreia vom reveni — ca o parte implicită a actului de cercetare propriu-zis, o constituie activitatea de microproducție. Am putea spune că ea reprezintă primul pas, treapta de început a procesului firesc, dar deloc simplu și nu întotdeauna neted, al acelui concept generos a- supra căruia de nenumărate ori și cu deplină îndreptățire a insistat și insistă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: implicarea tot mai adincă, integrarea tot mai largă a cercetării științifice și invățămintuiui superior cu proiectarea și producția. Că însemnătatea a- cestei cerințe a fost înțeleasă de slujitorii științei noastre se poate dovedi prin aceea că mare parte din produsele noi și reproiectate, înainte de a fi asimilate de către industrie, au fost mai întîi de toate realizate in atelierele de microproducție ale institutelor de cercetări.De la an la an această activitate a cunoscut creșteri apreciabile, volumul microproducției ajungînd în anul 1981 la peste 2,2 miliarde lei, cu 18 la sută mai mult decît in 1980 și cu peste 100 la sută față de 1978. Creșterea importanței microproducției în activitatea unităților de cercetare științifică, inginerie tehnologică și invățămint superior este atestată de ponderea acesteia în totalul veniturilor unităților. Există, de pildă, unități de cercetare și invățămint

Sporirea producției de fructe se înscrie în ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru asigurarea cantităților de produse agroalimentare in vederea satisfacerii in condiții corespunzătoare a cerințelor de consum ale populației. Iar lucrările care se execută acum în livezi determină în mare măsură nivelul viitoarei recolte de fructe, precum și dezvoltarea în perspectivă a pomiculturii. Referitor la acțiunile de sezon din sectorul pomicol, am solicitat Teodorescu, directorul Trustului pomiculturii și Industriei Alimentare.— Se știe că sporirea producției 
de fructe atît sub raport cantitativ, 
cît și calitativ depinde in măsură ho- 
tărîtoare de lucrările de îngrijire a 
plantațiilor, lucrări care se execută 
tocmai în această perioadă. Care este 
stadiul lor și ce trebuie întreprins, in 
continuare, ca fiecare pom, fiecare 
livadă să rodească imbelșugat 1— Nivelul recoltelor depinde, în primul rind, de fertilitatea solurilor. Iată de ce, în iarna care a trecut s-a desfășurat o amplă acțiune pentru fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale și chimice. Am putea spune că rezultatele sînt bune. Față de un program de 80 mii hectare s-au realizat 65 000 hectare, cele mai bune rezultate obținindu-se in județele Vîlcea, Olt, Bistrița-Năsăud. Dîmbovița, Sibiu și altele. Fertilizarea cu îngrășăminte naturale a întîrziat în județele Dolj, Mehedinți, Sălaj, Tulcea și Vaslui. In ce privește administrarea Îngrășămintelor chimice, această lucrare — aflată în plină des-s-a executat pe 102 000 212 000 hectare cît

amănunte tovarășului Emil din Ministerul Agriculturiiîn plan. Este explicabilăvăzute această realizare. Am determinat pe pomicultori să înceapă tăierile încă din toamnă, iar după cum bine știm cu toții toamna a fost lungă incit s-a putut lucra bine în livezi. Bineînțeles, acum lucrările de tăieri vor trebui intensificate, mai ales in județele Hunedoara, unde această lucrare trebuie făcută pe 1950 hectare. Mehedinți — pe 2 700 hectare, Caraș- Severin — pe 2 830 hectare. încheierea lucrărilor de tăieri se impune și pentru a se putea executa stropirile.
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fășurare hectare față de este prevăzut în program. Cu rezultate bune aș menționa județele Brașov, Giurgiu, Iași, Olt și altele. Cu mult sub prevederile din program se situează unitățile agricole din județele Alba, Dolj, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Timiș. Situația se datorează nu numai modului inegal in care au fost livrate îngrășămintele chimice de către fabricile producătoare, ci și atitudinii manifestate de unele cadre de conducere din unitățile agricole care țin îngrășămintele chimice pentru alte culturi.
— Și chiar este nevoie să fie fer

tilizată chimic o suprafață atît de 
mare ? Consumatorii spun că pulpa 
merelor nu mai este crocantă și atri
buie acest defect folosirii unor doze 
mari de îngrășăminte chimice...— Se petrece acest fenomen atunci cînd nu se respectă raportul optim intre elementele fertilizante și mai ales atunci cînd se face fertilizarea fazială cu foarte mult azot. Pentru a avea producții mari și superioare din punct de vedere calitativ este necesar să se dea îngrășăminte naturale, iar cele chimice să se aplice pe baza lucrărilor de cartare agrochi- mică a solului din livezi, care este bine să se facă o dată la 3—4 ani, Livezile, indeosebi cele intensive, au nevoie de îngrășăminte, dar fertilizarea trebuie făcută în mod științific.

Ce alte lucrări care se execută 
acum contribuie la sporirea recoltei 
de fructe ?— In primul rînd, tăierile de rodire și cele de formare. Putem aprecia că această acțiune s-a desfășurat mai bine decît in. alți ani ; tăierile la pomi au fost făcute pe 156 000 hectare față de cele 235 000 hectare pre-

Dealtfel, unitățile agricole din județele in care tăierile avansate au reușit să te la un mare număr pirile au intirziat in . .Caraș-Severin, Prahova, unde această lucrare s-a executat în proporție de numai 50 la sută. Există asigurată baza materială necesară executării acestor lucrări de mare însemnătate pentru sănătatea livezilor și pentru calitatea fructelor.
— Primăvara este sezonul în care 

se desfășoară și plantarea pomilor. 
Ce se face acum pentru dezvoltarea 
pomicultura noastre ?— Potrivit programului, în acest an plantațiile de pomi urmează să fie extinse cu 15 900 hectare, din care 6 700 hectare vor fi plantate acum în primăvară. Cele mai mari suprafețe vor fi realizate în județele cu condiții favorabile pentru dezvoltarea pomiculturii : Bistrița-Năsăud — 1090 hectare, Iași — 938 hectare, Vîlcea — 947 hectare, Argeș — 881 hectare, Suceava — 880 hectare și altele. Toate vor fi plantații intensive, pentru care terenul a fost desfundat încă din toamnă.

— Există suficient material săditor 
pentru noile plantații ?— Chiar foarte mult. Pe baza indicațiilor conducerii partidului au fost extinse pepinierele pomicole. Tot materialul săditor se produce în stațiunile experimentale, ceea ce constituie o garanție a calității și autenticității lui. Pentru suprafața care se va planta există 5 362 000 pomi al- toiți. la care se adaugă peste 300 000 bucăți pentru lucrările de modernizare a livezilor și 859 000 pentru completarea golurilor. întrucît avem mult material săditor ar fi bine să se organizeze plantarea pomilor pe marginea drumurilor, a liniilor

la pomi sînt facă tratamen- de pomi. Stro- județele Gorj,

cale ferată, peste tot unde există terenuri care nu pot fi cultivate in alt mod.
— Ce ați rezervat gospodăriilor 

populației, celor care doresc să plan
teze pomi în jurul caselor ?— Pentru gospodăriile populației avem 7 milioane de pomi care vor fi puși in vinzare din zilele următoare. Cea mai grea problemă este desfacerea lor. Pomii respectivi se vor găsi de vinzare la stațiunile experimentale, la întreprinderile de legume și fructe, la cooperativele de consum de la sate. La orașe vor fi organizate puncte speciale de vinzare a pomilor din toate speciile : meri, peri, cireși, vișini, caiși, iar pentru zonele sudice avem chiar și migdali. Important este ca cei care doresc să planteze pomi să se pregătească de pe acum, săpind gropile și proeurin- du-și îngrășăminte naturale.

— A existat un program de extin
dere a arbuștilor fructiferi. In ce 
stadiu se află realizarea lui ?— Pentru a se asigura materia primă industriei de conserve și pentru realizarea băuturilor răcoritoare se extinde foarte mult cultura zmeurei, murelor, afinului și coacăzelor gre. Prima plantație industrială arbuști fructiferi a fost realizatăBăiculești, județul Argeș. Recoltele obținute au fost foarte bune. în a- ceastă primăvară se realizează o plantație -asemănătoare in județul Suceava. Se extinde foarte mult cultura căpșunului — care are avantajul că cest an hectare tare în tare în județul județele Constanța, Brăila, Galați, Dolj, agricol Ilfov, mentale s-au stoloni, incit ei vor putea . .populației, ca și cantități mari zmeur și coacăz negru. Trebuie obișnuim pe oameni să cultive mai mulți arbuști fructiferi pe terenurile din jurul sînt foarte mari, țuri și primelor bate, kilogramul lorifică cu 9 lei, la 10 lei, iar la Cultura arbuștilor fructiferi și căpșunilor constituie o sursă sigură de venituri pentru unitățile agricole și este recomandabil să extindă plantațiile respective îndeosebi unitățile insuficient dezvoltate din punct de vedere economic. Tehnologia cultivării căpșunilor este mai ușoară decît a altor culturi. Iar la o suprafață de 15 hectare se poate realiza un venit de 1,5 milioane lei.Acum este momentul cînd alături de lucrările curente în livezi să se acționeze pentru extinderea plantațiilor pomicole, astfel incit să putem beneficia de cantități sporite de fructe atît in 1982, cit și în următorii

rodește foarte repede. In a- urmează să fie plantate 6 100 cu căpșuni, din care 600 hec- județui Satu Mare, 450 hec- județul Olt, 370 hectare in Vilcea și suprafețe mari în Bacău, precum și în Sectorul în • stațiunile experi- produs 300 milioane de un mare număr dintre fi puși la dispoziția de să citcaselor. Avantajele Potrivit noilor pre- de producție apro- de căpșuni se va- la coacăze ajunge zmeură Ia 14 lei.a
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leri, la Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Băneasa de lîngă Capitală continuau intens tăierile de rodire la pomii din livezile care însumează 70 hectare Foto : S. Cristian
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Pentru obținerea de recolte timpurii de legume, în serele cooperativei agricole de producție din comuna Sintana, județul Arad, răsadurile sînt repicate în ghivece nutritive Foto : Agerpres I

Conductorii electrici, cablurile, aparatele electrice de uz casnic, mijloacele tehnicii de calcul sau aparatele electrostatice de copiat sînt numai cîteva din grupele mari de produse realizate de întreprinderea „Electro- mureș“ din Tg. Mureș. Aproape fiecare unitate economică, fiecare cetățean beneficiază, intr-un fel sau altul, de produsele acestei unități. Nomenclatorul mare de produse nu a constituit o frînă în calea realizării sarcinilor de plan. Dimpotrivă, i-a stimulat pe lucrătorii de pe cele trei platforme ale întreprinderii în realizarea fiecărui sortiment. Dovada : colectivul de la „Elcctromureș" a încheiat primele două luni ale anului 1982 cu bune rezultate, îndeplinind și depășind planul la producția fizică. Produsele livrate beneficiarilor au însumat 300 milioane lei, planul producției nete a fost depășit cu unu la sută, iar față de perioada similară a anului precedent cheltuielile materiale (la aluminiu, oxid de magneziu și alte materiale deficitare) au fost diminuate cu peste Totodată, este demn de subliniat că, prin modificările constructive aduse de proiectanții și specialiștii unității, producția de aparate electrice de uz casnic realizată pentru export, de la începutul anului și pînă acum, echivalează, valoric, cu producția exportată in întreg anul 1981.— Din propria noastră experiență — ne spune inginerul loan Olteanu, directorul întreprinderii — ne-am convins de un lucru esențial : oricit de mobilizatoare ar fi sarcinile de plan și oricit de mare ar fi nomenclatorul de produse, cheia reușitei rezidă în asigurarea a trei condiții fundamentale : 1) pregătirea riguroasă a fabricației fiecărui produs ; 2) asigurarea bazei tehnico-materiale ; 3) alinierea permanentă a produselor noastre la nivelul performanțelor tehnice ale produselor similare realizate de firme cu tradiție. Precizez că numai în măsura în care fiecare din aceste condiții și toate la un loc sînt îndeplinite planul la producția fizică și la export poate fi realizat integral.De la aceste realități au pornit consiliul oamenilor muncii și organizația de partid cînd au stabilit, la incepu- tul anului, strategia realizării ritmice a planului pe acest an. Deosebit de important era, așa cum am aflat la serviciul plan, că încă la finele lunii decembrie 1981 întreprinderea avea încheiate contracte ferme cu beneficiarii pentru mai bine de 90 la sută din producția acestui an. în aceste condiții, în cadrul strategiei pentru îndeplinirea planului, colectivul întreprinderii a pus un accent deosebit pe înnoirea și modernizarea producției, preocupare situată dealtfel in centrul atenției și in anii anteriori.în secția „electrocalorice", care realizează peste 23 la sută din totalul producției întreprinderii, efortul stăruitor consacrat modernizării producției și creșterii productivității muncii este vizibil la tot pasul. „Eram convinși că în condițiile vechii organizări se lucra fragmentat, în ateliere separate (turnătorie, presaj, prelucrări mecanice, galvanizare, montaj), ceea ce ducea la o dispersare a răspunderii față de calitatea produsului finit — ne spune inginerul Orban Karol, șeful secției. Iată de ce, în cursul lunii decembrie 1981, am trecut la reorganizarea secției, astfel ca, prin creșterea cu 50 la sută a productivității muncii, să ne onorăm integral și în condiții de calitate sporită contractele la fondul pieței. în acest sens, am delimitat producția pe sortimente și linii de fabricație, am optimizat transportul intern și, mai ales, am reproiectat produsele existente. Practic, aproape 80 la sută din producția de fiare de călcat (cu fiabilitate sporită) a fost modernizată. De asemenea, a fost înnoită gamă de radiatoare (bunăoară, i ducem radiatorul „Cromatic", în cui celui dreptunghiular), iar în cui plitelor vechi fabricăm plite

două milioane lei.

ȘTIINȚA In confruntare creatoare cu cerințele economiei

superior în care microproducția constituie, din punctul de vedere al-'veniturilor, o activitate de bază, ea variind intre 50 și 100 la sută.Evidențierea acestor aspecte, cit și situațiile intilnite în multe unități de cercetare impun lămurirea unor probleme de fond ale activității de microproducție. Și," in primul rind,
să creeze condițiile pentru introducerea și extinderea ulterioară în producție a rezultatelor cercetărilor, se constată că nu întotdeauna activitatea de microproducție răspunde acestor comandamente. în- tîlnim situații cind microproducția neorientată corect influențează in mod nedorit, ba chiar stinjenește ac-

microproducției. Aceasta conduce la ocuparea capacităților, blocind progresiv disponibilitățile secțiilor de e- xecuție pentru lucrări de bază, cum ar fi prototipurile și modelele experimentale sau testarea unor noi tehnologii care constituie activități de bază ale institutelor. Astfel de situații întilnim la Institutul de cercetare

cetări pentru pielărie și încălțăminte și că același lucru nu l-ar fi putut executa orice cooperativă meșteșugărească? Evident, asemenea situații nu fac altceva decît să minimalizeze conceptul de microproducție, dind acestei activități un caracter de scop in sine.O serie de produse au o vechime
Microproducția nu un scop în sine, ci o continuitate

firească a actului de cercetare științifică
credem că se impune necesitatea stabilirii unei concepții unitare cu privire la conținutul și scopul microproducției. O asemenea concepție încă nu există, fapt ilustrat dealtfel atît prin cifrele care indică ponderea diferită a microproducției în activitatea unităților de cercetare, cît mai ales din analiza structurii microproducției.Pornind de la aprecierea că activitatea de microproducție se constituie ca parte integrantă a procesului cer- cetare-proiectare-producție, menită să valorifice imediat și să verifice în condiții de producție rezultatele și eficiența cercetărilor proprii înainte de introducerea lor în activitatea productivă a unităților de profil, să pregătească asimilarea produselor și tehnologiilor elaborate și

tivitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică. Din analiza structurii microproducției în ultimii ani se constată o încărcare a unităților de cercetare de către ministerele coordonatoare cu sarcini de plan — de la an la an tot mai mari — care prevăd realizarea unor produse ce nu sînt strict legate de activitatea proprie de cercetare sau care în cel mai bun caz au făcut obiectul unor cercetări cu 4, 5 sau chiar mai mulți ani în urmă. Avem în vedere aici atît producția normală de serie mică sau mic tonaj, produsele de serie mijlocie și mare, cit și produsele sau serviciile realizate pentru terți. Or, tocmai ponderea acestor activități este în multe cazuri foarte mare, in ansamblu ea reprezentînd peste 40 la sută din volumul total al

științifică șl inginerie tehnologică pentru electrotehnică (I.C.S.I.T.E.),- la I.C.S.I.T. pentru rafinării din Ploiești, la Institutul de chimie și cel de tehnologie izotopică și moleculară din Cluj-Napoca etc.In unele situații institutele de cercetare, preocupate să-și acopere planul valoric, trebuie să accepte realizarea unor produse pentru care nivelul de calificare cerut abia dacă se ridică la cel al unor meseriași. Să fi crezut oare cei care au hotărît anul trecut fabricarea tablelor școlare în Institutul de cercetări și modernizări energetice — ICEMENERG că aici ar exista cea mai mare competență în realizarea acestui produs? Sau, de asemenea, că realizarea a sute de mii de tălpi de p.v.c. nu se putea face decît la Institutul de cer-

mult prea mare, au Imbătrînit deja în stadiu de microproducție, asimilarea lor de către industrie făcindu-se greoi, iar de multe ori, datorită inexistenței unor indicatori tehnico- economici specifici pentru microproducție, marile întreprinderi și combinate industriale refuză asimilarea acestor produse. Acest lucru conduce la situații ca de multe ori în cadrul unităților de cercetare să se realizeze serii industriale de produse în condiții neindustriale, care urcă prețul de cost al produselor, scad productivitatea muncii și ocupă potențialul calificat destinat activității de cercetare.Indiscutabil, microproducția este absolut necesară, ea constituindu-se ca o activitate complementară muncii

„Standard", „Standard termostate". Totodată, organizarea activității pe formații de lucru în acord global și produse finite ne-a permis să oferim pieței interne și externe 110 noi tipo- dimensiuni, depășind, cantitativ și valoric, planul inițial. Nu facem înnoiri de dragul înnoirilor. Ceea ce urmărim în mod cu totul deosebit este ca, pe baza acestor modernizări, să contribuim cît mai mult la reducerea consumului de energie electrică Ia ........................ -tre. termostatarea plitelor ția programată din acest an (110 000 bucăți) va duce la economisirea a peste 36 000 kWh pe an, ceea ce echivalează cu producția gie electrică realizată de trala din Luduș-Iernut în două zile. La aceasta se economisirea a 220 tone deDar poate că exemplul cel mai convingător pentru efortul de a alinia performanțele produselor la nivelul exigențelor tehnicii de vîrf îl oferă azi aparatele electrostatice de copiat (xeroxul), din care, pînă la finele lunii februarie, întreprinderea a produs și livrat beneficiarilor primele 100 bucăți.— Cererea e mare, dar în perioada următoa- aparate electrosta-

noas-numaibeneficiarii produselorUn singur exemplu : la produc-
de ener- termocen- timp de adaugă și tablă".

La întreprinderea 
„Electromureș“ 
din Tirgu Mureș

re producția de tice va crește, pe aceleași spații, de peste 4 ori — ne spune inginerul- șef Gyorbiro Alexandru. Ne preocupă in mod cu totul deosebit funcționarea lor la beneficiari. O echipă de specialiști urmărește permanent, la fața locului, comportarea acestor aparate in regim de exploatare, eliminînd defecțiunile și propu- nînd, pe baza constatărilor, măsuri de îmbunătățiri constructive. Pînă acum avem în vedere unele îmbunătățiri la tancul aparatului, la programatorul numărului de copii și modificarea carcasei propriu-zise (cu un design îmbunătățit).Asemenea preocupări-pentru asigurarea unei calități ridicate a produselor și realizarea integrală a sarcinilor de plan există, ca peste tot în întreprindere, și la secția conductori. Colectivul acestei secții a asimilat și livrat în timp record 72 tipodimen- siuni de componente și 11 tipodimen- siuni de materiale (casete terminale, cutii de conexiuni din plastic, antenă telescopică) pentru autoturismul „Oltcit". Tot aici s-au realizat, pentru prima dată în țară, conductori pentru instalații miniere și pentru metroul bucureștean.De bună seamă, rezultatele obținute pînă acum dovedesc că oamenii muncii de la „Electromureș" sînt ho- tărîți să acționeze cu inițiativă și responsabilitate muncitorească realizarea producției fizice cate pe acest an, in condiții eficiență și competitivitate, monstrează convingător că cantitative și calitative, oricit ar fi de complexe, pot fi realizate în bune condiții cînd există o strînsă și activă conlucrare între consiliul oamenilor muncii, muncitori și specialiști, cind organizația de partid acționează stăruitor pentru mobilizarea întregului colectiv la înfăptuirea zi de zi a sarcinilor de plan.
Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

BACĂU :

pentru planifi- de înaltă Ei de- sarcinile

Ritm intens de lucru 
pe șantierul 

noilor hidrocentrale

întreaga pro- lo- lo- tip

de cercetare, contribuind la scurtarea ciclului cercetare-proiectare-produc- ție. Părerea aproape generală a celor investigați este că anumite activități din structura actuală a microproducției, și indeosebi cele care vizează realizarea unor produse menite să reducă importul și care, datorită seriei mici sau tonajului mic, nu este economic să fie asimilate de unitățile industriale existente — trebuie să se desfășoare cu precădere în unități speciale, bine dotate cu aparatură, instalații și utilaje, cu personal special destinat și cu indicatori proprii de plan. Asemenea unități industriale, mici făbricuțe, așa cum arată practica mondială și cum o demonstrează noile capacități de producție cu funcționare independentă, sau chiar pe lîngă anumite unități de cercetare din țara noastră, sînt mult mai flexibile la schimbări, au o mult mai înnoire și progresAvînd în vedere înalte de creștere a producției ar fi folos elaborarea gii unitare care să definească clar și precis — eventual chiar pe grupe sau categorii de unități de cercetare — conținutul și scopul microproducției, care să rezolve în mod unitar problemele privind planificarea, urmărirea și raportarea microproducției, astfel îneît această activitate să contribuie la efectuarea în bune condiții a cercetărilor științifice. în folosul cercetării, al economiei naționale în ansamblu.

Pe șantierele celor trei hidrocentrale de pe Șiret, lucrările de construcții se desfășoară intr-un ritm intens. Se muncește în schimburi prelungite, chiar și in două schimburi, se folosesc noi tehnologii. La Galbeni, obiectiv care va fi pus primul în funcțiune, betoniștii folosesc pentru prima dată la asemenea construcții cofrajele metalice la turnarea lamelelor barajului, prin care se cîștigă timp, se fac economii de materiale și forță de muncă. Constructorii și montorii de aici sînt hotărîți să încheie lucrările la baraj intr-un timp cît mai scurt, pentru a putea devia apele Șiretului cel puțin cu o lună de zile mai devreme față de plan. Forțe puternice au fost concentrate și la înălțarea uzinei electrice, care va avea o putere instalată de aproape 30 MW.Ritm intens de lucru și pe șantierele de la Răcăciun^.și Berești. Se execută excavații, umpluturi, se fac etanșări subterane. Toate utilajele și mașinile existente pe aceste șantiere lucrează intens pentru depășirea prevederilor de plan. (Gh. Baltă).
mare afinitate la tehnic.ritmurile tot mai volumului micro- deci de mare unei metodolo-

Vlaicu RADU

BUZĂU :
Producție-marfă 

peste planPreocupîndu-se intens de sporirea producției industriale, de adaptarea structurii acesteia la cerințele și exigențele dezvoltării economice a patriei noastre, de creșterea calității și reducerea cheltuielilor materiale, oamenii muncii din industria județului Buzău înregistrează rezultate deosebite in întrecerea socialistă. în perioada care a trecut din acest an, a fost realizată, peste prevederile planului, o producție-marfă industrială în valoare de 22,4 milioane lei. (Stelian Chiper).
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
Nu vom începe rîndurile de față cu întrebările cînd și, mai ales, dacă un consiliu profesoral poate desfășura o bogată activitate educativă, presat fiind de atitea urgente probleme „profesionale". Asemenea întrebări, intîlnite uneori și în cursul discuțiilor ce stau la baza rîndurilor de față, iși găsesc răspunsuri concludente de cum sînt raportate la activitatea celor mai multe dintre organismele universitare de conducere colectivă care demonstrează .că fiece problemă curentă comportă puternice răsfringeri formative. Iar una din condițiile științei de a acționa ca factor modelator este, cum bine se știe, ca fiecare senat sau consiliu pro- -----------------------fesoral să fie sensibil la dialectica vieții universitare și, strîns legat de acest aspect, să manifeste o mobilitate, o suplețe exemplară pentru adoptarea căilor optime de intervenție.Actualitatea a- cestor adevăruri am resimțit-o cu deosebire in Facultatea de utilaj tehnologic, una dintre facultățile Institutului de construcții din București, de numele căreia sînt legate rezultate superioare, inclusiv în activitatea politico-educativă. Serialul de analize consacrate disciplinelor și cursurilor universitare — spre a ne rezuma doar la exemplul acestei inițiative a consiliului profesoral — a rămas ca etalon al unei remarcabile emulații, întreținută deopotrivă de cadre didactice și de studenți. Și tocmai datorită acestor bogate antecedente ne-am propus să cunoaștem conținutul Planului comun de măsuri politico-educative, adoptat într-o ședință a consiliului profesoral, pentru anul universitar 1981— 1982.Planul amintit de măsuri nu are nimic improvizat, nimic ambiguu, nimic formulat în acei termeni neutri ori generali din care, practic, poți înțelege totul sau nimic. Dimpotrivă, efortul de elaborare se resimte în fiecare rînd, urmărindu-se nu numai precizarea scopurilor specifice acțiunilor concepute, ci și ca fiecare tî- năr să se regăsească în desfășurarea acestora cu întregul lui fond de pre

ocupări, nu o dată dintre cele mai individualizate. De aceea, alături de concursuri profesionale, cercuri științifice sau de măsuri privitoare la cunoașterea de către studenți a legislației în vigoare, întîlnim, bogat reprezentate, și conferințe pe tema antitabagismului și antialcoolismului, expuneri pe teme de igienă individuală, cercuri de filatelie etc. Nu e greu de observat însă că tocmai în asta și constă principala lacună a planului educativ amintit : diversitatea atit de accentuată este așa de puțin structurată încît umbrește imaginea de ansamblu, finalitatea obiectivelor

mult cu cit deficiențele amintite sînt, cum vedem, autentice probleme politico-educative, în care se află angrenați atit studenți, cit și cadre didactice. Din păcate, acest aspect de corelație firească, de evaluare organică a vieții Universitare, ca cel dinții demers educațional, a scăpat preocupării consiliului profesoral. Cel puțin deocamdată. Și, ca urmare, imperativul creșterii valorii formative a practicii studenților, deși invocat și frecvent argumentat, nu-și găsește încă reflectarea în Planul comun de măsuri politico-educative pe anul universitar 1981—1982, unde cercurile filatelice sau de bridge,
Ca să înveți trebuie să știi 
temeinic pentru ce înveți

propuse și, mai ales, ea generează o atitudine statică și limitativă intr-un domeniu prin excelență dinamic și corelativ.Iar cel dinții argument în sprijinul acestei concluzii ni-1 oferă însăși ședința consiliului profesoral în care a fost dezbătut și aprobat planul amintit. Cu numai un punct înainte, pe ordinea de zi a adunării figurase Analiza activității productive a studenților și măsuri pentru continua îmbunătățire a caracterului formativ specific acestei activități. Aspectele semnalate cu acest prilej rețin cu deosebire atenția. Să reproducem cîteva, așa cum sînt consemnate in procesul verbal : „nu există evidență clară a studenților partici- panți la munca patriotică și nu se precizează cit realizează fiecare" ; „șeful de catedră nu cunoaște cind cadrele didactice sînt la practică și la muncă patriotică" ; „există mari greutăți în angajarea studenților pe timpul activității productive" din care cauză „caracterul formativ al practicii lasă mult de dorit". Ce era deci mai firesc decît ca atunci și acolo, în ambianța care a favorizat evidențierea unor asemenea lipsuri, să se adopte măsurile necesare pentru eliminarea stărilor negative de lucruri și preîntîmpinarea altora de aceeași factură ? Cu atit mai

corul de voci egale sau grupul de interpreți individuali rămîn cu precădere să capteze preocupările studenților.Din păcate, situația amintită concretizează o mentalitate frecventă în activitatea unor consilii profesorale, in virtutea căreia însuși conceptul de educație este nu o dată diminuat în virtuțile șale transformatoare. Por- nindu-se de la realitatea pozitivă că organizațiile de partid și asociațiile studenților comuniști acordă de regulă atenție deosebită muncii educative, pe alocuri se face simțită tendința ca activitatea organismelor universitare de conducere colectivă să se rezume la aspecte administrative, iar atunci cînd pe agenda lor ajung problemele-cheie, hotărîtoare pentru bunul mers al învățămîntu- lui, abordarea acestora se face nu o dată limitativ, unilateral, din care cauză și soluțiile sînt de scurtă durată. Și, bineînțeles, comportă o influență redusă asupra procesului de formare a viitorilor specialiști.— E adevărat — amintea în această ordine de idei prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, secretarul comitetului de partid de la Academia de studii economice — organizațiile de partid stabilesc obiectivele imediate și de perspectivă ale muncii politico-

educative dintr-o facultate sau alta, direcționează și stimulează eforturile, consacră și generalizează experiențele valoroase. Dar eficiența stilului lor de conducere, de control, de aici începe și tot aici se verifică în primul rind, în capacitatea inclusiv a consiliilor și senatelor de a prelua din mers și a adapta integral asemenea sarcini la structurile universitare specifice, pentru ca toate acestea, într-un sistem organic, să exercite o constantă forță modelatoare, politică prin excelență. Știut fiind că fiecare absolvent al învăță- mîntului nostru superior trebuie să sintetizeze, într-o expresie creatoare, atributele specialistului de recunoscută competență cu cele ale omului politic de autoritate și prestigiu. Or, se știe, cînd, aici, disocierile sînt operate de dragul disocierilor, ele conduc de regulă la atitudini unilaterale, limitative.— Ca preambul al oricărei discuții despre influența modelatoare pe care trebuie s-o exercite, prin toate mijloacele sale, un consiliu profesoral, cred că trebuie să precizăm că optica procentuală nu mai corespunde exigențelor actuale ale activității politico-educative din învățămîntul superior — ne-a declarat Niță Petre Stelian, șeful comisiei de muncă educativă și de asistență socială a Consiliului U.A.S.C. din Politehnica bucureșteană. Nu întotdeauna eficiența acestei munci ascultă de rigorile statistice. Din păcate însă, asemenea adevăruri intră ceva mai greu în tehnica de lucru a unora dintre consiliile profesorale, din care cauză ele se situează uneori in urma vieții universitare, în loc s-o premeargă și s-o impună în noutatea ei revoluționară.Sînt doar cîteva dintre opiniile ce întrunesc numeroși adepți. De unde și concluzia că perfecționarea activității politico-educative desfășurate in cuprinsul consiliilor și senatelor universitare, ca dealtfel in intreaga noastră școală superioară (ca valoare integrală și mereu actuală a acesteia), trebuie să înceapă cu un salt in stilul cotidian de lucru al educatorilor înșiși.
Mihai IORDANESCU

CARTEA DE POEZIE

Mircea micu, „Cu inima în palmă"
Un poet din stirpea luiGoga se dovedește a fi Mircea Micu. Cel puțin volumul „Cu inima în palmă", apărut la Editura „Ion Creangă", desfășoară un larg evantai de sentimente născute din rememorarea scurgerii vieții din locurile sale natale transilvane. Poetul trăiește un profund sentiment de mîndrie, o pasionată aderență la spațiul românesc văzut prin locurile sale istorice remarcabile, prin oamenii ce-i conferă personalitate distinctă, prin-

tr-o intensă participare la recrearea peisajului copilăriei. Poezia are cîțiva zei tutelari coborîți din Apuseni cu întreaga lor cohortă de semnificații și simboluri : Horea. Avram Ian- cu. Goga, oameni ce au marcat o istorie și au lăsat semne durabile în evoluția acesteia. Ei fac parte din permanențele țării, ca munții și apele, asigurînd acestora o participare nemijlocită la zămislirea destinului nostru ca popor. Deși dispăruți, toți aceștia trăiesc, au rămas în visele

frumoase ale oamenilor : 
„Și se făcea că, prin Ar
deal, / umbla de-o vreme 
Iancu iar". Amintirea lui parcă veghează și acum, torță nestinsă a încrederii : 
„Focuri se-aprind din deal 
în deal / și cerul țării e 
curat / cînd trece, noaptea, 
prin Ardeal / Iancu Avram 
ingindurat".Cîntecul de țară sună Ia Mircea Micu ca un legă- mînt ce angajează deopotrivă ființa și creația. Nici unele nu ar rodi fără legătura primordială cu a- ceastă casă a tuturor :

„Ce-arn fi fost noi fără 
tine, Țară / prin văluirea 
vremurilor amară 7 // Din 
care miez ne-ai rupt, cu ce 
putere ne-ai adunat în fa
guri grei de miere ? / ...Și 
te-am cintat să stai pe 
culmi sublime / nu pentru 
noi, pentru viitorime, / Și 
te iubim profund cum doar 
pămîntul / iubește floarea, 
pomul și mormîhtul". Prin gîndurile ce-i animă versul o asemenea poezie, solemnă și totuși simplă, ne duce încă o dată spre izvoarele perene ale lirismului.

Dumitru Titus popa, „Ordinea și armonia"
Explorînd spații lirice apropiate, Dumitru Titus Popa, aflat cu volumul apărut la Editura „Eminescu" intitulat „Ordinea și armonia" la a treia carte a sa de poezie, ne apare ca o voce distinctă între tinerii poeți. De fel un meditativ elegiac, candorile sale juvenile sînt învinse de plasarea voită intr-un spațiu încărcat de istorie. Un întreg ciclu,

„Scrisoare latină", derulează chipuri de legendă de la Burebista la Fuscus, pină la Avram Iancu, personajul unui „poem necontenit", în urma cărora s-a născut o patrie : „Voi știți 
prieteni țara, o știți 
fără-ndoială / V-a limpezit 
destinul sub zarea-i tutela
ră / Și astăzi sinteți astfel 
cum numai voi sinteți".Deosebit ni se pare ciclul „Călărețul de purpură",

simbolica meditație a necontenitei căutări. Atmosfera de baladă este sugerată de plasarea intr-un spațiu legendar, un fel de „lume-poveste" alcătuită din semne și sugestii. Poetul aspiră să-și înalțe opera după canoane clasice, in care ordinea și armonia se cristalizează în „simetrii mai clare decît Geometria însăși". Fără îndoială, Dumitru Titus Popa nu apar

ține familiei barbiene din „Joc secund", ci mai degrabă acelei aspirații bla- giene din „geometria înaltă și sfintă". în grija sa pentru găsirea axiomei poetice distingem căutarea vibrației dinăuntru a ființei umane, dominată de pasiuni și sentimente, dar ordonată de idei. De aici un calm și un echilibru prin care Dumitru Titus Popa se impune ca un poet stăpin pe mijloacele sale.
Dumitru balaeț: Jn căutarea lui Trophonius"

Ideal, tinerețe, continuitate
(Urmare din pag. I)
rîndurile comuniștilor... 
Ei au azi intre 35—40 
de ani, sînt muncitori 
și tehnicieni de înaltă 
calificare, profesori și 
medici eminenți, lite- 
rați, artiști cu renume, 
dăruiți construcției so
cialiste, ei conduc uni
tăți importante, desfă
șoară activități de mare 
dificultate alături de 
foștii șantieriști, părin
ții lor, ori sub îndru
marea acestora. Părin
ții sînt minări de copii, 
copiii sînt minări de 
părinți, și-mpreună duc 
lucrurile mai departe, 
spre împlinire. Dar ti
nerii de ieri, ajunși pe 
la cincizeci, vor excla
ma și ei : Ah, tinerii 
de azi! — căci fiecare 
generație intră in viață 
cu particularitățile, cu 
ambițiile și năzuințele 
ei, pe care mai vârstni
cii le sesizează, însă nu 
și le pot explica din 
primul moment, și ast
fel dăinuie o vreme 
neliniștea că nu va fi 
asigurată continuitatea 
intre generații. Pină 
cind totul se limpezeș
te, se-așază.

Către anii 80, îngri
jorarea unora, sinceră, 
ori mai puțin sinceră, 
cu nuanțe de tacla la 
berărie, s-a accentuat. 
Cică tinerii din ziua de 
azi nu mai au nici un 
țel, nu-i mai preocupă 
nimic, treacă azi, vină 
mîine. Explicația ? Ar 
fi dezamăgiți că n-au 
mers toate cum s-a 
prevăzut, că s-au ivit 
neajunsuri și se-anun- 
ță altele.. Ei, sărmanii, 
fragili cum sînt, nu re
zistă. Asta, intr-o pe
rioadă cind zeci, sute 
de mii de tineri au in
trat in uzine, s-au în
tors ca specialiști pe 
ogoare, cînd duc greul 
pe șantierul Dunărea- 
Marea Neagră, cu care 
ne vom minări curînd, 
pe șantiere de hidro
centrale, alături de bu
nicii lor, foștii șantie
riști, și de părinții lor. 
Revin asupra observa
ției că nu există gene
rație fără neîmpliniți 
— și este datoria 
noastră să le deschi
dem ochii la timp — 
însă mă încumet la 
părerea că in mare 
majoritate tinerii de 
azi sînt bine instruiți și

educați, știu carte, știu 
ce vor, sînt disponibili 
pentru activități politi
ce, obștești, profesio
nale, sînt severi cu ei, 
cu cei din jur, price- 
pind că nu-i de glumit 
cu meseria, cu viața de 
toate zilele, țin la în
vățătură, țin și la banii 
fără de care nu se poa
te, iar în ce privește 
neajunsurile nu se în- 
covoaie chiar atit de 
ușor. Poate că este și 
vina noastră : daci în
destularea nu ne-a dat 
afară din casă, am 
fost, totuși, feriți de 
intemperii, de unde, 
poate, credința că totul 
va merge in triumf, 
parte cu aportul nos
tru, parte de la sine ; 
am vorbit de greutăți, 
mai degrabă am co
chetat cu ele, iar cind 
s-au și ivit, unele din 
prea puțină muncă, din 
indiferență, din nechib- 
zuință, altele determi
nate de conjuncturi 
mondiale, ne-am dove
dit nu întru totul pre
gătiți — iată insă că 
ne-am adunat înțelep
ciunea, puterile, tineri 
și mai puțin tineri, și

simțul datoriei nu ați
pește.

Tinerii de azi învață 
mai mult decit am în
vățat noi (uneori, mă 
tem că din prea multe 
domenii odată, ceea ce 
poate duce la superfi
cialitate), sînt activi in 
viața socială, sînt pro
tejați de părinți (chiar 
prea protejați), fetele 
învață și ele (mai pu
țin gospodărie, din care 
pricină la măritiș mai 
au vorbe și cu bărba
tul și cu soacra), țin la 
organizația U.T.C., răs
pund chemărilor ei, 
fac politică, politica 
partidului comunist, le 
plac mașinile, fetele 
istețe, se îmbracă mo
dern, nu mai suportă 
paltonul, căciula țugu
iată și pălăria, dau 
examene, căderea la 
admitere nu o mai 
consideră chiar o neno
rocire — tinerii aceștia, 
uteciștii de azi, nu a- 
greează traiul prost, ei 
cunosc și secretul de 
a trăi bine : munca, 
răspunderea, dragos
tea de patrie.

Ei sînt speranța, și 
vor fi împlinirea noas
tră.

Prezent de mai mulți ani în peisajul nostru liric, Dumitru Bălăeț iși propune, în recenta carte „în căutarea lui Trophonius", apărută la Editura „Albatros", să rediscute cu mijloacele poeziei tilcurile unor mituri antice. Atenția poetului este reținută de Trophonius, erou al mitologiei He- ladei, de origine tracă, personaj învestit de antichitate cu semnificații mitice telurice.' Reinterpretarea modernă a mitului se realizează de către poet prin încadrarea eroului printre

zeitățile traco-dacice alături de Orfeu și Zamolxe. Poezie a faptului de cultură, motivele mitice sint prilejul unor meditații lirice cu privire la indestruc- tibilitatea cosmosului, la comuniunea cu strămoșii, la dimensiunea relativă a faptului de istorie posibil a fi recitit din alte perspective de fiecare epocă și, nu mai puțin important, prin trimiterile pe care le face la mitologia strămoșilor noștri.După un prim capitol, „în căutarea lui Trophonius", cu remarcabile pei

saje și fapte desprinse din mitologie, ciclul „Sympo- sion“, subintitulat „Din imnurile lui Trophonius", ne plasează în atmosfera imnică a unei literaturi a spațiului antic, preocupată să croiască realului hainele fabulosului. Spațiu de interferență, imnurile surprind conviețuirea spirituală a două civilizații ce s-au completat reciproc. Este pusă în lumină, in versuri de factură populară, circulația permanentă de valori între cele două spații geografice. Un imn roadelor, în buna tradiție

virgiliană, exaltă natura solară a personajului : 
„Mărinimia vremii culesu
lui e acum, / Soare, tu, 
cobori în miresmele / de 
semințe și sîmburi, / mîini- 
le harnice să te adune I 
în rotunjimi de panere și 
cintece. / Cit munții gră
mezile lor, / bucuria Pă- 
mintului și a mei), h/"ul 
Pan cum trece însoți. / de 
naide și fauni pe' dealuri, 
/ strivește bobul cel dulce 
și cintă...". într-o viziune panteistă, Dumitru Bălăeț a regăsit in mituri străvechi o bogată și inepuizabilă sursă de evocare lirică.

Dim, bachici. „Apropierea planurilor"
Sensibilitate discretă, îmbinînd sinceritatea cu delicatețea, Dim. Rachici ne propune în recentul său volum „Apropierea planurilor", tipărit la Editura „Eminescu", o descifrare în succinte cali- grame a unor sentimente intime, predominant erotice. Poet de factură modernă, versul său ușor ironic, mai rar dezabuzat, realizează prin apropierea diferitelor planuri lirice o poezie a cărei gravitate este con

tinuu disimulată prin inserția ludicului. Nu o dată însă el surprinde în cutremurate versuri întrebări e- sențiale : „ — Drumețule, 
care Vii cu înserarea pe 
umeri / urmărit de ochiul 
absolutului, înfiorat / De-o 
bătaie a ceasului, / Ce 
strîngi între oglinzile pal
melor 7 / — Imaginea noas
tră de azi 1 Reflectată-n 
imaginea noastră de mîine 
— I Lung șir de corăbii în- 
doind orizontul / Sub greu

tate e deajuns doar să 
strig / Sau să apropii cit 
de cit planurile / și le în
ghite neantul". Poetul ne apără de „expansiunea timpului", care-1 constrînge la o perpetuă mișcare : „Eu sînt / o călătorie / 
spre-a supraviețui; clipa / 
favorabilă mie pe tine / te 
va-ntîlni; știu : e-o deta
șare / senină ori și ce 
drum ; de pildă silaba / ce 
moare intre noi acum ; 
noaptea ! cum să ne-ncapă

/ în răsfrîngerea ei 7 — / 
gravă cădere de / apă. 
plins tăcut, / obicei". Prezentă pretutindeni, niciodată însă precis definită, mai mult un fum, o părere, iubirea înalță și zguduie, mîngîie și îndurerează, dar, mai presus de orice. ne face părtași la eternitate. Iubirea devine o materie fără trup ce vitalizează universul acestei poezii.

Emil VASILESCU

In laboratorul de patologie și restaurare a cărților 
din Capitală Foto : Agerpres

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Din marea carte a patriei. Trepte 
de lumină pe rîurile patriei

11,25 Muzică de fanfară
11.40 Civica
12.00 Dialogul orchestrelor
12,20 Teatru TV : „Oameni de flecare 

zi" de Radu Theodora. Partea a 
Il-a

12.05 Telex
13,00 La sfirșit de săptămtnă
17,40 Săptămîna politică
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 O strălucită victorie a luptei ma

selor populare. 37 de ani de la in
staurarea primului guvern munci- 
toresc-tărănesc din istoria Româ
niei

20,35 Teleenclclopedia
21,05 Film serial : Lumini si umbre. 

Episodul 3. Scenariul Titus Po- 
povici ; colaborator Francisc Mun- 
teanu. Regia s Andrei Blaler

22,05 Telejurnal

22.20 Parafrază pe o... glumă dată» 
Emisiune muzical-distractivă

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Almanah pionieresc
20.40 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran. Ju
dețul Harghita

21.40 Tinere talente
22.05 Telejurnal
22.20 Vldeoteca muzicală TV. Uverturi 

de Richard Wagner
23,00 închiderea programului

în procesul înfăptuirii noii revoluții agrare, al realizării obiectivelor de dezvoltare a agriculturii conform hotărîrilor Congresului al XII-lea, partidul nostru a inițiat o gamă largă de măsuri ce vizează deopotrivă modernizarea radicală a bazei tehnico- materiale, perfecționarea sistemelor de organizare, introducerea largă a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, cit și creșterea puternică a cointeresării materiale a tuturor lucrătorilor din agricultură, a întregii țărănimi cooperatiste. în a- cest sens, au fost adoptate în ultimul timp o seamă de legi și decrete, menite să stimuleze și mai mult eforturile lucrătorilor de pe ogoare în creșterea substanțială a producției a- gricole, în ridicarea nivelului calitativ al activității desfășurate în zootehnie.Creșterea cointeresării materiale reprezintă, in viziunea noilor reglementări, un sistem de stimulente materiale acordate atit unităților, cit și lucrătorilor, sub formă de prețuri stimulative la contractarea produselor, prime de producție, subvenții, credite, asistență tehnică etc. în același timp se prevede creșterea nivelului retribuției după muncă.Cointeresarea materială, realizătă prin intermediul stimulentelor specifice, joacă un rol important în îmbunătățirea activității unităților agri- cble de stat și cooperatiste, pentru creșterea producției agricole și rentabilizarea acesteia, pentru sporirea livrărilor de produse agricole la fondul de stat. Pîrghia prețurilor constituie elementul cel mai important al cointeresării materiale a unităților agricole. Prin majorarea prețurilor agricole din anul 1981, atit unitățile agricole socialiste, cit și gospodăriile populației beneficiază anual de circa 10 miliarde de lei. La această măsură s-a adăugat, ulterior, Decretul Consiliului de Stat din 26. XII. 1981, prin care au fost majorate substanțial prețurile de contractare și de achiziție pentru animale, păsări, lapte de vacă șl lapte de oaie. Aceste măsuri vizează o mai bună așezare pe principii economice a schimbului de produse între oraș șl sat, astfel încît să stimuleze toate unitățile, pe toți producătorii agricoli în sporirea producției agricole vegetale și animale și a livrărilor la fondul de stat.în afara prețurilor, un element economic de bază al cointeresării materiale, pentru stimularea tuturor categoriilor de producători, il constituie primele de producție. Pe baza decretului Consiliului de Stat adoptat la 

sfirșitul anului trecut, pentru produsele contractate și livrate, pe lingă prețurile de bază, se acordă prime de producție în bani, diferențiate în funcție de produs sau animal și în mod progresiv, corespunzător cantității de produse la ha sau de fiecare animal, livrate la fondul de stat. în acordarea acestor prime se pornește de la limita minimă pe ha a cantităților de produse livrate la fondul de stat — limită socotită posibil de realizat în fiecare zonă agricolă a țării, în fiecare unitate.Primele sînt diferențiate pe trepte, în funcție de cantitățile de produse pe unitatea de suprafață cu care fiecare producător participă la constituirea fondului de stat. Nivelurile primelor sint astfel calculate încît să stimuleze intensificarea producției, sporirea producțiilor medii la ha, pentru a asigura livrarea unor cantități cit mai mari pe unitatea de suprafață. Veniturile suplimentare obținute de unitățile /agricole de stat, cooperative și gospodăriile populației prin primele de producție pot reprezenta, în anul agricol 1981—1982, circa 14 miliarde de lei. în acest fel, atit unitățile agricole de stat și cooperatiste, cit și gospodăriile populației au posibilitatea să-și acopere in întregime cheltuielile de producție și să obțină toate produsele în condiții de rentabilitate.Ansamblul de măsuri adoptate de conducerea de partid și de stat pentru stimularea unităților agricole și a gospodăriilor populației vizînd sporirea producției la ha și pe animal și creșterea pe această bază a livrărilor la fondul de stat are drept scop aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar in unitățile agricole, creșterea producției de bunuri agroalimentare și ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.O importantă cale de cointeresare materială folosită de către stat în scopul dezvoltării agriculturii și sporirii eficienței acestei ramuri o constituie utilizarea creditului. Avînd în vedere caracterul sezonier al proceselor de producție din agricultură, utilizarea creditelor este o condiție obligatorie pentru dezvoltarea în bune condiții a activităților economice din C.A.P., creditele fiind destinate formării mijloacelor circulante. Cooperativele agricole mai pot beneficia de credite care să permită executarea unor lucrări de întreținere, recoltare, transport și depozitare în sectorul vegetal și de furajare a animalelor. Spre deosebire de 

creditarea pe termen scurt, care se folosește pentru asigurarea continuității proceselor curente de producție, creditele pe termen lung, pentru care se percepe o dobindă relativ redusă, se acordă pentru lucrările de investiții.Atît pe ansamblul economiei, cit și în agricultura socialistă, repartiția după muncă constituie forma esențială de realizare a cointeresării materiale personale a oamenilor muncii. Promovarea largă a principiilor socialiste de muncă și repartiție și realizarea pe această bază a cointe
Recentele reglementări stimulează puternic 

creșterea producției agricole prin:

COINTERESAREA MATERIALĂ 
A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

resării materiale a oamenilor muncii în creșterea și perfecționarea producției reprezintă o coordonată dintre cele mai importante a strategiei de dezvoltare economică a României.Fondul de consum, alcătuit din veniturile individuale ale personalului muncitor și cheltuielile sociale, revine oamenilor muncii pe următoarele căi :— retribuția după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, în funcție de contribuția adusă Ia dezvoltarea producției materiale ;— participarea la beneficii, corespunzător aportului la realizarea și depășirea planului de producție al unității ;— retribuția socială, constînd din partea ce revine personalului muncitor din fondurile sociale de consum.Repartiția bunurilor de consum individual prin intermediul retribuției este o necesitate ce decurge în mod organic din condițiile obiective și subiective ale dezvoltării societății socialiste :— nivelul atins In dezvoltarea forțelor de producție nu asigură abun

dența de bunuri și servicii necesare repartiției după nevoi ;— caracterul diviziunii muncii, respectiv menținerea deosebirilor esențiale între munca fizică și intelectuală, între munca grea și ușoară, între cea industrială și agricolă etc. diferențiază mult aportul oamenilor la dezvoltarea societății ;— munca continuă să fie un mijloc de existență, ea nu a devenit pentru toți membrii societății o necesitate vitală.Preocupările conducerii de partid 

și de stat în domeniul sporirii cointeresării personale a cooperatorilor sînt reflectate pregnant în recentul Proiect de lege privind retribuirea muncii in unitățile agricole cooperatiste, ce se aplică experimental începînd de la 1 februarie 1982. Importantele îmbunătățiri aduse în retribuirea cooperatorilor pun de acord sistemul de retribuție din unitățile cooperatiste cu principiile retribuției pe întreaga economie națională. Astfel, retribuirea muncii lucrătorilor din agricultura cooperatistă se va realiza pe baza principiilor și reglementărilor cu caracter general, aplicabile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. In aceste condiții s-a trecut la norme echivalente cu cele din I.A.S. și categorii de încadrare a lucrărilor identice pentru a se crea condiții ca și în agricultura cooperatistă, la aceeași cantitate de muncă depusă și la realizarea acelorași producții, cooperatorii să obțină aceleași venituri, iar în condițiile depășirii producției chiar venituri suplimentare.Retribuția cooperatorilor și a celorlalți lucrători din agricultura coo- 

peratlstă se face nemijlocit In raport cu cantitatea și calitatea muncii prestate, cu producția și veniturile realizate, cu rezultatele obținute în diminuarea cheltuielilor de producție și în sporirea eficienței activității din toate sectoarele unității respective. Aceasta înseamnă că toți cooperatorii sînt retribuiți în raport de realizarea planului de producție și a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, din fondurile proprii obținute de fiecare unitate pe baza aplicării ferme a prin

cipiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării.Elementele sistemului de retribuire a muncii membrilor cooperativelor agricole de producție sînt :— retribuția de bază, în bani și in natură, stabilită pe bază de tarife pe norma de muncă, pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoare a producției fizice, care constituie partea principală a retribuției cooperatorilor ;— retribuția sub formă de participare la beneficii, in bani sau in bani și în natură pentru realizarea producției planificate ;— retribuția suplimentară în bani sau în bani și în natură, pentru producția realizată peste plan ;— spor pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate și in același sector de activitate.Formele de retribuire a muncii prevăzute a se aplica în cadrul cooperativelor agricole de producție sînt : acordul global cu tarif pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoarea producției fizice obținute, respectiv a prestărilor de servicii realizate : acordul direct, în regie și 

pe bază de cote procentuale la unele culturi.Forma principală de retribuire a muncii, conform prevederilor legii, este acordul global, care leagă nemijlocit mărimea veniturilor personale ale cooperatorilor de cantitatea, calitatea și rezultatele muncii. Acordul global reprezintă în același timp și o formă de organizare a muncii în vederea retribuirii ; conform prevederilor legii, acesta se va generaliza și diversifica, aplicîndu-se atît cooperatorilor organizați în cadrul echipelor, fermelor sau sectoarelor de producție, cu caracter permanent, organizate pe sole, tarlale și categorii de animale, cît și pentru personalul de conducere, tehnic și administrativ.Prevederile de lege referitoare la retribuția în natură a cooperatorilor constituie un element de cointeresare deosebit, care permite realizarea unei legături organice între gospodăria personală a cooperatorilor și producția obștească, în scopul impulsionării dezvoltării creșterii animalelor de către cooperatori. Totodată, prin aceasta se asigură cerealele necesare pentru consumul alimentar la nivelul prevăzut prin programul de autoaprovizionare.Participarea la beneficii in cadrul planului și peste plan reprezintă un element nou în retribuția cooperatorilor. Merită de subliniat faptul că, în cooperativele agricole de producție, cota destinată fondului de participare Ia beneficii este mult mai ridicată față de cea prevăzută de lege pentru întreprinderile de stat, re- prezentînd pînă la 15 la sută din totalul beneficiului realizat.în ceea ce privește beneficiul ce se realizează peste plan, stimularșa cooperatorilor este și mai accentuată, întrucît în acest caz 50 la sută din beneficiul realizat peste plan este destinat suplimentării fondului de participare la beneficii al cooperatorilor, care se repartizează sub formă de retribuție suplimentară formațiilor de lucru și cooperatorilor ce au contribuit nemijlocit la realizarea de producții și beneficii peste plan. Sumele ce se acordă drept retribuire suplimentară sînt nelimitate, ceea ce asigură o puternică cointeresare pentru toți cooperatorii în realizarea și depășirea producțiilor planificate, în reducerea cheltuielilor de producție.Cît privește retribuirea cooperatorilor care Îndeplinesc funcții de conducere și administrative, aceasta se 

face în raport cu veniturile efectiv realizate de cooperatori, cît și cu mărimea și complexitatea cooperativei. în vechea reglementare, retribuția depindea intr-o măsură mai mare decît in prezent de mărimea și complexitatea unității respective — or, in situația cind o cooperativă mai mare și mai complexă era totuși mai slabă din punct de vedere economic, cu un nivel scăzut de retribuire a muncii, se crea un decalaj între retribuția președintelui, a celorlalte cadre de conducere și administrative și cea a cooperatorilor. Echitatea și etica muncii și-au găsit și în această privință o reflectare fidelă in lege.Adoptarea noilor legi și decrete a dat un nou și puternic relief întregului sistem de cointeresare a țărănimii, creind cele mai propice condiții pentru creșterea veniturilor producătorilor, pentru dezvoltarea economică a unităților agricole, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii, pe baza sporirii randamentelor la hectar și pe fiecare animal, pentru creșterea cantităților de produse vegetale și animale livrate la fondul de stat.Avînd în vedere esența și sensul noilor reglementări, rațiunile care au stat la baza adoptării lor, este de maximă importanță ca ele să fie temeinic cunoscute prin organizarea și în continuare a unor largi dezbateri de masă cu întreaga țărănime, cu toți oamenii muncii din agricultură, dezbateri în care să se analizeze aprofundat posibilitățile de sporire a producției agricole și a livrărilor la fondul de stat, stabi- lindu-se în acest sens programe concrete de măsuri în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună.Acum, cînd în unitățile agricole cooperatiste se definitivează formele concrete de organizare și retribuire a muncii, este necesar ca flecare formație, fiecare cooperator să știe exact cît trebuie să producă și cu ce cheltuieli. Numai stăpînind bine acești doi parametri ai cointeresării, oamenii muncii din agricultură vor putea realiza o creștere reală, substanțială a veniturilor lor din muncă. Mai mult ca oricînd pînă acum, munca cooperatorilor se evidențiază drept marea sursă de bunăstare a satului românesc contemporan.
Dr. lnq.
Octavian GHEORGHIU șef de sector la Institutul de economie
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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive
(Urmare din pag. I)exemplu de urmat în toate privințele, să dea dovadă de un profund sentiment al responsabilității și de o înaltă conștiință patriotică, răspunzind cu demnitate, prin rezultate valoroase, condițiilor de care se bucură în țara noastră, dragostei și prețuirii cu care sînt înconjurați de masele iubitorilor de sport. Fiecare sportiv trebuie să fie pătruns de o profundă dragoste și răspundere față de patrie, de popor — și să facă totul, să dea tot ceea ce este mai bun, pentru a reprezenta cu cinste culorile patriei în întrecerile sportive, pentru a nu știrbi cu nimic, ci, dimpotrivă, a spori înaltul prestigiu de care România socialistă se bucură astăzi în rîndul tuturor națiunilor lumii.în legătură cu toate aceste obiective și sarcini ce stau în fața mișcării noastre sportive, răspunderi deosebite revin Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, care trebuie să-și îmbunătățească radical activitatea, să desfășoare o muncă mult mai organizată și sistematică pentru îndeplinirea în condiții mai bune a atribuțiilor pe care le are în asigurarea Înfăptuirii unitare a politicii partidului și statului nostru în domeniul culturii fizice și sportului, în conducerea și coordonarea activității sportive și în realizarea de către toate organele și organizațiile obștești și de stat a obligațiilor ce le revin în acest domeniu. Mari răspunderi revin, de asemenea, federațiilor sportive, care au datoria să acționeze cu mai multă ho- tărîre și spirit de răspundere pentru lărgirea puternică a bazei de masă a tuturor disciplinelor sportive, pentru perfecționarea pregătirii și creșterea măiestriei sportivilor, pentru imprimarea unui climat sănătos de muncă, de răspundere și disciplină în întreaga noastră mișcare sportivă.La rîndul lor, organele și organizațiile de partid — lncepind cu comitetele județene, municipale și orășenești și pină la organizațiile din întreprinderi — trebuie să vegheze cu mai multă fermitate la modul în care sînt duse la îndeplinire hotărîrile partidului și

Deschiderea expoziției: „Artiștii plastici și pacea44

ConferințaLa Ateneul Român s-a deschis, vineri, Conferința pe țară a mișcării sportive, chemată să dezbată, in lumina „Programului privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980“, elaborat din inițiativa tovarășului Nicola ^'ea'ușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, activitatea desfășurată de la precedenta conferință, precum și sarcinile actuale în domeniul perfecționării educației fizice, sportului de masă și de performanță.Iau parte delegații aleși de conferințele locale ale mișcării sportive, membri ai federațiilor de specialitate, al consiliilor județene pentru educație fizică și sport, ai cluburilor și asociațiilor sportive, antrenori și sportivi fruntași, cadre didactice, activiști sportivi, precum și reprezentanți ai conducerilor unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești.Lucrările conferinței au fost deschise de tovarășul Emil Drăgănescu, ministrul turismului și sportului.Cu deosebit interes și profundă satisfacție a fost primit de cei prezent! Mesajul adresat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Textul Mesajului, prezentat de la tribuna acestui larg forum al mișcării sportive din țara noastră de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost subliniat, în repetate rîndurl, cu puternice și îndelungi aplauze. S-a scandat, cu in-
Dupâ un joc fără claritate și fără ambiție

Handbaliștii noștri au ratat 
ceea ce nimeni nu credea că e posibilDeși handbaliștii noștri puseseră un picior în finala mare și se vedeau jucind nentru al cincilea titlu de campiom ăi lumii, cind să pună și piciorul celălalt...La Frankfurt pe Main, în ultima partidă a turneului semifinal, echipa noastră — căreia nu 1 se cerea nimic peste puterile sale, ci pur și simplu să-și fructifice șansa de favorită cu o cotă de 9/1 — a capotat deplorabil. Fiind de față, am văzut cit de greu le venea să creadă că sint infrinți jucătorilor si antrenorilor. Ne închipuim, de asemenea. că nici dumneavoastră, cititorii, n-ați acceptat cu ușurință vestea. Nici cronicarului nu-i este lesne acum să facă slalom printre rezultate și să coboare de la înălțimea de unde se zăreau strălucind medaliile de aur pină în subsolul elitei, unde singura lumină este calificarea la Olimpiada 1984. Nu pot scrie însă decit ce am văzut.în fața spaniolilor, echipa noastră a avut un calm de neînțeles, un calm care te scotea din sărite. Jocului amețitor de alert și de insistent al adversarilor handbaliștii noștri i-au opus atacuri lungi, lipsite de vlagă și de claritate, de parcă le căzuse o pinză de ceață pe ochi. Ne pare rău, dar exact jucătorii care ne încinta- seră în meciurile cu Suedia și Ungaria. făcindu-ne să credem intr-o intrare treptată și definitivă in forma sportivă necesară marii performanțe, au fost alaltăieri seară o deziluzie : Stingă, Munteanu, Radu Voina și Marian Dumitru. De la ceilalți, nici nu prea aveam mari pretenții — Be- divan, Vasilca, Birtalan și Buligan au făcut ce au putut ; Drăgăniță, Durău, Folker și Măricel Voinea au fost ca de obicei la actualul campionat, adică departe de valoarea ce i-a

CORESPONDENTA 
DIN R.F. GERMANIA

statului nostru in domeniul sportului, cum se asigură pregătirea și educarea politică și cetățenească a sportivilor.Acționînd în spiritul Întregii politici de pace și colaborare a partidului și statului nostru, mișcarea sportivă din România, toți sportivii țării trebuie să-și facă un titlu de cinste din a milita permanent pentru mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoare, din a promova susținut, in relațiile cu sportivii și organizațiile sportive de peste hotare, ideile nobile ale ințelegerii, respectului reciproc și colaborării pașnice dintre națiuni, spiritul de solidaritate și conlucrare dintre generațiile tinere de pretutindeni, aducindu-și astfel contribuția activă la cauza generală a destinderii, securității și păcii în întreaga lume.în încheiere, doresc să-mi exprim încă o dată convingerea că dezbaterile din cadrul conferinței, hotărîrile și măsurile pe care le veți adopta vor da un nou avînt mișcării de educație fizică și sport din patria noastră, vor spori și mai puternic aportul acesteia la creșterea, formarea și educarea sănătoasă, pentru muncă și viață, a tinerei generații, la înfăptuirea politicii generale a partidului și statului nostru, care pune întotdeauna în centrul preocupărilor omul, dezvoltarea sa multilaterală. Să facem totul pentru ca mișcarea sportivă din țara noastră să-și îndeplinească în condiții cit mai bune marile sarcini și răspunderi ce îi revin în cadrul politicii noastre generale de construcție socialistă și ridicare a țării pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres, ca, împreună cu întregul popor, sportivii patriei să aducă o contribuție tot mai importantă la transpunerea cu succes în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism !Urez tuturor sportivilor din patria noastră, activiștilor sportivi și tuturor membrilor organizațiilor sportive succese și satisfacții tot mai mari în întreaga lor activitate, multă sănătate și fericire !
pe țară a mișcării sportivesuflețire, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R.". în numele milioanelor de sportivi din țara noastră, pârtiei- panții au exprimat aprobarea deplină față de ideile cuprinse în Mesaj, menite să deschidă noi perspective dezvoltării educației fizice și sportului în țara noastră.Ei au dat astfel glas sentimentelor de dragoste și stimă față de partid și secretarul său general, recunoștinței profunde pentru sprijinul permanent acordat mișcării sportive, pentru condițiile create, pentru practicarea educației fizice și sportului.în continuare, tovarășul general locotenent Marin Dragnea, prim- vicepreședinte al C.N.E.F.S., a prezentat Raportul privind activitatea de educație fizică și sport desfășurată pe perioada 1976—1981.Raportul și discuțiile, desfășurate In lumina Mesajului, au evidențiat importanta actualei conferințe rolul ei în ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de educație fizică și sport, în vederea creșterii contribuției acesteia la formarea șl pregătirea multilaterală a omului nou, constructor activ al socialismului și comunismului in patria noastră. Participanții la discuții au analizat problemele fundamentale ale educației fizice și sportului, subliniind necesitatea cuprinderii întregului tineret în practicarea sistematică a exercițiului fizic și sportului, îmbunătățirii calitative a activității de educație fizică în învăță- mîntul de toate gradele, extinderii sistemului competițiilor sportive lo- 

consacrat ; Redl, Gheorghe Dumitru și Grabovschi n-au fost trecuți pe foaia de jucători la acest meci (ultimul la nici un meci, fiind lăsat in situația de turist, la campionatul mondial). Handbaliștii noștri s-au plins că alunecau pe parchetul nou, instalat de curind peste gheața patinoarului din Frankfurt, și chiar a- lunecau deseori, dar nu putem să rju observăm că și învingătorii lor tot pe aceeași podea jucau. Ca să nu mai vorbim că Stingă (de două ori) și Birtalan (o dată) au ratat lovituri de la 7 m, care se execută de pe loc, nemaififnd vorba de alunecare.La conferința de presă ce a urmat după această stupefiantă surpriză (cum 6 aprecia crainicul TV vest- german), antrenorul Nicolae Nedef nici nu a mai putut să participe (în asemenea stare se afla), iar antrenorul Lascăr Pană abia s-a putut concentra pentru a face față tirului de întrebări : în esență, el a spus că spaniolii au dorit mult mai mult să cîștige acest meci, că ai noștri n-au scuză nici pentru infatuarea de la început, nici pentru panica din final și că personal socotește direct vinovați pe cîțiva jucători care n-au respectat indicațiile de pe margine, făcind un handbal static, amorf. A doua zi dimineața, cotidianul „Frankfurter Algemaine Zeitung“ nota faptul că „elevii" spanioli i-au învins pe „profesorii" lor de handbal, socotind rezultatul drept cea mai mare senzație a actualului campionat....Și așa se va scrie istoria unei ediții de campionat mondial deosebit de agitate, care însă pentru noi era gata-gata — și putea să fie — la fel de frumoasă ca altă dată.
Gheorghe MITROI 

cale. Vorbitorii au subliniat importanța deosebită a Daciadei, principalul rezervor al sportului de performanță, arătînd că se impune valorificarea superioară a cadrului stimulativ oferit de această competiție sportivă națională.în cuvintul lor, vorbitorii au menționat, pe lingă realizările obținute, neajunsurile și deficiențele ce mai persistă în activitatea sportivă, îndeosebi cele referitoare la selecția sportivilor, competența unora dintre cadrele tehnice, pregătirea politică și conținutul muncii educative, care nu s-au ridicat la nivelul șl cerințele stabilite. Si s-au angajat cu toată hotărîrea să desfășoare o muncă intensă și exigentă pentru înfăptuirea exemplară a orientărilor cuprinse în Mesajul secretarului general al partidului, in vederea ridicării pe o treaptă superioară a întregii activități de educație fizică și sport.în legătură cu sportul de performanță, dezbaterile au evidențiat faptul că în perioada analizată s-a acționat pentru dezvoltarea potențialului sportiv al tuturor județelor, in scopul promovării și afirmării pe o scară tot mai largă a talentelor.A fost dezbătut, de asemenea, Programul de dezvoltare a activității de educație fizică și sport pînă în anul 1985.Referindu-se la creșterea rolului sportului în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între popoare, ca mijloc de promovare a păcii in Întreaga lume, vorbitorii au exprimat, în numele celor pe care îi reprezintă, hotărîrea fermă de a transforma acțiunile sportive internaționale la care participă intr-un prilej de promovare a politicii de pace a României socialiste, de mai bună cunoaștere între tineri, de întărire a păcii și prieteniei intre națiuni.
★în cursul după-amiezii au avut loc conferințele federațiilor sportive, în cadrul cărora au fost prezentate dări de seamă asupra activității desfășurate și planurile de măsuri cuprin- zînd obiectivele și sarcinile pentru dezvoltarea în continuare a ramurilor sportive.Conferințele au ales organele de conducere ale federațiilor.Lucrările Conferinței pe țară a mișcării sportive continuă.(Agerpres)

SUCEAVA • în organizarea comitetului municipal al femeilor, la galeria de artă din Suceava a fost deschisă o expoziție de artă plastică dedicată apropiatei sărbătoriri a Zilei internaționale a femeii. Cu prilejul vernisajului, cenaclul „Mugur de vers" al Casei pionierilor și șoimilor patriei din Suceava a prezentat un spectacol de muzică și poezie. (Sava Bejinariu).
ARGEȘ • La Muzeul județean din Pitești a avut loc simpozionul „Primăvara satului românesc", în care au fost evocate tradițiile de luptă ale țărănimii, drumul victorios parcurs de aceasta In cei 20 de ani de la încheierea cooperativizării, noile obiective ale revoluției a- grare. Cu acest prilej, a fost vernisată și o expoziție cuprinzînd documente de arhivă, fotografii, cifre și date privitoare la dezvoltarea agriculturii in județul Argeș. 

(Gh. Cirstea).
TELEORMAN • Un simpozion organizat la Alexandria de Societatea de științe filologice — filiala locală — a marcat 130 de ani de la nașterea marelui scriitor Ion Luca Caragiale • „Din istoria mișcării comuniste și democratice de tineret" s-a intitulat dezbaterea organizată de comitetul municipal al U.T.C. Turnu Măgurele la casa de cultură din localitate. Au participat activiști de partid și de stat, cadre universitare, tineri din uni-

Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri s-a deschis, in Capitală, la sala „Dalles", expoziția „Artiștii plastici și pacea".Expoziția reunește un mare număr de creații reprezentative ale artei românești contemporane ex- primînd, prin mijloacele proprii limbajului artistic, adeziunea deplină a artiștilor plastici la strălucitele inițiative de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — mărturii grăitoare ale dorinței poporului român de a contribui la stabilirea unui climat de înțelegere și secu-
Adunare festivă cu prilejul sărbătoririi a 150 

de ani de atestare documentară a spitalului 

militar din CraiovaLa Craiova a avut loc, vineri, adunarea festivă prilejuită de sărbătorirea a 150 de ani de atestare documentară a Spitalului militar din localitate, cea mai veche unitate sanitară din județul Dolj.în cuvintarea rostită cu acest prilej, colonel dr. Victor Lupașcu. comandantul spitalului, evocind momente deosebite din activitatea acestei instituții, a reliefat grija permanentă acordată de partidul și statul nostru pentru asigurarea unor condiții cit mai bune de investigații și tratament, pentru generalizarea in practica medicală a celor mai noi cuceriri ale științei.General-locotenent Gheorghe Go- moiu, adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al armatei, a dat citire Decretului prezidențial semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin care Spitalului militar din Craiova i-a fost conferit Ordinul „Meritul Sanitar" clasa I, pentru contribuția deosebită adusă la ocrotirea sănătății personalului militar și a populației, dezvoltarea cercetării științi-
TG. MUREȘ

Schimb de experiență 
interjudețean 

în problemele muncii 
de propagandăîn zilele de 4—5 martie a.c. a avut loc la Tg. Mureș un interesant schimb de experiență interjudețean pe tema : „Creșterea rolului cabinetelor județene în munca de educație ideologică, politică și științifică a cadrelor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în lumina exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981". La consfătuire, organizată de secția propagandă a C.C. al P.C.R. cu sprijinul Comitetului județean de partid Mureș, au fost reprezentate județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Mureș. După cuvintul tovarășului Nicolae Vereș, prim- secretar al Comitetului județean de partid Mureș, a avut loc o amplă dezbatere asupra modalităților de a asigura ridicarea nivelului calitativ, creșterea eficienței practice a întregii activități politico-educative.Programul schimbului de experiență a inclus, de asemenea, o dezbatere pe tema „Cercetarea sociologică în sprijinul muncii de partid", o discuție la bibliotecă privind perfecționarea sistemului de informare și documentare a propagandiștilor și cursanților, precum și o vizită documentară, urmată de discuții la comitetul comunal de partid Iernut și la punctul de documentare politico- ideologică de la căminul cultural. (Tudor Olaru).

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 5 MARTIE 1982Extragerea I : 89 7 88 33 78 68 13 46 86Extragerea a II-1» : 31 56 23 74 20 34 77 85 11 J 

Timpul probabil pentru zilele de 7,
8 și 9 martie. In țară : vremea se va 
răci mai accentuat în nordul și estul 
tării. Cerul va fl variabil, mai mult no- 
ros în regiunile sudice. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie, 
lapovită șl ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
temporare în Moldova, Dobrogea, Cîm-

Desigur. șl In această privință s-au făcut pași importanți înainte, s-au realizat multe capacități de prelucrare noi, s-au dezvoltat altele existente. Nu la acestea ne vom referi, ci la cele care, din diverse motive, întîrzie să fie puse în funcțiune. Din analiza situației la obiectivele de investiții restante, reține in mod deosebit atenția ritmul nesatisfăcător în care se desfășoară acțiunea de dotare a unităților siderurgice cu instalații de valorificare a zgurilor de oțelării șl a a- celora de expandare a zgurilor de furnal. Practic, în acest an doar la Combinatul siderurgic Hunedoara există perspective ca asemenea instalații să intre în funcțiune. Au fost din nou amînate termenele la care ar urma să înceapă să producă instalațiile de reșapare a anvelopelor, instalația de chimizare a cauciucului, instalația de regenerare a uleiurilor uzate.Se impune, de asemenea, să fie urgentate lucrările la noile capacități de valorificare a resturilor de materiale textile.Cauzele rămînerilor în urmă sînt diferite: de la predarea cu întîrziere a documentațiilor la neasigurarea la timp a mașinilor și utilajelor și pînă la tergiversarea lucrărilor de construcții și montaj. Un lucru trebuie să fie limpede: fără existența unei serioase baze tehnice, acțiunea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile nu poate da rezultatele scontate.ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII COLECTĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILE. Să ne oprim la un fapt: anul trecut planul la hîrtii și cartoane refolosibile nu s-a realizat cu circa 25 000 tone, ceea ce a creat mari greutăți în aprovizionarea cu materii prime a fabricilor de hîrtie; o atare cantitate ar fi putut fi lesne asigurată și chiar depășită dacă fiecare locuitor din orașe și municipii ar fi predat în plus 2,5 kg de hirtie. în realitate însă, situația colectării hirtiei și cartoanelor a diferit mult de la un județ la altul. Să luăm două județe vecine: în județul Neamț s-au predat, în medie, pe un locuitor, 15 kg de maculatură, iar în județul Bacău — numai 2,5 kg. De ce aceste diferențe? în ambele județe există fabrici de hîrtie, deci se știe cît de importantă este utilizarea maculaturii pentru economisirea celulozei. Celuloză care se obține din lemn ce se taie, nu ușor, chiar din pădurile de pe teritoriul celor două județe. Atunci, care este explicația? Una singură: organele locale de partid și de stat, întreprinderile specializate de colectare, școlile și organizațiile obștești au un spirit gospodăresc diferit; ele nu se preocupă în aceeași măsură de cultivarea in rindul cetățenilor a deprinderii de a nu irosi, ci de a preda la unitățile specializate cantitățile de hîrtie de care nu au nevoie în gospodăriile proprii, de organizarea unor ample și repetate acțiuni pentru colectarea maculaturii. Ne-am referit la cazul negativ în această privință al județului Bacău. Dar la fel se prezintă situația în jude-

tăți economice și licee. (Stan Ste
fan).

COVASNA • în organizarea filialei arhivelor statului și a muzeului județean, sub egida Festivalului național „Cintarea României" la Muzeul județean Covasna a avut loc simpozionul „Mărturii ale trecutului strămoșesc". Cu această ocazie, s-a deschis și o expoziție
intitulată. „Sigilii și documente — mărturii ale trecutului". (Pălljdnot 
Maria).

MURES • La Palatul culturii din Tg. Mureș a fost vernisată expoziția plasticienilor amatori mureșeni dedicată aniversării a 20 de ani de la cooperativizarea agriculturii. Cele 72 lucrări de pictură, grafică și sculptură inspirate din viața satului românesc, redau momente ilustrative din viața de odinioară a truditorilor gliei, cit și schimbările profunde petrecute în ultimele două decenii in munca țăranului și în înfățișarea satului românesc contemporan. (Gh. Giur
giu).

OLT • La Slatina a avut loc premiera piesei de teatru „Mobilă și durere" de Teodor Mazilu, in regia lui Mihai Lungeanu de la Teatrul „Alexandru Davîlla" din 

ritate pe planeta noastră — la politica de cooperare și colaborare internațională desfășurată consecvent de România socialistă, de Partidul Comunist Român, opțiunea lor fermă pentru o lume a păcii și progresului, a destinderii și înțelegerii.Semnificația acestei manifestări expoziționale a fost relevată, la vernisaj, în alocuțiunile rostite de La- dislau Hegeduș, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Viorel Mărgineanu, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici. (Agerpres)

fice medicale, instruirea și perfecționarea profesională a cadrelor medico-sanitare.S-a dat apoi citire ordinului de zi al ministrului apărării naționale, prin care colectivul spitalului a fost călduros felicitat cu prilejul jubileului.într-o atmosferă de vibrant entuziasm, participanții la adunarea festivă au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă, in care, printre altele, se spune : „Răspunzind încrederii acordate instituției noastre, pe care la acest jubileu ați decorat-o cu înaltul Ordin „Meritul Sanitar" clasa I, sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce o contribuție cit mai însemnată la progresul continuu al medicinii militare, la încorporarea in practica asistenței medicale a unor noi și eficiente procedee și forme de activitate pe baza principiilor doctrinei militare naționale — al cărei strălucit fondator sinteți. dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului — a sarcinilor stabilite în directiva privind pregătirea militară și politică a armatei. Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că în posturile datoriei noastre vom acționa cu abnegație revoluționară pentru menținerea practicii medicale ca un permanent act de înalt umanism, promovînd consecvent principiile codului etic comunist, ale deontologiei medicale, pentru sporirea continuă a prestigiului medicinii militare românești". (Agerpres)
Reciclarea materialelor refolosibile

(Urmare din pag. I)mică, de certă utilitate, cu pierderi tehnologice și costuri de fabricație minime. Firește, cercetarea și proiectarea unor tehnologii industriale nu sînt activități simple. Ceea ce dorim să semnalăm este durata prea mare a unor cercetări, cum sînt cele care privesc materialele la care ne-am referit mai înainte. întîrzieri inacceptabile, întrucit pentru cercetările respective au fost alocate fonduri importante, au fost asigurate condiții tehnice și materiale deosebit de bune.Pornind de la caracterul prioritar al unor asemenea cercetări, centralelor și ministerelor de resort le revine, prin lege, obligația de a controla și sprijini îndeaproape elaborarea tehnologiilor de valorificare, astfel ca termenele stabilite prin plan pentru finalizarea și aplicarea lor in practică să fie riguros respectate.ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII MAȘINILOR, UTILAJELOR și instalațiilor NECESARE RECICLĂRII. „Industria de reciclare" nu este o figură de stil, lansată pentru a sugera dimensiunile și însemnătatea problemei, ci definește o concepție radical nouă, revoluțipnară privind complexul de măsuri necesare pentru valorificarea în producție a materialelor refolosibile. în acest sens, conducerea partidului și statului a pus un accent deosebit atit pe lucrările de cercetare și proiectare, cît și pe dotarea grabnică cu mașini, utilaje și instalații a unităților care să pună in aplicare tehnologiile stabilite.
Pitești. Piesa, interpretată de artiști amatori de la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Slatina. s-a bucurat de un binemeritat succes. (Emilian Rouă).

CARAS-SEVERIN • Ștafeta cul- tural-artistică inițiată în Caraș-Se- verin sub genericul „Satul nou, mîn- dră grădină" a programat spectacole cu prezența formațiilor artistice de toate genurile pe scenele căminelor culturale din Valea Mare, Moldova Veche, Lăpușnicu Mare, Gornea, Valea Timișului, însoțite și de interesante expoziții de artă populară. 
(Nteolae Cătană).

SATU MARE • La Negrești Oaș s-a deschis expoziția de artă fotografică semnată de avocatul pensionar Ioniță G. Andron, pe care comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă a organizat-o cu prilejul împlinirii a 50 de ani de prodigioasă activitate desfășurată în acest domeniu de pasionatul artist amator fotograf de pe plaiurile Oașului. (Octav Grumeza).
BACĂU • De sub teascurile întreprinderii poligrafice din Bacău a apărut o carte inedită : Culegere de coruri (cîntece) revoluționare și de muncă create de compozitorii locali în cadrul Festivalului național „Cintarea României". Editată din inițiativa cenaclului muzical din Bacău, culegerea este destinată formațiilor corale de amatori din orașele și satele băcăuane. (Gh. 

Baltă).

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
româno-britanice de colaborare economică și cooperare 

industrială și tehnologicăTovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, vineri dimineața, pe Peter Corley, subsecretar la Departamentul comerțului din Marea Britanie, conducătorul delegației acestei țări la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-britanice de colaborare economică și cooperare industrială și tehnologică, desfășurate la București.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, posibilitățile dezvoltării in continuare a cooperării româno- britanice în domenii de interes comun, lărgirii și diversificării schimburilor comerciale reciproc avantajoase.La întrevedere a participat tovarășul Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, președintele părții române în comisie.A fost de față Paul Cecil Henry Holmer, ambasadorul Marii Britanii la București.. *In aceeași zi, conducătorul delegației britanice a fost primit de tovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.în cadrul convorbirii au fost abordate aspecte ale dezvoltării raporturilor româno-britanice, precum și unele probleme internaționale actuale de interes comun.A fost de față Paul Cecil Henry Holmer, ambasadorul Marii Britanii la București.
★Președintele părții britanice în comisie și membri ai delegației au mai avut întrevederi la Ministerul

vremea 

Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei de Mașini- Unelte, Electrotehnică și Electronică, Ministerul Petrolului, Ministerul Minelor, Ministerul Industriei Chimice și Banca Română de Comerț Exterior.
★La București s-au încheiat, vineri, lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-britanice de colaborare economică și cooperare industrială și tehnologică.în protocolul sesiunii, încheiat cu acest prilej, au fost prevăzute măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea creșterii și diversificării schimburilor comerciale bilaterale, precum și acțiunile de interes comun pe linia cooperării dintre cele două țări și pe terțe piețe, în mod deosebit in domeniile industriei construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, aviației, petrolului și cărbunelui, chimiei, agriculturii, cercetării științifice, ca și în alte ramuri de interes reciproc.Protocolul sesiunii a fost semnat, din partea română, de Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, președintele părții române în comisie, iar din partea britanică de Peter Corley, subsecretar la Departamentul comerțului din Marea Britanie, președintele părții bri- tanice in comisie.La semnare a fost de față Ion Sțanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au participat Paul Cecil Henry Holmer, ambasadorul Marii Britanii la București, membri ai ambasadei, precum și membrii celor două delegații. (Agerpres)

pia Dunării șl Banat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 2 șl plus 8 
grade, pe alocuri mal ridicate. 
In București : Vremea în curs de ră
cire. Cerul va fi mai mult noros. favo
rabil ploii cu tendință de transformare 
în lapoviță. Vînt moderat din nord-est 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 1 grad, iar cele maxi
me între 4 și 8 grade. (Corneliu Pop. 
meteorolog de serviciu).

țele Covasna și Galați (cu 2,8 kg hîrtie colectată, în medie, pe un locuitor), Hunedoara (3,3 kg), Caraș- Severin (3,9 kg).Din păcate, cazul hîrtiei și cartoanelor refolosibile nu este singular. Cert este că pentru intensificarea activității de recuperare a resurselor materiale rezultate din producție și consum este necesară organizarea gospodărească, cu maximă grijă, a colectării și utilizării tuturor materialelor refolosibile, astfel îneît nici o resursă să nu fie irosită; esențial este ca tot ceea ce poate fi valorificat să fie reintrodus în circuitul productiv al unităților din care provine sau să fie predat neîntirziat, fără pierderi, industriei de reciclare. Și cîte nu sînt de făcut: la Combinatul siderurgic din Galați s-a creat de-a lungul a- rulor un stoc de circa un milion de tone de fier vechi înglobat în „urși", scoarțe, oale și lingotiere' înghețate care nu trebuie decît să fie sparte și reintroduse în procesul tehnologic; de asemenea, ar putea crește rapid numărul anvelopelor reșapate, în- deosebi al acelora cu inserție de cord metalic, dacă unitățile specializate din construcția de mașini și chimie ar grăbi realizarea matrițelor de vulcanizare necesare; totodată, mari economii s-ar obține prin extinderea activității de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile ca atare și a pieselor de schimb rezultate din dezmembrarea utilajelor casate.Prevederile reglementărilor legale in vigoare referitoare la recuperarea și valorificarea materialelor refolosi- bile sînt clare: „In scopul lărgirii și folosirii intensive a bazei de materii prime — se arată în Decretul Consiliului de Stat nr. 465 din 1979 — întreprinderile, centralele, toate unitățile socialiste, ministerele, celelalte organe centrale și locale sînt obligate să asigure recuperarea integrală și valorificarea tuturor materiilor prime vechi, materialelor, a pieselor și subansamblelor recondiționabile și a celorlalte resurse materiale refolosibile". în spiritul acestor prevederi trebuie să se acționeze pretutindeni pentru ca sarcinile de plan pe acest an cu privire la recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile să fie nu numai îndeplinite, ci și depășite.Acestea sînt faptele, acestea sînt cauzele neajunsurilor care persistă în domeniul reciclării materialelor, acestea sînt obligațiile și răspunderile stabilite prin lege. Depinde, așadar, de noi să gospodărim cu eficiență maximă resursele materiale ale țării, să reducem efortul valutar al economiei pentru procurarea de materii prime noi ; depinde de noi, de felul în care ne facem datoria de proprietari ai avuției naționale, de adevârați cetățeni, la locurile de muncă și acasă, de inițiativele noastre gospodărești, ca să asigurăm intensificarea activității de reciclare a materialelor refolosibile. Stă pe deplin în puterea noastră să economisim pe această cale mari valori materiale, care, reintroduse în circuitul producției, pot fi fructificate în produse necesare dezvoltării economiei și ridicării bunăstării tuturor oamenilor muncii.
• GALAXIA ALTFEL 

DE CUM O ȘTIM ? Un gigantic ansamblu de nori stelari, atingînd pină la 200 de ani- lumină în diametru și situat la aproximativ 40 000 de ani-lumi- nă de Pămint, a fost detectat de astrofizicienii americani Marc Kutner și Kathryn Mead, cu a- jutorul radiotelescopului de la Kitt Peak din Arizona. Prezența acestor nori, ce posedă fiecare o masă de aproape 100 000 de sori, sugerează existența fragmentelor unui „braț" al galaxiei noastre, necunoscut pină acum. în plus, interpretările la care a condus descoperirea ansamblului de nori stelari, precum și ritmul de formare a stelelor în vecinătatea Soarelui — de două ori mai mare decît

se credea pină în prezent — Impun revizuirea teoriilor privitoare la structura zonei ce cuprinde și sistemul solar.
• PIERDERI DE E- 

NERGIE PRIN UZURĂ. Știați că la automobile circa 25 la sută din energia introdusă sub formă de carburant se pierde in urma uzurii mecanice la nivelul motorului cu aprindere ? Este numai un singur exemplu care ilustrează pierderile mari provocate prin uzură la mașini și instalații tehnice — pierderi care în R.F.G. se cifrează la 10—15 miliarde mărci. Specialiștii de la institutul vest-german din domeniul aero și astronauticii consideră că. prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei,

pierderile ar putea fi reduse considerabil. Astfel, rezultatele obținute în laboratoarele institutului ar putea să reducă frecările la piston și inelele pistonului, cărora li se datorează două treimi din pierderile din cauza uzurii mecanice la automobil.
• TURBINE AUTO

MATIZATE. In U R S S * 8 fost realizat un sistem automat principial nou de dirijare a marilor turbine ale centralelor atomoelectrice. Testarea unui asemenea sistem, destinat centralei atomice din sudul Ucrainei, a fost încheiată la Harkov. Complexul de instalații electronice comandă, potrivit unui program dinainte stabilit, me-

d^®pretutiimdeni
canismele care asigură dozarea aburului, apei, lubrifianților, cît și temperatura și presiunea acestora. în cazul în care există devieri de la regimul cerut, sistemul automat reduce ori mărește, fără intervenția omului, turația turbinei. Creierul electronic al instalației poate prognoza neregulile ce ar putea interveni în funcționarea turbinei, ceea ce permite prevenirea lor din timp.

• PROCESUL LUI SA
LIERI. Vinovăția lui Salieri pentru moartea lui Mozart a

fost contestată Încă o dată în cadrul tradiționalei săptămîni muzicale de la Salzburg, consacrată creației genialului compozitor austriac. Teatrul din Salzburg a pus în scenă cu acest prilej piesa „Aqua Toffana" de G. Ungar, scrisă sub formă de proces, în cursul desfășurării căruia se demonstrează, pe baza a numeroase documente, nevinovăția lui Salieri.
• NAVA PROPULSA

TĂ CU ENERGIE SO
LARĂ. La șantierele na

vale din orașul Ningoo (R.P. Chineză), a fost construită o navă, a cărei propulsie este asigurată de energia solară. Ambarcațiunea are 5,1 metri lungime și 1,4 metri lățime, iar carena este consolidată cu fibre de sticlă. „Motorul solar" este alcătuit din 750 de plăci de ceramică, acoperite cu silicon, care permit atingerea unei viteze maxime de șase kilometri pe oră. Acest mic iaht a căpătat numele de „Nava dragonului", deoarece la decorația interioară și la cea a mobilierului s-a folosit dragonul, unul din motivele artistice tradiționale chineze. Ambarcația poate transporta șase pasageri.
• VELOMONORAI.în localitatea japoneză Gotem-

bo se instalează o rețea de transport originală : o serie de monoraiuri pe care vor circula

„biciclete" dotate cu motoare ajutătoare cu curent continuu, precum și cu acumulatoare. în timpul coborîrii de pe munte, motorul funcționează ca gene

rator, Iar curentul pe care îl produce se înmagazinează în acumulator ; la urcarea pe munte, energia acumulată vine în ajutorul biciclistului. Reglementarea circulației pe rețeaua de monoraiuri și evitarea ciocnirilor „bicicletelor" vor fi asigurate de către un computer, (vezi foto).
• CEL MAI LUNG 

POD FLUVIAL. în prezența primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost inaugurat cel mai lung pod din lume peste un fluviu — 5,575 kilometri, construit peste Gange, la Patna, in statul Bihar. Lucrările au început în urmă cu 12 ani. în memoria marelui luptător pentru independența Indiei, podul va fi denumit Mahatma Gandhi



Tovarășul Gustav Husak a primit delegația
militară românăPRAG A 5 (Agerpres). — Tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a primit delegația militară română, condusă de generalul-locote- nent Constantin Olteanu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită de prietenie in această țară.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Gustav Husak un salut tovărășesc impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese tot mai mari poporului cehoslovac prieten în construirea societății socialiste dezvoltate.

întrevederi româno-costaricaneSAN JOSE 5 (Agerpres). — Președintele ales al Republicii Costa Rica, Luis Alberto Monge, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut și cele mai bune urări, împreună cu sentimentele sale de înaltă prețuire și admirație față de politica internă și externă a României, față de activitatea neobosită desfășurată de șeful statului român în slujba păcii, progresului și colaborării internaționale. Cu acest prilej, Luis Alberto Monge a evocat cu satisfacție convorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cursul vizitei întreprinse recent în România.Mesajul a fost transmis cu prilejul primirii de către președintele
Ambasadorul României și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Republicii SingaporeSINGAPORE 5 (Agerpres). — Președintele Republicii Singapore, C. V. Devan Nair, l-a primit, la 5 martie, pe Ion Cotoț cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis președintelui statului singaporez un cald mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de progres și prosperitate poporului singaporez prieten.

Coborîrea pe solul planetei Venus 
a robotului sovietic

MOSCOVA 5 (Agerpres) — La 5 
martie, ora 05,53 (ora Moscovei), 
capsula de CoVorire, transportată in 
spațiu de stația automată sovietică 
„Vemis-14". a pătruns în atmosfera 
planetei Venus și, după 63 de 
minute, a coborit lin pe solul aces
teia intr-un punct situat la 1 000 de 
kilometri de capsula lansată de 
„Venus-13“, adică intr-un punct 
avînd coordonatele : 13 grade 15
minute latitudine sudică și 310 
grade și 9 minute longitudine.

In timpul cit a zburat prin at
mosfera planetei, cit și după ce a 
coborit pe suprafața ei, robotul 
venusian a efectuat cercetări știin
țifice complexe. Au fost recoltate

Mulțumind. tovarășul Gustav Husak a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc și cele, mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten succese tot mai mari in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.A participat generalul de armată Martin Dzur, ministrul apărării naționale al R.S. Cehoslovace.A fost prezent, de asemenea. Cornel Pînzaru, ambasadorul țării noastre la Praga.în timpul vizitei în R.S. Cehoslovacă, delegația militară română a avut convorbiri la Ministerul Apărării Naționale al R.S. Cehoslovace și a vizitat instituții și unități militare, obiective economice și social-cul- turale.
ales al Republicii Costa Rica a adjunctului ministrului afacerilor externe al României, Maria Groza, care efectuează o vizită în Costa Rica.în cursul întrevederii a fost exprimată dorința reciprocă de a dezvolta și diversifica in continuare relațiile româno-costaricane pe multiple planuri.

★Maria Groza a avut o întrevedere cu Fernando Volio, desemnat ca ministru al relațiilor externe în viitorul guvern costarican, procedîndu-se la un schimb de păreri cu privire la problemele actuale ale vieții internaționale.La convorbiri a participat Nicolae Turturea, însărcinat cu afaceri a.i. al României in Costa Rica.

Mulțumind, președintele C. V. De- van Nair a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu salutul său cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului român.Evocind prestigiul de care se bucură președintele Republicii Socialiste România în viața politică internațională, președintele singaporez a exprimat dorința țării sale de amplificare a relațiilor dintre cele două țări în domenii de interes comun, cu precădere în domeniul relațiilor economice.întrevederea a avut loc într-o atmosferă cordială.
și studiate probe de rocă, s-au rea
lizat experiențe vizînd stabilirea 
compoziției atmosferei și a norilor, 
structurii stratului de nori, radia
ției solare dispersate și s-au înre
gistrat descărcările electrice din 
atmosferă.

Recoltarea probelor și experien
țele s-au desfășurat în condițiile 
unei temperaturi de plus 465 grade 
Celsius, la o presiune de 94 
atmosfere. .

Robotul a realizat fotografierea 
panoramică prin filtre colorate a 
locului unde se află, a măsurat 
electroconductibilitatea și proprie
tățile fizico-mecanice ale solului.

„Este necesar să se facă totul pentru 
a se reveni la o atmosferă de lucru 

la reuniunea general-europeană"
Intervenția reprezentantului RomânieiMADRID 5 (Agerpres). — Corespondență de la Radu Adrian : în ședința plenară de vineri a reuniunii general-europene a luat cuvîntul șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu. în conformitate cu mandatul primit din partea conducerii partidului și statului, a indicațiilor președintelui Nicolae Ceaușescu, vorbitorul s-a referit pe larg la stadiul lucrărilor forumului de la Madrid și la importanța deosebită pe care România socialistă o acordă încheierii cu succes a reuniunii general-europene.Arătînd că in prezent reuniunea trece printr-o situație dificilă, vorbitorul a subliniat legitimitatea preocupării manifestate de numeroase delegații față de actualul curs al reuniunii, ca și față de soarta întregului proces al C.S.C.E. Sarcinile de mare răspundere care se află in fața reuniunii de la Madrid, însuși procesul C.S.C.E. au o semnificație cu totul deosebită pentru țările mici și mijlocii, in rindul cărora se numără și România — a relevat ambasadorul țării noastre. De aceea, noi nu putem rămîne indiferenți față de desfășurarea lucrărilor reuniunii, față de consecințele negative pe care aceasta poate să le aibă, mai mult decît atît, considerăm că trebuie să se facă totul pentru a se reveni la o atmosferă normală de lucru.întreaga experiență evidențiază că tocmai în momentele de încordare, cînd situația internațională este deosebit de complexă, trebuie să se acționeze cu toată responsabilitatea pentru menținerea dialogului, a negocierilor. în fiecare țară apar, firește, multe greutăți și probleme. Ar fi insă o eroare să se permită ca o criză dintr-o țară sau alta să blocheze lucrările reuniunii, ca exacerbarea diferențelor de opinii să ducă la paralizarea acestui cadru multilateral de dialog.Dimpotrivă, așa cum a subliniat în repetate rînduri președintele Nicolae Ceaușescu, țările Europei trebuie să conlucreze mai strîns între ele, să se întrajutoreze în depășirea unor greutăți. Scopul nostru nu este al

ORIENTUL MIJLOCIU
• Încheierea lucrărilor Comitetului tripartit egipteano-israe- 

liano-american • Contacte politico-diplomaticeCAIRO 5 (Agerpres). — Lucrările Comitetului tripartit de lucru egip- teano-israeliano-american, însărcinat cu negocierile asupra autonomiei palestiniene, s-au încheiat joi seara, relatează agenția M.E.N. Au fost examinate problemele care împiedică publicarea unei declarații de intenții asupra prerogativelor puterii autonome — adaugă agenția.Fiecare parte și-a prezentat punctul de vedere în legătură cu aceste probleme și, îndeosebi, cel al securității, se adaugă din aceeași sursa, care precizează că Egiptul a respins concepția israeliană în acest domeniu. Egiptul consideră că trebuie asigurată securitatea tuturor părților, inclusiv a palestinienilor, menționează agenția M.E.N.AMMAN — Regele Hussein al Iordaniei l-a primit pe trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Philip Habib, aflat într-o vizită la Amman în cadrul noii sale misiuni în regiune. 

tul decît acela de a realiza o unitate a țărilor europene, o unitate in diversitate, bazată pe respectul orîn- duirilor sociale, al independenței fiecărei națiuni, pe o colaborare activă pentru progresul fiecărui stat. Iată de ce România este convinsă că ceea ce s-a investit in C.S.C.E. trebuie păstrat ca un patrimoniu comun al tuturor celor 35 de state.Popoarele europene au un trecut, un prezent și mai ales un viitor comun — a relevat vorbitorul. A- cest viitor nu poate fi insă asigurat, dacă nu se acționează cu toată hotărirea pentru încetarea cursei inarmărilor, pentru oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune in Europa și pentru retragerea celor existente, în vederea trecerii la dezarmare, și în primul rind Ia dezarmare nucleară. Un rol important pe această cale îl are convocarea în cadrul reuniunii de la Madrid a unei conferințe pentru măsuri de creștere a încrederii și dezarmare in Europa.La reîntoarcerea sa la Madrid, a spus în încheiere reprezentantul român, delegația noastră a reafirmat hotărîrea României de a depune toate eforturile, alături de celelalte state participante, pentru continuarea procesului de redactare a documentului final pe baza proiectului prezentat de țările neutre și nealiniate. Dorim să reafirmăm această poziție și să ne exprimăm încă o dată speranța că, în ciuda dificultăților existente, se va putea găsi, prin contribuția tuturor, o soluție gene- ral-acceptabilă pentru ieșirea din impas, pentru îndeplinirea angajamentului asumat de toți participants, de încheiere cu succes a reuniunii, prin adoptarea unui document final substanțial și echilibrat. Ne-am angajat în fața popoarelor noastre, în fața opiniei publice și nu putem să ne dezicem de acest angajament.în cadrul aceleiași ședințe au mai luat cuvintul reprezentanții U.R.S.S., Canadei, R.D.G., Angliei, Portugaliei, Austriei și Maltei.

TEL AVIV — Ministrul francez al relațiilor externe, Claude Cheysson, care l-a însoțit pe președintele Francois Mitterrand în vizita efectuată in Israel, a avut la Tel Aviv o intîlnire cu cinci personalități arabe din teritoriile ocupate — Cisiordania și Gaza. în numele tuturor primarilor din aceste teritorii, personalitățile arabe i-au remis ministrului francez un memorandum prin care se reclamă recunoașterea internațională a Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca singur reprezentant legitim al poporului palestinian, precum și retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate.ALGER — Ministrul algerian al afacerilor externe, Mohamed Be- nyahia, a avut convorbiri cu Faruk Khaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat într-o vizită la Alger. Au fost examinate evoluția situației pe plan arab și internațional, o atenție deosebită fiind acordată problemei palestiniene.

Convorbiri între reprezentanți 
ai P. C. Japonez și II.C.I.TOKIO 5 (Agerpres). — Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez, l-a primit pe Aleksandar Grlicikov. membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, aflat în vizită la Tokio. Cu acest prilej — relatează agenția Taniug — părțile au subliniat bunele relații existente între cele două partide, pronunțîndu-se pentru lărgirea și întărirea acestor relații.S-a evidențiat, totodată, necesitatea unui dialog între partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor egalității, independenței, neamestecului, respectului și suveranității fiecărui partid, arătindu-se că diferențele de păreri nu trebuie să împiedice cooperarea dintre aceste partide.
Reducerea contribuției 

S.U.A. la organizațiile 
internaționaleWASHINGTON 5 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. a redus substanțial contribuțiile sale la organizațiile internaționale, în special ale O.N.U., însărcinate cu ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, administrația a cerut Congresului majorarea cu 1,4 miliarde dolari a fondurilor de „ajutor" pentru străinătate pe anul fiscal 1983. Acestea ar urma să fie de circa 13.45 miliarde dolari, din care majoritatea sînt destinate „asistenței militare sau altor ajutoare legate de securitate", după cum precizează agenția U.P.I.
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PRIMIRE LA CAIRO. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit pe Kon Gin The, vicepre- mier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, aflat intr-o vizită la Cairo. în cursul convorbirii a fost subliniată evoluția favorabilă a relațiilor prietenești de cooperare dintre cele două țări. Președintele Mubarak a exprimat sprijinul deplin al guvernului și poporului egiptean față de poziția Guvernului R.P.D. Coreene în problema reunificării pașnice a Coreei.
PREȘEDINTELE FRANȚEI VA 

EFECTUA O VIZITA DE LU
CRU LA WASHINGTON, la 12 
martie, în cursul căreia va conferi 
cu șeful executivului american, Ro
nald Reagan, a anunțat Casa Albă. 
Arătînd că vizita lui Francois Mit
terrand la Washington constituie 
intr-un anumit sens o surpriză, a- 
genția France Presse precizează că 
la Paris a fost exprimată dorința 
unei intilniri intre cei doi șefi de 
stat înaintea reuniunii economice 
la nivel înalt de la Versailles a 
principalelor țări industrializate 
occidentale, programată să se des
fășoare in luna iunie.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Președintelui Consiliului Provizoriu al Apărării 
Naționale al Republicii Ghana, locotenent de aviație 

JERRY JOHN RAWLINGS

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ghana, vă adresez felicitări, iar poporului ghanez prieten cele mai bune urări de progres și prosperitate.Exprim convingerea că bunele relații de colaborare existente intre țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii între toate națiunile lumii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul ghanez sărbătorește astăzi împlinirea unui sfert de veac de la memorabilul act al proclamării independentei care a pus capăt dominației coloniale și a deschis o nouă pagină in frămintata istorie a acestei țări de pe țărmurile Golfului Guineei.Denumită multă vreme „Coasta de Aur", datorită uriașelor sale bogății naturale (aur, diamante, bauxită, petrol), Ghana a depus in toți acești ani susținute eforturi pentru a lichida înapoierea moștenită din trecut, reușind să obțină o serie de succese pe linia valorificării în folosul propriu a resurselor solului și subsolului. Dacă economia națională se bazează în continuare pe cultura arborelui de cacao (Ghana fiind cel mai mare produ

cător de cacao din lume), în același timp ea a înregistrat importanți pași in direcția făuririi unei industrii naționale. Pe harta țării au apărut o serie de obiective economice, ca fabrica de aluminiu și rafinăria de la Tema, complexul siderurgic de la Sekondi, fabrica de prelucrare a lemnului de la Kumasi, marea hidrocentrală de la Akosombo ș.a. — care au schimbat radical înfățișarea regiunilor înconjurătoare. O a- tenție deosebită este acordată dezvoltării a- griculturii, sector in care lucrează circa 60 la sută din populația țării. în declarații recente, autoritățile noului guvern instalat la sfîrșitul anului trecut au ținut să sublinieze că dezvoltarea economiei naționale și în special

P.C. DIN BELGIA A PUBLICAT O DECLARAȚIE în care cere adoptarea de măsuri eficiente in apărarea nivelului de viață al oamenilor muncii, combaterea inflației, sistarea pentru o perioadă de un an a închiderii diferitelor întreprinderi industriale și a concedierii oamenilor muncii. Declarația subliniază, de asemenea, necesitatea adoptării de măsuri care să pună capăt scurgerii de capitaluri din țară.
VIOLENȚA POLITICA DIN 

GUATEMALA s-a soldat, joi, cu 
moartea a încă 25 de persoane. 
Alte 15 cadavre au fost descoperite, 
vineri, la nord de capitală și în alte 
regiuni ale țării. Comisia pentru 
drepturile omului din Guatemala a 
raportat că în țară numai anul 
trecut au fost omorîte aproximativ 
3 500 de persoane, fără a socoti 
victimele căzute in luptele inter
venite între forțele insurgente și 
trupele regimului.GUVERNUL URUGUAYAN a decis suspendarea ziarului de opoziție „Opinar", pentru atacuri la adresa politicii oficiale. Măsura in-

ACCRA

sporirea producției a- gricole vor constitui o preocupare centrală în vederea reducerii importurilor de produse alimentare și a acoperirii din resurse interne a nevoilor de consum ale populației, în spiritul politicii sale de solidaritate cu tinerele state ale A- fricii, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul ghanez pentru dezvoltare economică și socială și pentru consolidarea independenței. Intre Republica Socialistă România și Republica Ghana s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se extind continuu, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, al luptei pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.
1 tervine după ce, la sfîrșitul lunii i ianuarie, împotriva altui cotidian din Montevideo — „La Democra- ■ cia" — a fost luată o măsură similară.

UN AVION AMERICAN de re
cunoaștere „SR-71" a pătruns la 4 l 
martie, in două rinduri, in spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, infor
mează agenția A.C.T.C., subliniind . 
necesitatea încetării acestor acte 
ostile împotriva R.P.D. Coreene.PESTE 500 DE MILITARI SUD- I AFRICANI AU FOST SCOȘI DIN LUPTA in luna ianuarie in Namibia de către forțele de eliberare | ale Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest, se arată intr-un comunicat al S.W.A.P.O. dat . publicității la Lusaka. Documentul precizează că luptătorii S.W.A.P.O. I au întreprins 20 de operațiuni militare împotriva trupelor sud-afri- cane de ocupație în perioada amin- | tită, capturîrid o importantă cantitate de material și tehnică de < luptă.

REPUBLICA PANAMA va între- ,
ține relații cu toate țările lumii, 
fără nici o deosebire de sistem po
litic sau ideologic, a declarat Arturo 
Melo, ministrul panamez al comer
țului și industriei. El a criticat ba
rierele de ordin politic sau ideolo
gic impuse in raporturile comercia- . 
le internaționale, pe care le-a defi
nit drept un factor negativ al rela
țiilor internaționale.

O AMPLĂ LUCRARE EDITATĂ DE UNESCO PREZINTĂ CU OBIECTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- --------------------- --------- ----------
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Condițiile de trai grele și umilitoare ale imigranților
Sub titlul „MUNCITORII IMIGRANȚI IN EUROPA: Ce fel 

de statut?" și cu subtitlul „Studiu comparativ ai condiției mun
citorilor imigranți în Europa", la Paris a apărut recent o amplă 
lucrare consacrată statutului juridic, condițiilor de muncă și 
de existență ale muncitorilor imigranți și ale familiilor lor în 
țările vest-europene.

Lucrarea, editată de Organizația Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură (UNESCO), a fost redactată de un 
colectiv de reputați specialiști în materie - juriști, politologi, 
sociologi din diferite țări vest-europene - sub coordonarea 
conferențiarului universitar Eric-Jean Thomas, avocat la 
Curtea din Paris, fost director al Institutului internațional al 
drepturilor omului.

Se cuvine relevat că ea este concepută și realizată într-un 
spirit riguros științific, autorii fiind preocupați de redarea 
obiectivă a problematicii imigrației și, in mod deosebit, de

aspectele juridice ale fenomenului, în strînsă legătură cu fac
torii economici și sociali. Ca urmare, lucrarea se întemeiază 
pe o vastă documentare din surse strict oficiale, pe cerce
tarea reglementărilor legale și a legislației din diferite țâri, 
caracterizîndu-se printr-o prezentare sistematică, sobră, înso
țită de numeroase tabele edificatoare.

Analiza întreprinsă de autori se referă la situația concretă 
din cinci țări vest-europene - R. F. Germania, Belgia, 
Franța, Olanda, Suedia - astfel că lucrarea include de fapt 
5 monografii distincte, fiecare studiind politica și mecanis
mele de control ale imigrației, rolul muncitorului imigrant în 
structurile economice ale țării de imigrație, locul pe care so
cietatea respectivă îl rezervă muncitorului străin, pe plan eco
nomic, politic și social.

In numărul de față reproducem extrase din capitolul :
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Situația imigrantului în Republica Federala Germania
In introducerea acestui capitol (re

dactat de Elmar Hdnekopp și Hans 
Ullmann, de la Institutul de cerce
tări asupra forței de muncă din 
R.F. Germania), se arată :„Republica Federală Germania — ca și numeroase alte țări europene — nu a făgăduit niciodată muncitorilor străini un drept permanent de stabilire în țară, ci îi consideră pur și simplu ca «oaspeți» sau «invitați» — Gastarbeiter — R.F.G. neconside- rindu-se ca o țară de imigrație. Gas- tarbeiter-li nu sînt admiși decît în funcție de nevoile pieței muncii. Străinii nu au deci nici un drept de admitere, fie natural, fie do- bîndit".în comparație cu alte țări europene, imigrația în R.F.G. s-a dezvoltat relativ tîrziu. Afluxul de muncitori străini care s-a produs în anii ’60 — se relevă în carte — s-a explicat prin nevoile de mină de lucru ieftină, care, pe atunci, înainte de manifestările crizei economice, e- rau din ce în ce mai mari.De la început, recrutarea și folosirea muncitorilor străini au fost încredințate unei administrații centralizate. Din 1972, imigrarea s-a dimi

nuat din cauza sporirii sumei forfetare datorate de societăți pentru recrutare (Anioerbepauschale) și a reducerii numărului de vize eliberate.
Elementele politicii 

de imigrare
ln acest subcapitol, autorii se ocu

pă de reglementările privitoare la 
admiterea in R.F.G. a muncitorilor 
imigranți și de documentele de iden
titate cerute :Permisul de ședere și titlul de rezidență. „Străinii care au intenția să exercite o activitate remunerată trebuie să facă o cerere de „permis de 
ședere" sub forma unei vize. în principiu, acesta este eliberat după acordul autorităților însărcinate cu controlul imigrării în R.F.G.Permisul de ședere cu durată limitată. Permisul de ședere eliberat pentru prima dată unui muncitor străin este valabil pentru o durată de un an. El poate fi reînnoit pentru perioade de doi ani. Un asemenea permis se eliberează numai titularilor unui permis de muncă.Permisul de muncă general se a-

cordă în funcție de condițiile și de evoluția pieței muncii. Muncitorul străin nu are un drept recunoscut la atribuirea unui permis de muncă — și fiecare cerere este luată in considerare în mod individual. Serviciile mîinii de lucru iau decizia după propriile lor criterii. Această decizie este determinată de politica pieței forței de muncă și de situația specifică a fiecărui solicitant. Aceasta înseamnă că folosirea deplină a mîinii de lucru germane nu trebuie să fie amenințată de folosirea muncitorilor străini. Astfel, in perioada de folosire incompletă a mîinii de lucru, un permis de muncă nu va fi eliberat noilor veniți și nici străinilor care, deși trăiesc în R.F.G. de un oarecare timp, doresc să exercite o muncă pentru prima oară.
(Așadar, nu este greu de imaginat 

ce condiții de angajare se oferă imi
grantului astăzi, cînd in Republica 
Federală Germania există două milioane de șomeri și cind, in virtutea 
procedurii legale, ar trebui mai intii 
soluționate solicitările de locuri de 
muncă ale acestora și abia apoi si 
se treacă la angajarea de imigranți. 
Or, in acest caz, este clar ce fel de

locuri de muncă ar mai rămîne va
cante după ce au fost refuzate de 
două milioane de șomeri! — N. R.).„Un permis de muncă nu va fi a- cordat muncitorului străin care și-a pierdut postul decît dacă el nu poate fi înlocuit de un muncitor german.Permisul de muncă comportă un șir de restricții — el nu este valabil decît pentru un anumit întreprinzător și pentru o activitate profesională precisă și, în principiu, numai în districtul biroului de plasare competent. El este, în genere, limitat in timp pentru o durată de doi ani".(Este limpede deci ce restricții se 
creează in acest fel, ce dificultăți 
apar in eventualitatea solicitării unui 
transfer dintr-o ramură productivă in 
alta și cită nesiguranță in ziua de 
miine generează sistemul limitării la 
doi ani a permiselor de muncă. — 
N. R.).„Permisul de muncă special se a- cordă numai muncitorului străin care e angajat ca salariat, legal și continuu, în ultimii cinci ani, sau dacă are un soț (o soție) de naționalitate germană a cărei rezidență obișnuită este în R.F.G.".

Un caz recent ilustrează conclu
dent care sînt efectele acestor pre
vederi : Akyul Hasan, originar din 
Turcia, trăiește de patru ani in 
R.F.G. In urmă cu peste șase luni 
a fost concediat. Acum colindă zil
nic birourile Oficiului de muncă din 
Dortmund, în căutarea unei slujbe. 
Ultimii doi ani, înainte de concedie
re a lucrat la o mină de cărbuni. 
„Dacă nu găsesc curînd o ocupație

— mărturisește el unui reporter al 
ziarului -Unsere Zeit- — dreptul 
meu de ședere în R.F.G. este anu
lat". Akyul Hasan este singurul 
susținător al unei familii, formată 
din soție, cinci copii, mamă și soa
cră. (N. R.).

Politica de imigrare — 
instrument de influențare 

a pieței muncii
ln acest subcapitol, autorii studiu

lui analizează mecanismul de re
crutare a muncitorilor imigranți, ln 
funcție de necesitățile întreprinde
rilor :

Procedura de recrutare. „întreprinzătorul german care dorește să folosească forță de muncă străină trebuie să se adreseze biroului de plasare competent, precizind cantitatea, calificarea profesională și naționalitatea muncitorilor străini de care are nevoie. După ce a verificat că pentru acele posturi nu sint disponibili muncitori germani, biroul transmite cererea administrației federale pentru forțele de muncă, cu sediul la Nilrnberg (deci, din nou, 
numai «după* ce s-a constatat că nu 
sint cereri autohtone poate veni rin
dul străinilor ; dacă există cereri ale 
germanilor, imigrantul nici nu mai e 
luat în considerare. Iar această situa
ție se poate repeta la nesfîrșit — N. R.). Consecințele acestei proceduri au constat în aceea că, pînă în 1973, folosirea străinilor era dependentă pe de-a întregul de deciziile politicii economice pe care le luau întreprinzătorii. Este clar că recrutarea muncitorilor străini a permis întreprinderilor care ofereau salarii mici și condiții rele de lucru să-și găsească mina de lucru de care aveau nevoifȚ.Oprirea recrutării. „Odată cu deteriorarea situației economice în R.F.G., guvernul a decis oprirea recrutărilor în noiembrie 1973. Drept urmare, cetățenii din țările de recrutare nu mai pot să pătrundă în R.F.G. pentru a exercita o muncă salariată".Imigrarea familială. „Un muncitor străin nu poate obține un permis de ședere pentru membrii familiei sale decît dacă a lucrat ,în R.F.G. o perioadă minimă de trei ani și dacă dispune de o locuință adecvată pentru a-și putea primi familia. Aceste prevederi privesc atît pe descendenți, cit și pe ascendenți". (In ce privește 
situația locuințelor a se vedea datele 
oferite de studiu și pe care le vom 
prezenta intr-un număr viitor — 
N. R.).„Prevederile In legătură cu imigrarea familială pun în evidență că rațiunile de ordin economic joacă un rol mult mai important în determinarea politicii de imigrare decit considerentele de ordin umanitar sau social".

Locul și rolul imigrantului 
în structurile economice

Studiul prezintă in continuare date 
cu privire la creșterea numărului 
străinilor și a ponderii lor in totalul 
populației R.F.G. Potrivit acestor 
date, populația străină a crescut de 
la 686 000 in 1961 la 4 144 000 în 1979 
și reprezenta in 1979 6,8 la sută din
totalul populației, față de 1,2 la sută 
în 1961.„După oprirea imigrării, folosirea străinilor a fost redusă pe două căi : indirect, prin reducerea populației active potențiale și, direct, prin determinarea muncitorilor imigranți fără lucru să se întoarcă in țările de origine. Astfel, ponderea străinilor în populația activă totală a scăzut de la 9.8 la sută în 1973 la 7,9 la sută în 1980. Dealtfel, gradul de ocupație al forței de muncă străine a scăzut puternic în aceeași perioadă — de la 68,4 la sută la 49,9 la sută, în timp ce gradul de ocupație al populației germane a rămas relativ stabil".Repartiția populației străine pe sectoare. Este cert că repartiția muncitorilor străini pe sectoare confirmă pe deplin teza potrivit căreia imigranții sint întrebuințați pentru muncile cele mai dificile. Din tabelele publicate reiese că in sectorul industriilor de transformare, cea mai mare concentrare de străini se întîlnește în turnătorii (26 la sută din personal) ; urmează industria hotelieră și restaurante — personalul inferior (hamali, liftieri, ajutori de chelneri etc.) (22,1 la sută) ; pe urmă cea textilă (19,3 la sută). Posturile ocupate în aceste ramuri se caracterizează prin condiții proaste de lucru și munci penibile.

(In această privință este semnifi
cativă ancheta întreprinsă de 
„Frankfurter Rundschau", care con
stată că in serviciile de salubritate 
ale orașului, deci ca măturători, gu
noieri etc., angajații sint străini în 
proporție de 93 la sută ; cam la fel 
stau lucrurile cu salahorii de la 
abatoare — N.R.).în continuare, studiul se ocupă de repartiția populației străine pe categorii și calificări profesionale, explică pe larg cauzele imposibilității integrării imigrantului și a familiei sale in societatea unde a ajuns, situația privind locuințele și altele — probleme pe care le vom prezenta intr-un număr viitor.
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