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La fiecare nouă capacitate
productivă - o înaltă 
eficiență economică!

Ne-am obișnuit să analizăm siste
matic, cu luciditate și exigență, nu 
numai succesele, marile impliniri in 
toate domeniile activității economice, 
ci și aspectele mai puțin izbutite ale 
muncii noastre. Sintem bucuroși, e 
firesc să fie așa, că în anul 1981, 
așa cum atestă limpede Comunicatul 
publicat luna trecută, am obținut 
creșteri însemnate de producție in 
principalele ramuri ale economiei. 
După cum șl în primele două luni 
din acest an, intr-un șir de unități 
s-au obținut rezultate bune. Dar în 
același timp sintem conjjtienți — și 
acest lucru a fost subliniat cu limpe
zime de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la rec.i.wt plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii — că au 
existat neajunsuri care au făcut ca 
realizările să nu atingă peste tot co
tele unei eficiente inalte, să nu fie 
pe măsura potențialului tehnic, ma
terial și uman de care dispunem. 
Iar una din cauze constă în faptul 
că o serie de obiective de investiții, 
puse in funcțiune în ultimii ani, nu 
au atins parametrii proiectați în ter
menele stabilite.

în cauză se află, așadar, în special 
capacitatea tehnică și organizatorică 
a unor colective de oameni ai mun
cii de curînd închegate în industria 
chimică, industria 
mașini, metalurgie, 
tieră și industria 
construcții, modul 
și-au însușit tehnologiile de fabri
cație, în care exploatează și întrețin 
utilajele și instalațiile, în care gos
podăresc resursele materiale și fi
nanciare încredințate. în acest sens 
este concludent,următorul exemplu : 
un șir de capacități noi dtn cadrul 
Combinatului siderurgic Călărași au 
intrat în probe tâhnoldgice, dar dui- • 
rata acestora este depășită, pînă în 
prezent, cu mai bine de patru luni. 
Ca urmare, producția obținută se 
situează sub prevederi.

Este firesc deci, este necesar, ab
solut necesar să ne punem întreba
rea : cum folosim impresionanta do
tare tehnică modernă de care dispun 
noile unități economice construite 
prin eforturile societății noastre ? 
Este o întrebare cu atit mai justi
ficată, cu cit în acest an, ca și în- 
întregul cincinal, ritmurile de creș
tere a producției industriale sint 
organic corelate cu utilizarea inten
sivă a capacităților de producție 
existente, a fondurilor fixe date in 
exploatare in ultimii ani. Ca atare, 
se poate aprecia că atingerea indi
catorilor \lehnico-economici stabiliți 
prin’’ '■țpițfcte, la timp sau chiar mai 
devA-me, se detașează ca o proble
mă de covirșitoare importanță, de
oarece condiționează, într-o mare 
măsură, satisfacerea cu promptitudi
ne a unor necesități concrete ale 
economiei, înfăptuirea în bune con
diții a obiectivelor din acest cincinal.

Ca proprietari, producători și be
neficiari, sintem cu toții interesați 
ca, în fiecare din noile unități, capa
citățile de producție să fie folosite 
la maximum, cu o eficiență și ren
tabilitate cit mai mari. Și, practic, 
in toate noile unități există condiții 
obiective — o bună planificare de 
perspectivă, o aprovizionare cores
punzătoare, forță de muncă califi
cată — pentru ca atît cantitatea, ca
litatea și costul producției, cit și be
neficiile să se realizeze la nivelul 
prevederilor din proiecte. Pornind 
de la aceste considerente, colective
lor din noile întreprinderi, centrale
lor industriale și ministerelor de re
sort le revine sarcina de mare răs
pundere de a asigura, printr-un 
efort comun, toate condițiile pentru 
ca indicatorii prevăzut! în proiecte 
să fie realizați cit mai repede.

Subliniem în mod deosebit respon
sabilitatea pe care o au centralele și 
ministerele, deoarece practica a de
monstrat că ori de cite ori noile uni
tăți au primit de la început un spri
jin concret și eficient, in toate pro
blemele privind organizarea și buna 
desfășurare a producției, rezultatele 
valoroase nu s-au lăsat așteptate

construcțiilor de 
economia fores- 
materialelor de 
în care acestea

Bunăoară, prin aplicarea unor pro
grame de acțiune realiste, elaborate 
cu sprijinul nemijlocit al specialiști
lor din centrale și ministere, a fost 
posibil ca o serie de capacități im
portante de la combinatele petro
chimice din Borzești și Pitești, Com
binatul siderurgic Galați, întreprin
derea de materiale izolatoare din 
Șimleu Silvaniei să-și realizeze in
tr-un timp mai scurt indicatorii teh- 
nico-economici proiectați.

Extinzind analiza procesului de 
consolidare economică a noilor uni
tăți productive, întilnim și situații 
care semnifică o insuficientă strădu
ință pentru valorificarea întregului 
potențial tehnic și uman al unități
lor respective. Este cazul unor ca
pacități de la întreprinderea meca
nică Brașov, întreprinderea mecani
că de utilaj tehnologic Moreni, în
treprinderea de rulmenți din Ale
xandria, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Piatra Neamț, la care, 
deși termenele de 
metrilor proiectați 
obiectiv nu a fost 
gime.

Cauzele acestor 
suri sint cunoscute și cele mai frec
vente dintre ele constau în funcțio
narea necorespunzătoare sau cu în
treruperi a unor mașini și instalații, 
în lipsa pieselor de schimb, slaba ca
lificare a personalului de exploata
re, neexecutarea la timp a lucrărilor 
de reparații. Experiența multor uni
tăți demonstrează că întreținerea și 
repararea exemplară a mașinilor si 
utilajelor constituie o importamă 
direcție de acțiune pentru sporirea 
randamentelor in exploatare, pentru 
creșterea producției.

Nu de puține ori, tntîrzierea atin
gerii parametrilor proiectați este o 
consecință directă a provizoratelor 
la punerea in funcțiune a unor ca
pacități de producție, așa cum s-au 
prezentat lucrurile la Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii sau la 
Combinatul chimic Craiova. într-o 
asemenea situație răspunderea revi
ne, pe de o parte, beneficiarului pen
tru că, în perioada execuției acestor 
obiective, n-a urmărit ca organiza
țiile de construcții să realizeze la 
termen și în condiții calitative su
perioare toate lucrările, iar, pe de 
altă parte, centralelor șl ministere
lor de resort care au admis ca aces
te noi capacități să fie raportate ca 
puse in funcțiune, cu toate că ele 
nu întruneau o serie de condiții 
esențiale pentru desfășurarea nor
mală a procesului de producție.

Ne oprim aici cu examinarea nea
junsurilor care frinează realizarea 
parametrilor proiectați la unele din 
noile unități. Este evident că in 
această direcție consiliile oameni
lor muncii din unitățile respective, 
ca și 
resort
Facem această subliniere deoarece 
in anumite cazuri se fac anali
ze repetate și, de multe ori, fără fi
nalizare, planurile de măsuri sint re
actualizate periodic, dar nu sint 
aplicate decît parțial. De aici se des
prinde necesitatea întăririi controlu
lui de partid asupra modului în care 
centralele și ministerele, conducerile 
unităților respective gospodăresc 
noile capacități industriale.

Desigur, cerințele legate de atin
gerea parametrilor tehnico-ccono- 
mici proiectați trebuie privite în 
unitatea lor deplină. Nu este suficient 
să se atingă numai o parte din indica
tori, ci toate prevederile din proiecte 
trebuie îndeplinite, 
aceasta poate conferi 
consolidare economică 
tăți productive o bază 
lidă pentru realizarea 
plan din acest an și pe întregul cin
cinal. Cu toată claritatea și răspun
derea trebuie să se înțeleagă că nu
mai atingerea tuturor indicatorilor 
tehnico-economici proiectați dă mă
sura reală a efortului material și fi
nanciar pe care societatea, poporul 
nostru îl fac pentru construirea noi
lor capacități de producție.

atingere a para- 
au expirat, acest 
realizat în între-
serioase neajun.

centralele și ministerele de 
mai au serios de lucru.

deoarece numai 
procesului de 
a noilor uni- 
realmente so- 
sarcinilor de

TIMIȘOARA : Utilaje de înaltă tehnicitate
Preocuparea statornică a colecti

vului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la întreprinderea „Elec- 
trotimiș" din Timișoara pentru 
realizarea unor mașini și instala
ții de înaltă complexitate tehnică 
destinate înzestrării unităților in
dustriei noastre constructoare de 
mașini și în primul rînd noilor o- 
biective industriale cu profil elec
trotehnic s-a materializat în răs- 

^timpul scurt de la începutul anu-

lui prin asimilarea în fabricație a 
unui număr de 17 tipuri de utilaje 
noi. Anul acesta, unitatea și-a pre
văzut asimilarea unui număr de 160 
de utilaje noi și a unei game di
versificate de ștanțe și matrițe, 
care vor contribui la reducerea e- 
fortului valutar al țării, prin eli
minarea importurilor, cu 27 mili
oane dolari. în imagine : noua ma
șină de bobinat MB 2. (Foto: 
Sandu . Cristian).

Am intiat din plin în campania agricolă de primă
vară. Deși in unele zone din țară mercurul termome- 

' trului mai coboară noaptea sub zero grade, tempera
turile ridicate din cursul zilei, insoțite de vînt permit 
zvîntarea și încălzirea terenului, ceea ce face cu pu
tință declanșarea însămînțărilor și a celorlalte lucrări 
agricole de sezon. Este deci timpul să se muncească 
cu toate forțele pe un front larg și in ritm intens, ast
fel incit să fie realizate obiectivele prevăzute in pro
gramele de lucru pe această săptăminâ. lată care sint 
obiectivele săptăminii 8-14 martie :

INSĂMINȚAREA CULTURILOR DE CIMP pe 330 970 
hectare, din care cele mai mari suprafețe urmează să 
fie realizate în județele : Timiș - 23 400 hectare, Dolj - 
20 800 hectare, Ialomița - 18 700 hectare. Olt, Teleor
man, Buzău - cite 17 000-17 600 hectare, Arad - 16 800 
hectare, Călărași - 16 420 hectare, Brăila - 14 425 hec
tare, Constanța - 13 980 hectare. Giurgiu - 10 600 hec
tare.

PREGĂTIREA TERENULUI : arături de primăvară pe
416 700 hectare, din care cea mai mare parte - 350 000 
hectare — în gospodăriile populației. Cele mai mari 
suprafețe urmează să fie arate in județele : Maramu
reș - 39 944 hectare. Hunedoara - 36 337 hectare, Ca- 
raș-Severin - 23 935 hectare. Alba — 23 000 hectare, 
Cluj - 21 400 hectare, Bistrița-Năsăud — 21 700 hec
tare, Gorj - 18 800 hectare etc. De asemenea, trebuie

să se facă pregătirea solului pe 397 000 hectare, reali- 
zindu-se zilnic peste 66 170 hectare.

IN IEGUMICULTURA : de semănat și plantat 15 973 
hectare, din care 6 630 hectare cu mazăre păstăi, 568 
hectare cu ceapă uscată, 1 228 hectare cu usturoi, 1 045 
hectare cu rădăcinoase ; de plantat vaiză timpurie pe 
1 203 hectare și cartofi pe 11 203 hectare.

IN POMICULTURA : tratamentul al doilea la 6,2 mi
lioane pomi, tăieri de formare și rodire pe 23 482 hec
tare livezi, desfundarea terenului pentru plantări pe 
1 043 hectare.

IN VITICULTURA : tăieri în plantații pe 30 000 hec
tare, desfundarea terenului pe 823 hectare.

Reiese, așadar, că in această săptăminâ trebuie exe
cutat un mare volum de lucrări, ceea ce impune ca 
acum mijloacele mecanice și forțele umane din agri
cultură să iasă in cîmp, în grădinile de legume, în li
vezi și vii, unde să se muncească cu hărnicie și răs
pundere, din zori și pînă seara. Organizațiile de partid, 
cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agri
cole, organele de specialitate au datoria să acțio
neze energic pentru mobilizarea puternică a forțelor 
de la sate, să organizeze temeinic munca mecaniza
torilor și cooperatorilor, astfel ca fiecare zi din această 
săptăminâ să 
cit mai mari, 
Iprlalte lucrări

marcheze insămințarea unor suprafețe 
un avans substanțial la executarea ce- 
din campania de primăvară.

MEHEDINȚI: Se lucrează susținut
id insămințarea mazării 
și a legumelor timpurii

Cooperatorii și 
unitățile de pe 
unic agroindustrial Obirșia de 
Cîmp au declanșat campania agri
colă de primăvară. Specialiștii nfi 
stabilit solele pe care se poate lu
cra, iar mecanizatorii au trecut 
imediat la pregătirea terenului 
pentru insămințarea culturilor din 
prima urgență. Pină ieri, 8 martie, 
terenul s-a pregătit pe aproape 200 
hectare. La fel ca și pînă acum, 
mecanizatorii și cooperatorii din 
Salcia se situează pe primul loc in 
această amplă acțiune, angajin- 
du-se să obțină în acest an pro
ducții sporite. In cursul zilei de 
luni, ei au reușit să pregătească te
renul și să însămințeze mazărea pe 
întreaga suprafață de 50 hectare 
prevăzută în plan. în aceeași zi, 
mecanizatorii și cooperatorii din 
Salcia au trecut la plantarea car
tofilor timpurii, efectuind această 

^Jucrare pe mai bine de 20 hectare

...

mecanizatorii din 
raza consiliului 

Obirșia
din cele 80 hectare planificate. Tn- 
sămințarea mazării a început și în 
cooperativele de producție din Dir-

vâri, Cujmir și Obirșia de Cîmp, 
astfel incit în cel mult trei zile în
treaga suprafață de 330 hectare va 
fi semănată. Atît in cadrul coope
rativelor agricole de producție, cit 
și în fermele asociației • horticole 
Aurora, tot din acest consiliu, s-a 
trecut din plin la plantatul cepei, 
usturoiului, la semănatul salatei și 
altor legume timpurii. (Virgiliu 
Tălaru, corespondentul „Scinteii").

OLT: Primele suprafețe plantate
cu cartofi

Ieri, In Județul Olt au început 
Insămințările de primăvară. în u- 
nitățile agricole din consiliile agro
industriale Ștefan cel Mare, Cora
bia. Vișina și in alte locuri din lun
ca Dunării și a Oltului, unde solu
rile se zvintă mai repede, a înce
put pregătirea terenului șl semă
natul culturilor din prima urgență. 
La Asociația economică horticolă 
Potelu, ieri s-au bilonat și plantat 
cu cartofi peste 20 hectare. „Aici, 
pe terenurile asociației, — lucrăm 

.cu două mașini de plantat cartofi
— ne spune tovarășul Emilian Sta

nilă, directorul S.M.A. Ștefan cel 
Mare. De menționat, totodată, fap
tul că și la C.A.P. Ianca se execută 
bilonarea terenului și plantarea ma
nuală a cartofilor". Tot ieri. în coo
perativele agricol? Orlea și Groj- 
dibod a inceput pregătirea terenu
lui pentru .semănatul mazării, cul
tură care va ocupa in aceste două 
unități 300 de hectare.

Și in alte unități s-au declanșat 
lucrările agricole de primăvară. 
Specialiștii urmăresc atent, zi de
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Tinerețea își spune cuvîntul
în satul natal

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII 
ZILEI DE 8 MARTIE

în pagina a lll-a

Soarele blind, de primă
vară timpurie, bate peste 
■pămintul reavăn, aburind 
al cimpiei. Satul se încăl
zește odată cu pămintul, 
se încălzește incet și pare 
ușor toropit de amiaza ve
nită prea devreme. E cea
sul din an cînd in sat lu
crurile iau o altă întorsă
tură, cînd sufletele îm
bracă alte haine, iar chipu
rile oamenilor devin mai 
luminoase. începe marea 
renaștere a pămîntului. La 
centrul S.M.A. al comunei 
Cosîmbești — Ialomița lu
mea e chiar veselă. Dă 
mugure de primăvară și 
pentru că încă nu-i vine a 
crede, tînărul .inginer șef al 
acestui S.M.A. iese la ca
pătul unei alei și privește 
în zare. Alexandru Gheor
ghe e numele inginerului. 
Mi se șoptește, confiden
țial, că nu e venit d.e mul
tă vreme la Cosîmbești și 
că a fost adus de la unită
țile agricole fruntașe ale 
comunei Grivița pentru a 
da o mină de ajutor, pen
tru a da ajutor de specia
list priceput, pentru a con
tribui și el la punerea la 
punct a parcului de mașini 
agricole. ÎI pare bine tînă- 
rului inginer. Mai întîi 
pentru că primăvara bate 
la ușă, iar el stă bine cu 
reparațiile. în al doilea 
rînd pentru că și-a făcut

deja prieteni și în Cosîm
bești, ceea ce înseamnă că 
ii va merge bine și in con
tinuare.

Și cu cine se poate îm
prieteni un tînăr dacă nu 
cu alți tineri ? 1 Dacă am( 
parafraza începutul unui 
cunoscut roman am putea 
spune, fără greșeală, că un 
tînăr cînd ajunge intr-un

să se întemeieze un S.M.A. 
„Parcă m-aș fi născut in 
acest S.M.A., zice el pate
tic sau aproape patetic. Am 
făcut școala de strungari 
la Zalău și mi-a mers tare 
bine acolo. Atît de bine 
incit maistrul a vrut să mă 
oprească în cadrul școlii, 
să fiu și eu un fel de in
structor. Eii însă am dorit

O realitate îmbucurătoare: la Go- 
sîmbești-lalomița sporesc forțele orga
nizației de tineret și, deci, forțele 

agriculturii

loc caută, în mod firesc, 
alți tineri. Întîi, mai intii 
și-ntîi, Alexandru Gheorghe 
a dat de Ilie Clinciu, un 
strungar din unitatea pe 
care o conduce. Acest Ilie 
Clinciu, băștinaș, băiat de 
nădejde de prin părțile lo
cului. este secretar al co
mitetului comunal Cosim- 
bești al U.T.C. Are 28 de 
ani, e modest, onest și a 
rămas de la bun început să 
trăiască la el in sat, așa 
cum au făcut ai săi de cînd 
se știu. Ilie muncește in 
sat de la absolvirea profe
sionalei. Tocmai atunci se 
brodise ca in satul lui natal

să vin în comună la mine, 
era de muncă în sat Ia 
mine, la Mărculești, nu era 
de rămas depațte de casă 
cind puteam munci bine- 
mersl chiar în vatra satu
lui meu. Acum stau cu so
crii, soția e tot' de pe aici 
și muncește la cooperativa 
agricolă. Ne descurcăm cit 
se poate de bine. Ba chiar, 
ca orice alți gospodari din 
sat, creștem și noi un porc, 
niște păsări, cîteva oi. 
Avem și mașină, o Dacia 
1300. Nu mi-a mers deloc 
rău in sat la mine. Dealt
fel in satul natal e impo
sibil să-ți meargă rău. Cum

să-ți meargă rău printre 
ai tăi, printre oamenii cu 
care ai crescut, printre cei 
care te știu de mic ?! De 
mai bine de 5 ani sint se
cretarul comitetului comu
nal U.T.C.".

E necesar să subliniem 
aici faptul că secretarul 
organizației U.T.C. din co
muna Cosîmbești consti
tuie un bun exemplu pen
tru tinerii din sat și pen
tru părinții tinerilor din 
sat. Un exemplu atît de 
puternic, atit de relevant 
incit poate muta din loc o 
hotărire, un ambiț, o modă, 
o pildă, ce poate fi un duș 
binefăcător peste un gind 
aflat in dîrdora plecării cu 
orice preț din sat. Iată, ia- 
tă-1 pe băiatul lui Clinciu, 
văd că-i merge bine și-aici, 
stă la casa lui, stă lingă ai 
lui, are tot ce-i trebuie și 
asta fără să-și ia lumea în 
cap și să plece pe cine mai 
știe unde. Un exemplu e 
un exemplu și nimic mai 
mult, dar cîteodată poate 
să însemne tot atît de mult 
sau chiar mai mult decît o 
întreagă 
Poate 
tru 
zuri 
rată

carte de sfaturi, 
să însemne pan- 

că în asemenea ca- 
viața, realitatea ei a- 
pur și simplu cu de-

Eugen MIHAESCU

ARGUMENT DE VIAȚA NOUA
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mai explicit decit acele 
concluzii definitive, ci 

1 matură, comunistă a
astăzi unul din sectoa- 
renumitei uzine. Dar

Locuința unei familii de săteni din comuna Certeze - județul Sotu Mare 
Foto : Agerpres

— Avem specialiști buni, chiar foarte buni, pe care 
și i-ar dori orice firmă. Numai că nu toți au și a doua 
calitate.
— Care ? — ll întrebăm pe tovarășul Ilie Matei, 

secretarul comitetului de partid din uzina „Tractorul".
Omul, atit de pus pe reflecții, se oprește brusc. Se 

vede, prin modul In care și-a incleștat maxilarele, că 
n-ar vrea să mai scoată un cuvint. Insistăm totuși. 
După care ne povestește următorul episod. în plenara 
comitetului de partid in care a fost analizată activi
tatea tuturor cadrelor de conducere, pentru a fi reco
mandate sau nu adunării 
generale a oamenilor mun
cii în vederea reînnoirii 
mandatelor pentru incă un 
an, mai mulți comuniști au
criticat pe unul din directori și i-au făcut recoman
dări. Ce au spus aceștia in esență ? Că directorul res
pectiv este un specialist de clasă. Că ei ii recunosc 
calitățile de bun tehnician. Dar că sint de părere cd 
ar putea obține rezultate mai bune in muncă. Dacă 
s-ar integra mai adine și in viața politică a uzinei. 
Dacă ar conclucra mai mult și cu organizațiile de 
partid. Pentru că directorii, specialiștii noștri sint — 
prin natura activității lor — și oameni politici.

A doua zi respectivul director — secretarul comite
tului de partid ne-a rugat să nu-i dăm numele pentru 
că el crede că a făcut un gest pripit — s-a prezentat 
la comitetul de partid „supărat" foc. „Dacă aceasta

este părerea dv. despre mine, îmi dau demisia", 
urmat un dialog mai lung, 
intervenții din plenară. Fără 
ca o invitație la o ințelegere 
criticii.

Tovarășul director conduce și 
rele cele mai importante ale 
s-a produs, se pare, o schimbare în activitatea lui. 
Parcă muncește și mai indirjit — in sensul bun al cu- 
vintului — pentru ca uzina, prin cantitatea și calitatea 
produselor ei, să strălucească, așa cum a făcut-o ani 

de-a rindul, ca o stea de 
primă mărime pe firma
mentul industriei noastre 
constructoare de mașini. Și 
parcă tot de-atunci e mai 

apropiat de oameni, se consultă mai mult cu ei. Au
toritatea specialistului e dublată și de o vizibilă ati
tudine politică și, cum arată viața, și de o eficiență 
mai mare.

„Sint oameni, conchide secretarul comitetului de 
partid, care nu obișnuiesc să-și faci autocritica doar in 
vorbe, fie ele meșteșugite. înțeleg să și-o facă, in pri
mul rînd, prin fapte. Așo a procedat și directorul nos
tru și mie personal Imi place mai mult o astfel de 
autocritici".

Ce ar mai fi de adăugat ?

Literatură și educație
Literatura contem

porană are drept pri
mă lege rațiunea mo
delatoare a finalității 
sale. Ea nu poate aVea 
drept centru decit pe 
om și lumea realității 
sale. Orientarea ilumi
nistă a literaturii gra
vitează spre proble
mele concrete ale vie
ții și societății. Depar
te de speculații ab
stracte, departe de 
utopii, creatorii litera
turii se înclină spre 
cunoașterea, accepta
rea și afirmarea reali- , 
tăților poporului și ale 
contemporaneității, li
teratura' lor nefiind o 
imitație artistică a 
unor modele ilustre ale 
trecutului, ci o creatoa
re de valori spirituale 
specifice timpului nos
tru. Literatura con
temporană nu mai stă 
sub semnul canoane
lor generale ale unei 
estetici dogmatice, ci, 
profund sinceră în 
structurile sale, iși ex
trage materia, seva, 
combinațiile de idei, 
de imagini din inten
sitatea trăirii omului 
zilelor prezente.

Această orientare 
estetică subliniază,
deci, o tendință ac
centuată de reînnoire 
a artei literare, precum 
și cucerirea noțiunii 
de încărcătură spiri
tuală care să fie utilă 
societății. Arta trebuie 
să aibă, implicit, și o 
finalitate pedagogică, 
trebuie să educe, să se 
apropie de sentimen
tele și de necesitățile 
largilor straturi socia
le, părăsind exclusivi
tatea îndreptării sale 
către cei „aleși".

Primul principiu al 
artei este desigur ade
vărul, adevărul isto
ric al omului, prin 
observarea absolut 
scrupuloasă a reali
tății, transfigurarea 
lui in forma care 
îngăduie circularea 
mesajului spre mintea 
și sufletul celor care 
aspiră spre frumusețe 
și cunoaștere. Respec
tarea adevărului aduce 
scriitorului și literatu
rii înalta demnitate ; 
respectarea adevărului 
este sarcina primor
dială a artei, a cărei 
funcțiune educativă 
contribuie la perfec
ționarea condiției u- 

^nane. Creatorul de

artă nu 
ric și 
trecut 
unei mari sensibilități, 
este redat cu intensi
tatea expresiei tensio
nate de talentul care 
nu poate să fie con
fundat. Scriitorul
transfigurează adevă
rul și realitatea, nu al- 
terîndu-le, nu schim- 
bîndu-le dimensiunile 
și semnificația, ci a- 
cordîndu-le forma ar
tei, forma poeziei care 
poate pătrunde cu ma
gica ei forță chiar 
dincolo de adevăr și 
de realitate, tinzind 
spre atingerea miezu
lui iradiant, explorînd 
dincolo de crustele în

este un isto- 
ade vărul lui, 
prin prisma

însemnări de
Alexandru BĂLĂCI

care uneori sint învă
luite datele istoriei și 
ale existenței.

Literatura contem
porană respinge regu
lile care duc spre imi
tație și artificial, re- 
propunind adevărul 
drept temă fundamen
tală a artei, un adevăr 
integral istoric și etic 
în consubstanță. Un 
scriitor contemporan, 
mentor spiritual, răs- 
fringînd adevărul în 
arta sa, se consideră a 
fi o parte integrantă a 
conștiinței colective u- 
mane. Zugrăvind rea
litatea, arta capătă și 
un caracter popular, 
nu mai este, ca în 
trecut, un apanaj in
telectual al cercurilor 
aulice. Educația se a- 
liază cu literatura al 
cărei scop este desigur 
și modelarea, dar și cu
noașterea. „Discursul" 
scriitorului trebuie să , 
fie colorat de concret, 
în felul acesta lărgin- 
du-se caracterul edu
cativ și popular al 
artei. îndepărtarea de 
sîmburele central al 
adevărului ar avea 
drept consecință falsi
ficarea realității și 
restrîngerea implicită 
a ariei acelora cărora 
li se adresează creato
rul artei.

Literatura contem
porană caută să indi
vidualizeze psihologic 
pe făuritorii sau per
sonajele datelor isto
riei. Se caută. în pri-

mul rînd, de către 
creatorii ei, sensurile 
dramatice ale existen
tei acelora pe care ii 
iluminează reflectoa
rele istoriei. Utilitatea 
educativă a artei nu 
se aliază cu retorica 
vacuă, nici cu încifra- 
rea formei convențio
nale care poate învă
lui adevărul. Literatu
ra contemporană este 
în corelație cu idealu
rile umaniste ale pre
zentului românesc so
cialist, cu idealurile 
sale de libertate și 
adevăr, construindu-se 
intr-un echilibru sta
bil, în obiectivizări 
realiste, sincronizate 
cu orientările noi ale 
marilor literaturi și 
aflindu-și expresia în 
forme accesibile ■ celor 
chemați la împărtăși
rea culturii. Literatu
rii românești contem
porane ii este proprie 
preocuparea pentru 
continua înnoire și 
perfecționare creatoa
re a mijloacelor de 
expresie artistică, di
versitatea de stiluri și 
înlăturarea oricăror 
tendințe de exclusi
vism și rigiditate es
tetică.

Creatorii literaturii 
noastre contemporane 
consideră scrisul o mi
siune de artă, de edu
cație și de etică, de 
călăuză spirituală pen
tru om, in complexa 
lui operă. Ei cred pu
ternic in caracterul 
social al artei și in 
fundamentala legățu- 
ră care trebuie să 
existe intre creator și 
aceia către care opera 
lui se îndreaptă, 
drumurile ei 
și viitoare.

în avîntul 
energiilor
ale poporului român, 
făuritorii artei găsesc 
materia pentru mode
larea unor opere ale 
căror pagini cuprind 
armonic faptele și vi
sele omului contem
poran. Scriitorul se 
află totdeauna intr-un 
dialog patetic cu pro
blemele umane 
timpului său, o 
fruntare lucidă 
aceia care receptează 
arta și literatura cu 
voința de a recunoaș
te, din spiritul lor, va
loarea spirituală a 
omului contemporan.

in
prezente

tuturor 
însumate

ale 
con- 

cu

LII.
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DIVERS
Duminica 
bunicilor

Corespondentul nostru volun
tar Petru Botoșiu ne prezintă o 
frumoasă inițiativă a pionierilor 
din comuna Grăniceri, județul 
Arad. Pentru grija pe care bu
nicii și bunicele lor le-o poartă 
acasă, cind părinții sint la mun
că, pentru a.itea și atitea po
vești și povețe pilduitoare pe 
care le aud de la ei, școlarii s-au 
gindit — și bine au făcut — să 
le prezinte, „in exclusivitate1', 
un spectacol artistic de zile 
mari. Au ținut să-și dea con
cursul și cei de la grădiniță, că 
și ei au bunici și-i iubesc. Fie
care interpret in parte și toți 
laolaltă s-au întrecut pe ei 
înșiși, vrind cu tot dinadinsul 
să le arate tot ce știu și învață. 
Dar nici bunicii și bunicuțele nu 
s-au „zgircit" cu aplauzele, 
după care fiecare și-a luat ne
potul sau nepoțeil și a pornit 
spre casă, in t.mp ce prichin
deii se gîndeau la un nou spec
tacol, care va fi și mai și !

în ultima clipa
Șoseaua Slatina—Craiova 

alunecoasă, cu mizgă. Pe 
comunei Găneasa, județul 
unei mașini care transporta 12 
persoane i s-a defectat sistemul 
de frinare. Și aceasta, in chiar 
momentul în care se apropia de 
coloana de autovehicule stațio
nate la bariera de cale ferată, in 
așteptarea trecerii trenului. Pen
tru a nu lovi mașinile din față, 
șoferul autodubei a intrat prin 
șanț, dar motorul acesteia s-a 
oprit exact pe liniile de cale fe
rată. Pas de-l mai pornește I 
Dintr-o clipă in alta urma să 
treacă un accelerat. Unul dintre 
șoferii aflați la barieră, Gheor- 
ghe Cotigă, din Balș, cu o pre
zență de spirit vrednică de toată 
lauda, a alergat in fața .accelera
tului, semnalizind disperat opri
rea acestuia. Datorită interven
ției sale, 12 oameni au fost sal
vați.

Somnoroșii 
de la „Intim"

Corespondentul nostru volun
tar Vasile Neagu, muncitor la 
„Romlux" din Tirgoviște, ne 
semnalează un caz cu totul ne
obișnuit, petrecut la magazinul 
„Intim" din localitate. Sau, mai 
bine zis, la telefonul public de 
Ungă magazinul cu pricina. 
Nopți la rindea, petrecut aici, 
lingă telefon, mațăind sbtnhgros; 
un cal. Un cal ca toți căii, dar 
HM singur. Ca să-i țină probabil 
dje urit sau ca să-l păzească, el 
a fost „flancat" de doi ciint, care 
nu lăsau pe nimeni să se apro- 
pțe de murgul picotind de 
somn. Întrebarea pe care și-au 
pus-0 cei care au văzut scena : 
pe unde o fi hălăduind nopțile 
stăpinul murgului? Murg pen
tru care oricit ar fi magazinul 
„Intim** de... intim, tot mai bun 
ar fi un grajd cu iesle. Ca să 
nu mai întrebăm : măninci, ca- 
lule, ovăz ?

Inventarul... 
inventarului

Inventar la magazinul „Aro
ma" din centrul municipiului 
Tg. Mureș. După efectuarea in
ventarului, miliția economică și 
inspectoratul comercial de stat 
au făcut un sondaj pentru a 
constata exactitatea acestuia. Și 
s-a descoperit că cele două șefe 
de unitate — Marcela Nilca Și 
Viorica Togan — nu aveau în
registrate o serie de produse, 
intre care cutii de ananas, 
ciocolată, cafea, lichior, alcool 
rafinat. Toate aceste „speciali
tăți" nu erau înregistrate, dar 
de aflat se aflau dosite in locuri 
„speciale", deasupra rafturilor și 
chiar intr-o nișă anume făcută 
sub tavan. Cele două „șefe" au 
fost schimbate din funcție. Ur
mează ca organele în drept să 
facă și „inventarul" celor care 
au făcut... inventarul.

I Mai 
de jumătate

La autobaza Întreprinderii 
județene de transport local din 
Nisăud a avut loc o testare a 
șoferilor profesioniști privind 
cunoașterea regul lor de circu
lație. Vă veți întreba, desigur, 
ce rost are o asemenea testare 
in rindul celor care conduc ma
șina zilnic și răspund de viața 
a zeci și suie de oameni 7 Răs
punsul — fără comentarii — se 
află în rezultatul testului : din 
cei 46 conducători auto profe
sioniști prezenți, numai 21 au 
întrunit punctajul minim nece
sar, ceilalți fiind aminați pentru 
reexaminare.

Accelerați, fraților, cu cititul, 
că dacă dațl in bară și a doua 
oară, rămineți in pană de.„ 
permis. Și nu-i permis !
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Rostul oamenilor satului este să înflorească 
viata satului, să sporească rodnicia ogoarelor

— un adevâr de la care au pornit și o concluzie la care s-au oprit 
dezbaterile comuniștilor din comuna Greaca, județul Giurgiu

într-una din încăperile primăriei, 
trei femei, cu mărțișoare la rever, 
discutau de zor. „Nici un deranj. 
Poate chiar vă interesează ceea ce 
vorbim noi“, ne-a răspuns, la scuzele 
noastre, secretara comitetului comu
nal de partid, Vasilica Manolescu, 
care ne prezintă pe celelalte două 
interlocutoare ale sale. Adică pe Ol- 
guța Ghiță. directoarea stațiunii de 
cercetări și producție viticolă, și 
Georgeta Oprea, președinta coope
rativei agricole de producție. „Ne 
sfătuim cum să demarăm mai bine

s-a subliniat că în comună se află 
suficientă forță de muncă, dotare 
tehnică necesară pentru a efectua la 
timpul optim lucrările, fie acum, în 
campania agricolă de primăvară, fie 
mai tirZiu, cind va sosi vremea re
coltelor. Comunistul Mihalache Ar
meanca, vorbind de necesitatea mo
bilizării întregii suflări a satului, a 
insistat să se intensifice munca poli-

laborare dintre sectorul vegetal și cel 
zootehnic, neglijențele în strîngerea 
și transportarea furajelor și, mai a- 
les, slaba muncă politico-educatlvă 
de atragere a tinerilor spre creșterea 
animalelor. „Tuturor ne plac carnea 
și laptele, dar pînă acum au fugit 
cam toți de zootehnie. Trebuie să 
schimbăm cît mai repede această 
mentalitate păgubitoare", a spus în

CUYll^LUL.CITITORILOR Oil
1XICTT

Strălucesc din nou

După nuntă...
Trecind de la un nuntaș la 

altul, socrul mare, tatăl mirelui, 
adună banii, ii numără cu aten
ție, li pune intr-un țel de legă- 
tură-ascunzătoare numai de el 
știută. Nimeni n-a aflat ptnă 
acum exact ciți bani s-au 
strins. Lucru pe care ar fi vrut 
să-l știe și socrul mic, tatăl 
miresei.

De aici pini la ceartă n-a mai 
fost decit un pas, iar următorul 
s-a făcut la tribunal.

iată-i acum pe cei doi ti
neri, Sandu și Marieta din Bii- 
lești-Dolj, care visau să-și în
temeieze un cămin fericit, inain- 
tind actele de dmorț. 
numai două luni de 
Nuntă sau afacere ?

Rubricâ realizată 
Petre POPA 
ți corespondenții

După 
la nuntă.

de
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„ScinteiȚ^J

lucrările campaniei de primăvată 
și facem ultimele corecturi. Dacă 
vreți să vă formați o impresie de 
ansamblu asupra 
noastre, vă invităm 
mîine la conferința 
partid pentru darea 
alegeri".

Au trecut deja citeva 
nerea conferinței, iar 
locuitorii comunei Greaca, din jude
țul Giurgiu, se află acum pe cîmp, 
la însămînțări, Ia întreținerea viilor. 
Dar ne stăruie în memorie sincerita
tea, spiritul critic, grija față de in
teresele obștii care au caracterizat 
intervențiile participanților. Viața 
unei comune este un microunivers. 
Așa că aspectele abordate au fost 
diverse. Dar aproape că n-a fost vor
bitor să nu se refere la problemele 
majore cu care se confruntă comu
na, ceea ce a conferit conferinței o 
desfășurare unitară și a conturat cu 
precizie principalele direcții de acțiu
ne ale organizației de partid pentru 
perioada următoare.

Un loc important in dezbateri l-a 
ocupat preocuparea pentru o mai 
mare participare a locuitorilor la ac
tivitățile celor două unități agricole. 
Cu înțelepciune țărănească, dar și cu 
năduf cind a fost cazul, în cuvinte 
simple și directe, au fost criticate 
neajunsurile din anul trecut Astfel,

preocupărilor 
să participați 
comunală de 
de seamă și
zile de la fi- 
mulți dintre

CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

tico-educativă în rindul sătenilor, 
pentru a-i face să înțeleagă cu cla
ritate că rostul lor e să fie producă
tori de vegetale, să crească animale. 
El a subliniat că prin noile regle
mentări privind sporirea cointeresă
rii țăranilor se creează condițiile 
sporirii veniturilor cooperatorilor și 
acest lucru trebuie să-l cunoască toți 
locuitorii comunei. învățătoarea Floa
rea Ghiță a pus accentul pe orien
tarea spre agricultură a elevilor, a- 
rătind că trebuie combătută tendin
ța unora de a pleca cu orice preț la 
oraș, „deoarece ești apreciat nu după 
localitatea in care muncești, ci după 
pasiunea și priceperea cu care îți 
exerciți profesia aleasă".

Mulți dintre participant! au pus 
sub ascuțișul criticii situația din sec
torul zootehnic al cooperativei agri
cole de producție, faptul că rezulta
tele bune obținute pe ansamblul co
munei sint serios umbrite de pro
ducția scăzută de lapte și carne. Au 
fost criticate cu asprime lipsa de co

cii vîntul său cooperatorul Gheorghe 
Chița.

Fie că a fost vorba de necesitatea 
sporirii producției vegetale și anima
le, fie de folosirea forței de muncă, 
fie de cultivarea integrală a supra
fețelor de teren, toate acestea au 
fost grefate pe imperativul realizării 
programului de autoconducere și au- 
toaprovizionare teritorială, partici- 
panții la conferință făcînd dovada 
unei depline maturități politice, a 
unei profunde înțelegeri a rațiunii 
aplicării acestui principiu. Așa cum 
au arătat comuniștii Elena Postola- 
che și Gheorghe Bălan, recensămîn- 
tul animalelor a demonstrat că în 
ultimii ani sătenii și-au sporit nu
mărul vitelor, porcilor și păsărilor de 
pe lingă gospodăriile proprii ; mulți 
locuttori ai comunei, prin cultivarea 
curților și a loturilor date în folosin
ță, își satisfac consumul propriu și 
vind statului surplusurile de produ
se, ceea ce creează premisele reali
zării prevederilor programului de

autoconducere și autoaprovizionare.
Dacă atît darea de seamă prezen

tată. cit și luările de cuvint au avut 
în vedere, în primul rînd. dezvălui
rea neajunsurilor și găsirea reme
diilor pentru înlăturarea lor, aceasta 
nu înseamnă că in comuna -Greaca 
nu au fost obținute și rezultate bune. 
Dimpotrivă. Astfel, stațiunea de cer
cetare și producție viticolă a con
semnat anul trecut producții de stru
guri record, fiind una din unitățile 
fruntașe pe județ. De asemenea, în 
comparație cu anii trecuți, coopera
tiva agricolă de producție a făcut 
pași serioși spre redresarea sa eco
nomică, s-au adus îmbunătățiri sub
stanțiale în organizarea muncii, au 
fost aplicate tehnologii moderne in 
sectorul vegetal, în multe comparti
mente au sporit ordinea și discipli- ' 
na. în comună se desfășoară o sus
ținută activitate cultural-artistică, 
iar un nou cămin cultural este gata 
de inaugurare. Conferința, în hotă- 
rirea pe care a adoptat-o, a înscris < 
multe prevederi concrete, cu respon
sabilități și termene precise, a că
ror înfăptuire va asigura în conti
nuare dezvoltarea materială și spi
rituală a comunei.

In conferință, nu s-au auzit formu
late, ca in alte organizații, critici cu 
privire la neajunsurile în promova
rea femeilor in viața economică, po
litică și socială a comunei. Din sim
plul motiv că femeile din Greaca 
și-au afirmat pe deplin talentul, ca
pacitatea, pasiunea și priceperea in 
exercitarea responsabilităților încre
dințate, prejudecățile dispărînd chiar 
și din amintire. Și ca o confirmare, 
conferința a ales nouă femei în noul 
comitet comunal de partid. Poate 
tocmai de aceea, în încheiere, pe 
masa prezidiului au apărut flori.

Constantin VARVARA 
Petre CRISTEA

O sarcină de mare răspundere a 
tuturor celor care lucrează în in
dustrie — muncitori, tehnicieni 
sau ingineri — constă in reciclarea 
materialelor folosite în producție. 
In ultimii ani, la noi in uzină s-au 
obținut realizări importante în 
acest domeniu. Ultima realizare 
privește diamantele. Este vorba de 
diamantele industriale care ser
vesc la corectarea corpurilor abra
zive de la mașinile de rectificat 
și ascuțit. Pină nu de mult, aceste 
prețioase materiale, odată uzate și 
casate, erau înlocuite cu altele. Or, 
se știe că ele sînt scumpe, între 
4 700—5 900 lei bucata, și pot fi 
procurate numai din import. Anul 
trecut, pe la mijlocul lunii noiem
brie, după eforturi susținute, un 
colectiv compus din inginerul 
Strat Dan și tehnicienii Ivan Teo- 
harie și Simoiu Lucian a reușit să 
elaboreze o metodă de desprindere

diamantele
și remontare a diamantelor, în 
scopul refolosirii lor in producție. 
Prin reciclare,, după noua metodă, 
durata de folosire a diamantelor 
industriale se dublează. Aplicată 
pentru prima dată în secția-tur- 
bine, metoda a și adus economii 
care se ridică la aproximativ 60 000 
lei pe an. Și asta numai intr-o sec
ție. In prezent, se fac pregătiri 
pentru generalizarea metodei in 
toate secțiile uzinei. Se prelimina 
de pe acum economii de sute de 
mii de lei pe an. Este meritul in
geniozității și străduinței celor 
trei inovatori, despre care se spu
ne, în uzina noastră, că pot face 
să strălucească din nou orice dia
mant vechi și uzat.

Alexandru DOBOȘ 
întreprinderea de mașini grele — 
București

Roadele spiritului gospodăresc
Teleșpan Ion, președintele coope

rativei din comuna Ișalnița, jude
țul Dolj, și-a petrecut 15 ani din 
viață în cooperația de consum. In 
acești ani, s-a deprins că fiecare 
leu investit trebuie să aibă efici
ență. Cu cîțiva ani in urmă, dorind 
să sporească contribuția cooperati
vei de consum la aprovizionarea 
pieței cu produse agroalimentare, 
a înființat o crescătorie de ovine. 
Astăzi, crescătoria cuprinde peste 
300 de oi gestante, din care 9!) au 
și fătat miei viguroși și frumoși. 
In cursul acestui an, turma de oi 
va crește la 400 capete, iar ciobanii 
sînt hotărîți să obțină, printr-o 
bună furajare, 1 kg lină, de fiecare 
oaie, in plus față de cantitatea ob
ținută in 1981.

Din inițiativa președintelui, pe 
lingă stină a luat ființă și o micro- 
crescătorie de scroafe, care folo
sește ca hrană zerul obținut aici. 
Purceii sînt livrați cetățenilor din

comună, care ii cresc pentru a-i 
îngrășa și preda statului pe bază 
de contract. încă in prima lună a 
acestui an, s-au încheiat contracte 
pentru 50 de porci.

Cooperativa are și alte realizări. 
Astfel, s-a înființat o stație de in
cubație care în cursul acestui an 
va livră populației din comu
nă peste 400 000 pui de o zi. S-a 
oiganizat și o microciupercărie pe 
circa 180 metri pătrați, iar acum 
se lucrează la amenajarea unei 
crescătorii de nutrii. Cu asemenea 
realizări, cooperativa de consum 
din Ișalnița și-a depășit anul tre
cut beneficiul planificat cu aoroa- 
pe 1 milion lei. Despre președinte
le Teleșpan se vorbește ca despre 
un gospodar harnic <și priceput 
Un exemplu pentru membrii coo
perativei, dar și pentru alții.

C. DASCALU
Craiova

Azi, vă informăm despre:

Concursul de admitere in invățămintul superior agronomic
Pentru a răspunde întrebărilor pe care tot mai mulți cititori Ie 

adresează redacției noastre în legătură cu organizarea și desfășurarea 
in anul 1982 a concursului de admitere în invățămintul superior 
agronomic, am solicitat pe această temă citeva informații suplimentare 
tovarășului prof. dr. ing. Vasile CATUNEANU, directorul Direcției 
învățămintului superior și a cercetării științifice din Ministerul Educa
ției și învățămintului, care ne-a declarat :

Mai intli am dori să precizăm 
că absolvenții școlilor tehnice agri
cole din perioada 1982—1967, pre
cum și absolvenții școlilor profe
sionale de mecanică agricolă de 
3 ani, care și-au completat ulterior 
studiile liceale, sint asimilați cu 
absolvenții liceelor agroindustriale 
și se pot înscrie la specializările 
Agricultură, Hortfctiltură, Zooteh- 
nie, Medicină veterinară și Me- ' 
canică agricolă, "pe baza diplomei ; l 
de absolvire a școlii respective și a 
diplomei de bacalaureat, fără un 
stagiu suplimentar în producția 
agricolă.

Tinerii domiciliați în comune 
necooperativizate se pot înscrie Ia 
concurs pentru specializările amin
tite dacă prezintă dovezi eliberate 
de consiliul popular comunal și 
avizate de direcția agricolă jude
țeană. din care să reiasă că au 
lucrat în gospodăriile proprii sau în 
asociații, predînd la stat produse 
agroalimentare, o perioadă echiva
lentă cu un an de producție agri
colă.

De asemenea, absolvenții care au 
desfășurat activități productive in 
unități agricole în timpul satisfa
cerii stagiului militar, echivalente 
cu un an în producția agricolă, 
se pot înscrie pe baza dovezilor 
în acest sens eliberate de coman
danții unităților respective.

Precizăm că vechimea de un an 
în producția agricolă se consideră 
pînă la data începerii anului 
universitar pentru care se organi
zează concursul. Astfel, candidațil 
declarați admiși, care la data con
cursului au lucrat pe o durată de

numai 10—11 luni, sint obligați 
să-și continue activitatea în unita
tea respectivă după concurs, pînă 
la îndeplinirea stagiului de un an. 
pină cel mai tîrziu la 15 septem
brie.

Menționăm, totodată, că printre 
unitățile de producție agricolă in 
cadrul cărora poate fi efectuat 
aceșt stagiu se numără și stațiuni
le didactico-experimentâle ale in
stituțiilor de invățămint superior 
agronomic.

La întrebarea In ce condiții vor 
efectua stagiul militar absolvenții 
de liceu care se încadrează in uni
tăți de producție agricolă in vede
rea participării la concursul de ad
mitere pentru invățămintul supe
rior agronomie și de mecanică a- 
gricolă, interlocutorul ne-a răs
puns : Acești tineri pot beneficia, 
in anul imediat următor absolvirii 
liceului, de amînare de la încorpo
rare. Informații asupra condițiilor 
în care se poate aproba această 
amînare pot ti obținute de la 
centrele militare. Condițiile ce se 
cer pentru înscrierea la specializă
rile amintite sint aceleași ca in 
anul 1981. Precizăm că pe lingă 
actele necesare la înscriere pentru 
toate formele și profilurile de in- 
vățămînt superior, la specializările 
Agricultură, Horticultura și Zoo
tehnie, invățămint de zi și fără 
frecvență, candidații trebuie să 
prezinte și carnetul de conducere 
a tractorului agricol, iar la Meca
nică agricolă — adeverință medica
lă din care să rezulte că sînt apți 
pentru conducere auto. De aseme
nea, disciplinele de concurs la in-

vățămîntul superior agronomic ră- 
mîn aceleași ca în anul 1981, dar 
pe baza manualelor studiate în li
ceu de absolvenții promoției 1982. 
Astfel, la toate profilurile din ca
drul acestui domeniu de învăță- 
mînt (agricol, zootehnic și medici
nă veterinară) sînt prevăzute două 
probe scrise, și anume :

— o probă la disciplina Biologie 
II, după manualul de biologie pen
tru clasa a XII-lea, ediția 1981 
(autori : P. Raicu, D. Duma, B. S. 
Stugren, FI. Mărăscu). din care, 
pentru candidații la specializările 
menționate mai sus, nu se cere 
capitolul intitulat „Noțiuni de ge
netică umană";

— o a doua probă scrisă la o dis
ciplină de specialitate, în funcție 
de profil.

La profilul agricol, la proba de 
specialitate, candidații pot alege 
una din următoarele discipline : 
Fitotehnie (după manualul de cla
sa a Xl-a, ediția 1981) ; Legumi- 
eultură, sau Pomicultură, sau Viti
cultură, după manualele publicate 
sub titlul Horticultura și viticul
tură pentru clasa a Xl-a, edițiile 
1980 și 1981 — pentru Legumicul
tura sau Pomicultură, și pentru 
clasa a Xll-a, edițiile 1980 și 1981 
— pentru Viticultură.

Pentru profilul zootehnie, proba 
scrisă de specialitate se susține la 
disciplina Tehnologia creșterii ani
malelor domestice, după manualul 
pentru clasa a Xll-a, ediția 1981— 
capitolul IV : Tehnologia creșterii 
și exploatării bovinelor, iar pentru 
profilul medicină veterinară la 
disciplina Patologie veterinară și 
controlul sanitar-veterinar al ali
mentelor, după manualul pentru 
clasa a Xl-a, ediția 1981 — capi
tolul IV : Bolile infecțioase ale 
animalelor domestice.

Mihai IORDANESCU

Locuințe moderne, confortobile - 
realizări de prestigiu ale constructo

rilor băcăuani
Foto : S. Cristian

• o SURSĂ IMPORTANTĂ DE MATERII PRIME:
Valorificarea zgurilor din metalurgia

Tehnologii eficiente există. Cine fabrică
Dezvoltarea unor tehnici moderne 

de extracție a substanțelor utile din 
minereuri a făcut posibilă introdu
cerea în circuitul industrial a noi 
tipuri de materii prime, cum ar fi 
minereurile sărace, sau cele aflate la 
mari adincimi, exploatabile astăzi în 
condiții de rentabilitate, cît și a 
unor importante cantități de zguri 
metalurgice sau alte subproduse ale 
metalurgiei neferoase. Printre uni
tățile de cercetare științifică a căror 
activitate de bază este realizarea 
unor tehnologii de valorificare com
pletă și complexă a materiilor pri
me minerale indigene se numără și 
Centrul de cercetări pentru mine
reuri și metalurgie neferoasă din 
Baia Mare. Sint bine cunoscute suc
cesele specialiștilor băimăreni, care, 
numai in ultimii ani, au definitivat 
și aplicat in producție o serie de 
tehnici și tehnologii care au dus la 
valorificarea unor minereuri sărace 
de mangan, plumb, cupru, ti
tan etc., la extragerea metalelor 
neferoase din iazurile și nămolurile 
de la multe exploatări miniere, au 
introdus in circuitul economic zgu
rile, subprodusele și deșeurile meta
lurgiei metalelor neferoase grele, 
contribuind la dezvoltarea bazei de 
materii prime minerale a țării.

Din această largă gamă de preo
cupări a cercetătorilor din Baia 
Mare desprindem citeva realizări a 
căror finalizare in producție urmea
ză să se înfăptuiască anul acesta. 
Ne vom referi, in primul rînd, la 
tehnologiile de valorificare a celor 
4 000 de tone de zguri stibioase re
zultate din prelucrarea nămolurilor 
anodice de la rafinarea electrolitică 
a plumbului, în întreprinderea me
talurgică pentru metale neferoase 
din Copșa Mică. Astfel de zguri 
conțin peste 800 tone de stibiu me
talic, aproape 600 tone compuși de 
stibiu și metale neferoase și pre
țioase in valoare de peste 60 mili
oane de Iei. Așa cum e și firesc, teh
nologiile — originale și brevetate —

au fost mai întîi testate pe o insta
lație pilot. Totodată, testele asupra 
produselor obținute făcute la între
prinderile „Neferal" și „Acumulato
rul" din București (pentru stibiu 
metalic), la întreprinderile de chi
brituri din București și Brăila (pen
tru sulf ură de stibiu) și la între
prinderea de cinescoape (pentru an- 
timoniatul de sodiu) au demonstrat 
că ele sînt calitativ comparabile cu 
produsele pe care le aducem din 
import. Rezultatele deosebit de 
bune ale cercetării au determinat a-

Moreni, datoare cu utilaje și piese 
ale căror termene de livrare au ex
pirat încă din septembrie anul tre
cut. Dată fiind importanța acestor 
investiții care urmează să asigure o 
serie de materii prime de mare ne
cesitate pe care economia noastră 
contează incă din acest an și, tot
odată, să contribuie la diminuarea 
efortului valutar al țării, apreciem 
că se impun acțiuni energice din 
partea tuturor furnizorilor, astfel ca 
cele două obiective menite să valo
rifice gindirea creatoare a cercetă

7 Știința in confruntare creatoare
eu cerințele economiei

probarea investițiilor pentru realiza
rea la I.M.M.N. Copșa Mică a 
unei instalații industriale pentru va
lorificarea zgurilor stibioase, a cărei 
punere în funcțiune este prevăzută 
in trimestrul III al acestui an.

Același termen de dare în exploa
tare are și instalația menită să 
sporească gradul de valorificare a 
cadmiului — circa 90 tone pe an — 
din concentratele de plumb și zinc 
— tot după o tehnologie elaborată de 
cercetătorii băimăreni în colaborare 
cu specialiștij din Copșa Mică.

Pentru a cunoaște stadiul de des
fășurare a lucrărilor la aceste in
vestiții, ne-am adresat conducerii 
I.M.M.N. Copșa Mică. Directorul a- 
cestei unități industriale, ing. Bo
leslav Miiller, ne informează că lu
crările se desfășoară conform pla
nului și că există condițiile ca am
bele investiții să fie executate la 
termen. Pentru aceasta se cere însă 
o mai mare mobilizare a unor între
prinderi furnizoare de utilaje, și în
deosebi din partea întreprinderii 
mecanice de utilaj tehnologic din

torilor noștri să se înscrie in rindul 
unităților care pun în valoare re
sursele minerale ale subsolului țării.

O temă de cercetare, pusă în stu
diu de către colectivul de la Baia 
Mare cu mai bine de 7 ani în urmă, 
dar nefinalizată incă, abordează pro
blema valorificării zgurilor rezultate 
din metalurgia neferoasă care conțin 
substanță utilă uneori de 2—3 ori 
mai mare decit minereurile proprlu- 
zise. La Copșa Mică se aruncă la 
haldă anual circa 60 000 tone ase
menea zguri, in viitor cantitatea ur
ni înd să se dubleze. De la bun în
ceput trebuie spus că cercetările in 
acest domeniu pot fi considerate de 
pionierat, pentru că nicăieri în lume 
nu se prelucrează astfel de zguri ; 
cel puțin cele cu parametrii asemănă
tori celor de la Copșa Mică. Cu atît 
mai meritoriu este efortul cercetăto
rilor băimăreni și al specialiștilor din 
Copșa Mică — in al căror plan teh
nic pe anul 1982 figurează această 
t£mă — concretizată deja în elabo
rarea unei tehnologii originale (ates
tată de un brevet de invenție) și ex-

neferoasă
utilajele ?
perimentată pe o instalație de 
laborator. Cercetările au arătat că 
există posibilitatea să se recupereze 
zincul și plumbul din aceste zguri 
cu un randament de peste 80 la sută, 
iar cupru la un randament de 50 la 
sută.

Ce șanse de finalizare in produc
ție are această cercetare 7

La centrul de cercetări din Baia 
Mare ni se spune că în prezent se 
lucrează la o stație pilot care să stea 
la baza unui pilot semiindustrial cu 
o capacitate de prelucrare a 15 000 
tone zgură pe an. Dar lucrări
le se desfășoară greoi, proble
ma principală fiind cea a apro
vizionării cu utilaje. îndeosebi, 
se pune întrebarea cine va asi
mila fabricarea cuptoarelor metalur
gice industriale pentru zgură 7 Un 
răspuns care trebuie precizat incă 
de pe acum, știut fiind gradul de 
complexitate ridicată a acestor uti
laje. Totodată, așa cum ni se spune 
la I.M.M.N. Copșa Mică, mai exis
tă probleme ale cercetării insuficient 
rezolvate, între care căutarea solu
ției de extragere inițială a fierului 
din aceste zguri — aflat intr-o con
centrație de 40—45 la sută — este 
de primă urgență. Prin urmare, a- 
ceastă temă, de care s-a ocupat Fa
cultatea de metalurgie a politehni
cii bucureștene, trebuie adincită și 
rezolvată printr-o soluție cît mai 
judicioasă.

Cert este că in contextul actual de 
adincire a crizei mondiale de ma
terii prime se cer eforturi susținute 
din partea tuturor specialiștilor pen
tru valorificarea completă și com
plexă a tuturor resurselor minerale 
ale țării, indiferent de ce natură ar 
fi ele. Iar in cazul zgurilor de la 
Copșa Mică, toate calculele specia
liștilor arată că ele constituie un re
zervor de mii de tone de plumb, zinc 
și cupru în valoare de sute de mili
oane de lei.

Radu VLAICU

Două platforme vecine, 
două mentalități

Cine vizitează chiar și în treacăt 
platformele de depozitare ale între
prinderii de morărit și decorticat. 
panificație și paste făinoase Brăila 
nu poate să nu rămînă contrariat 
de modul cum se procedează la de
pozitarea unor materiale. Pe lingă 
tonele de fier vechi „păstrate". în 
grămezi, fără rost in incinta unității 
(unele chiar lingă cabina paznicu
lui); sute de lăzi pentru ambalaje 
sint lăsate să se distrugă sub cerul 
liber, în loc să fie sortate si recon
diționate pentru a fi reintroduse in 
circuitul productiv. Pe de altă narte. 
și cei doi „munți" de pleavă din 
secția de decorticare ar putea primi

destinația cuvenită, eliberîndu-se 
astfel terenul respectiv. După cum 
ar putea fi consolidat și gardul din 
fata clădirii administrative, care 
amenință să cadă pe trecători. Su
gerăm celor de la întreprinderea de 
morărit să Viziteze platforma portu
lui „Navrom" din vecinătate, unde 
mărfurile, materialele, ambalaiele 
sint stivuite ordonat si depozitate 
cu grijă pentru a se evita pierde
rile. și să Învețe din experiența lu
crătorilor de aici.

Ion TOADER
corespondent voluntar, Brăila

PE SCURT, DIN SCRISORI
■ • reprezintă valoarea pieselor și a materiilor prime eco

nomisite, în fiecare lună a anului trecut, de muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Șantierului naval Brăila (Colesnic Timon și T. Ton — Brăila). 
■ Mai bine cu.„ melcul. Pe data de 17 decembrie 1981, am solicitat 
oficiului poștal nr. 9 <Jin Arad o convorbire telefonică, cu aviz în ziua de 
19 decembrie, pentru o persoană din Pașcani, La data și ora fixată pentru 
convorbire, am rugat să mi se dea legătura cu Pașcani la postul telefonic 
de la domiciliul personal. Mi s-a spus să aștept... Și de atunci aștept za
darnic... Oare persoana din Pașcani să nu fi primit avizul 7 Dacă-1 tri
miteam cu un melc, ajungea pînă acum ! (Elena Batalan, Arad). El La 
întreprinderea industrială de oțeluri Industriale din Strehaia — Mehe
dinți, au intrat recent în producție de serie două armături care altădată 
se procurau din import. S-au realizat astfel însemnate economii valutare. 
(Coca Bobocel, I.A.I.O. — Strehaia, județul Mehedinți). B La Urzlceni se 
lucrează intens la construcția noilor blocuri destinate locuințelor. Anul 
acesta se vor da în folosință 275 apartamente. (Prof. Gh. Gheorghiu, 
Urziceni — județul Ialomița). ■ De ce nu sint piese pentru „Mobra" 7 
Proprietarii de motorete „Mobra" sint necăjiți pentru că nu găsesc în 
magazine — nu numai in județul Vaslui — segmenți cromați, cauciucuri 
și camere. Oare organele Ministerului Comerțului Interior nu sint datoare 
să insiste pe lingă întreprinderea producătoare ca aceste piese să ke gă
sească în magazine 7 (Constantin Crăciuncscu, comuna Găgeștl — VasL_).
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Se împlinesc cinci
zeci de zile de cind oa
menii dintr-un imobil 
cu patru etaje, din 
centrul municipiului 
Constanța, locuiesc in 
frig. Prin caloriferele 
din apartamentele lor 
circuli apă ca gheața, 
sporind frigul de afa
ră. In casele, in apar
tamentele blocurilor 
din jur, căldura este 
normală : apartamen
tele acestor oameni 
s-au transformat in 
frigidere.

Și de cincizeci de 
zilt oamenii acestui 
imbobil înghețat bat 
drumurile la I.C.R.A.L., 
la sectorul de termo
ficare. Scriu cereri, cu 
miinile înghețate, dau 
telefoane ; se înscriu la 
audiențe, așteaptă toa
tă ziua la audiențe 
la tovarășul director 
Albu, la tovarășul in- 
glner-șef Damian — 
nume, titluri scrise p? 
ușile birourilor acestor 
tovarăși. Iar tovarășul 
director Albu, sectorul 
de termoficare — nici 
nu vrea să-i vadă, nu 
vrea nici să audă de 
ei; dă ordin secretarei 
să-i expedieze la celă
lalt șef al sectorului de 
termoficare, inginerul 
Damian. Și inginerul 
Damian dă și el dispo
ziție să fie expediați 
— este in ședință, este 
la director, este pe te
ren, este la județ — 
are să trimită pe cine
va, are să se intere
seze.

La începutul lunii 
februarie am intrat și 
eu în acest imobil și

constatînd frigul, ascul
tând toată istorisirea, 
m-am întrebat: ce este 
mai cumplit, iarna cu 
gerurile ei obișnuite — 
sau răceala unor oa
meni față de cererile 
îndreptățite ale cetățe
nilor ? Imobilul iși a- 
chita cu conștiinciozi
tate toate obligațiile. 
In ianuarie, sectorul 
de termoficare racor
dase citeva case la re
țeaua de termoficare. 
De aici venea deregla
rea debitului de ter- 
moficăre in blocul c:i 
pricina. Prin calorifere 
circula apa rece. Ce 
trebuia ? O rectifi
care tehnică de co
rectare a racordării 
acestui bloc condam
nat la îngheț. Era 
o obligație elementară 
a sectorului de termo
ficare, după cz inter
venise cu noi sarcini în 
echilibrul instalației. 
Atitd cinste și compe
tență și corectitudine 
profesională, elemen
tară ; aceasta era da
toria sectorului de ter
moficare, să corecteze 
ceea ce dereglași prin 
intervenția sa in re
țeaua de distribuție.

De îndată ce am des
coperit aceas‘ă situa
ție, am încercat să ft- 
tervin eu — ca scriitor 
— la directorul Albu, 
la inginerul-șef Da
mian, să curmăm re
pede această calamita
te ; nu a fost posibil. 
M-am adresat ziarului 
„Dobrogea nouă", am 
încredințat conducerii 
ziarului faptele care

dovedesc încălcarea u- ț 
nor elementare indato- ■ 
riri, rugind să intervt-o 
nă direct. A devenit o 
modă ca unii indivizi 
in posturi de răspun
dere să aștepte ca pre
sa centrală, radioul, 
televiziunea să-i indu 
plece, să-i convingă să 
rezolve cinstit și repe
de problem: p:niru 
care au fost învestiți 
cu răspunderi.

Nici intervenția con
ducerii ziarului „Do
brogea nouă" — nici a 
doua, nici a treia in
tervenție — nu iau 
convins pe directorul 
Albu și pe inginerul- 
șef Damian să-și co
recteze greșeala tehnică 
comisă la sistemul de 
încălzire, la blocul res
pectiv — Intrarea Dra- 
goș Vodă nr. 1. Ce 
vor fi înțeles ei : s au 
dus pină la imobilul 
cu pricina si s-au in
teresat — ce crede i?! 
S-au interesat dacă 
locuiește in acel bloc 
unul Coșovei (adică 
ziaristul) — și dacă au 
aflat că ziaristul nu lo
cuiește acolo au întors 
spatele și nu i-a ma 
văzut nimeni nici pina 
astăzi.

Poate nu vor mai fi 
zile geroase — va ve.i: 
desigur primăvara — 
dar asemenea fapte de 
indiferență față de ce
reri îndreptățite al? 
oamenilor va trebui să 
le stirplm in fașă, să le 
stîrplm chiar înainte ca 
să apară !
Traian COȘOVEI

j

*

*

(

DE LA
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT — ADAS 
— reamintește tuturor dețină
torilor de autovehicule că 
miercuri 31 martie este ultima 
zi de plată a primelor datorate

ADAS
la asigurarea prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, pe 
anul in curs. După această dată 
se plătesc majorări de intîrzie- 
re. Nu aminați insă plata pină 
in ultima zi 1
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CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 8 MARTIE Primire la CC. al P. C. R.

Adunarea
în întreaga tară, 8 Martie, Ziua 

Internațională a Femeii, a fost mar
cată prin vibrante manifestări — 
adunări festive, simpozioane, mese 
rotunde, spectacole cultural-artlstice 
și sportive, expoziții.

La Opera română din București a 
avut loc «o adunare festivă, organiza
tă de Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Consiliul Culturii, și 
Educației Socialiste, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor și Co
mitetul municipal al femeilor Bucu
rești. în sală se aflau muncitoare, 
țărănci, intelectuale, activiști . de 
partid și de stat, al mișcării de fe
mei, ai altor organizații de masă și 
obștești, cadre didactice și din do
meniul ocrotirii sănătății, casnice.

Au luat parte Lina Ciobanu, Cor
nelia Filipaș, Gheorghe Pană, Aneta 
Spornic, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Elena Nae, Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului, Mihai Hirjău, președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, membre ale Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Femeilor, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

Au participat, totodată, soții ale 
gefilor de misiuni diplomatice acredi
tați in România.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Ana Mureșan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor. Despre semnificația și impor
tanța Zilei Internaționale a Femeii 
a vorbit tovarășa Cornelia Filipaș, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Desfășurată in condițiile In care 
Întregul tri» popor este puternic 
angajat în îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor economico-sociale ale 
celui de-al II-lea an al actualului 
cincinal, a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
adunarea s-a constituit într-o expre
sie elocventă a încrederii și devota
mentului nețărmurit ale milioanelor 
de femei față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost exprimate sentimentele de sti
mă și respect, de profund devota
ment și adîncă recunoștință pe care 
femeile de pe întreg cuprinsul țării 
— românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — le nutresc față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai de seamă al națiunii noastre, 
patriot înflăcărat, de numele căruia 
se leagă cele mai înalte năzuințe de 
fericire și bunăstare ale întregului 
popor, cea mai rodnică epocă isto
rică in dezvoltarea societății româ
nești, de participare activă ți crea
toare a femeilor la întreaga activi
tate economico-socială a țării, la

festivă din Capitală

în drum spre Republica Cooperatistă Guyana

O delegație de partid și guvernamentală 
coreeană a făcut o escală la București

făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Un fierbinte omagiu a fost adus 
proeminentei personalități a tova
rășei Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, pentru neobosita activi
tate desfășurată în conducerea parti
dului și statului nostru, pentru apor
tul remarcabil la dezvoltarea știin
ței și culturii românești, ca savant de 
renume mondial, pentru contribuția 
sa deosebită la elaborarea și înfăp

într-o deplină și indestructibilă unitate cu întregul popor, femeile de 
la orașe și sate iși reafirmă adeziunea deplină și devotamentul nețăr
murit față de politica internă și internațională a partidului și statului, 
angajamentul ferm de a acționa pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale pe anul 1982 și pe întregul cincinal. Participind 
cn întreaga lor capacitate de muncă in această vastă operă constructivă, 
animate de puternice sentimente patriotice și spirit revoluționar — se 
arată in telegramă — femeile desfășoară o rodnică activitate in indus
trie. agricultură, in toate sectoarele producției materiale și spirituale, cu 
hotărîrea fermă de a se situa la înălțimea încrederii pe care le-o acor
dați, conștieute că datorează partidului, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, condițiile miuunate de afirmare în diferitele 
domenii ale societății, de manifestare plenară a personalității lor. Vă ru
găm să primiți omagiul nostru cel mai fierbinte, mulțumirile izvorite din 
adincul inimilor pentru preocuparea dumneavoastră consecventă față de 
creșterea rolului femeilor in viața economică, politică și socială a țării, 
de promovare a lor in conducerea societății. îndemnurile și aprecierile 
pline de căldură pe care le-ați exprimat in repetate rinduri privind 
munca femeilor constituie pentru noi puternice imbolduri de a munci cu 
șl mai multă dăruire, cu abnegație și inaltă responsabilitate comunistă 
pentru progresul și înflorirea patriei. Este o indatorirc de onoare și o 
deosebită cinste ca, in această zi de sărbătoare a femeilor de pretutin
deni, să aducem un cald omagiu, Împreună cu cele mai alese sentimente 
de dragoste, stimă și nețărmurită admirație tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partiduhfi și statului, 
eminentă personalitate a științei românești și mondiale, care desfășoară 
cu inaltă competență și profund spirit revoluționar o multilaterală acti
vitate pentru înfăptuirea politicii interne și externe a țării noastre, pen
tru triumful cauzei păcii, colaborării și prieteniei intre popoare. Adur 
cern, totodată, cele mai vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
grija statornică pe care o manifestă față de afirmarea plenară a femeilor 
in viața țării, pentru sprijinul și îndrumările valoroase pe care le acordă 
Consiliului Național, mișcării de femei din patria noastră.

Ziua Internațională a Femeii, relevă telegrama, reprezintă un nou 
prilej de a ne manifesta adeziunea deplină, sprijinul ferm și activ al 
milioanelor de femei din țara noastră față de politica externă a parti
dului și statului nostru, al cărui promotor sinteți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, înflăcărat militant pentru promovarea in viață a nobi
lelor idealuri de înțelegere, colaborare și pace între națiuni. Străluci
tele dumneavoastră inițiative de pace — care s-au bucurat de o largă 
apreciere internațională — au avut și au un puternic ecou în rindul 
milioanelor de femei din țara noastră, care, intr-o unitate de voință 
cu întregul pupor, și-au manifestat deplina adeziune la aceste vibrante 
și responsabile chemări la rațiune adresate tuturor celor de care de
pinde pacea pe planeta noastră. In această zi a solidarității fe
meilor de pretutindeni pentru pace, drepturi și libertăți democratice, vă 
asigurăm că femeile de pe Întreg cuprinsul țării, împreună cu întregul 
popor, mai unite ca oricind in jurul partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor Înfăptui neabătut sarcinile și 
angajamentele asumate pe acest an și pe întregul cincinal, istoricele 
obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, înțeleaptă po
litică internă și externă a partidului și statului nostru, iși vor dărui în
treaga lor pricepere, energie și pasiune revoluționară cauzei edificării so
cialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre Românii.

A urmat apoi un frumos și bogat spectacol festiv.
(Agerpres)

tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la înăl
țarea patriei pe culmi tot mai înalte 
de civilizație și progres.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, din 
întreaga țară au fost adresate tele
grame COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU.

în telegrama adoptată, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
de participanții la adunarea festivă 
din București se spune :

în drum spre Republica Coopera
tistă Guyana, o delegație de partid 
și guvernamentală coreeană, condusă 
de tovarășul Li Gion Ok, membru 
al Prezidiului Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, a făcut duminică 
seara o escală la București.

Din delegație fac parte tovarășii 
Iun Ghi Bok, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M. din Coreea, Cio Ghiu 11, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Hă Hang Cian, adjunct al ministrului 
relațiilor economice externe.

Pe aeroportul Otopeni delegația a 
fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia

A apărut ERA SOCIALISTĂ nr. 5/1982
Revista se deschide cu editorialul 

„Activitate intensă, creatoare, spirit 
revoluționar in întreaga viață econo- 
mico-socială“. în continuare, sînt pu
blicate articolele : „Țărănimea — 
forță socială de bază în lupta poporu
lui român pentru libertate, indepen
dență și progres" ; „Raporturi de pre
țuri echitabile între industrie și agri
cultură" ; „Posibilități incomplet fo
losite pentru promovarea intensă a 
progresului tehnic" ; „Conținutul po
litic al autogestiunii economico-fi- 
nanciare" ; „întărirea continuă a le
galității socialiste — obiectiv major 
al activității organelor procuraturii" ;

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
1L, Bă Gindurl de constructor pentru vii

torii constructori.
11,45 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră.
11,50 Omul și sănătatea.
12,10 La frontierele cunoașterii — serial 

științific. Episodul 4
12,35 Cincinal ’81—'85 • Resurse, priori

tăți, direcții de acțiune
16,00 Telex 
16,05 Viața școlii.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 martie. In țară : Vreme relativ 
rece la început, apoi in curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, cu în
seninări noaptea in nordul și estul ță
rii. Izolat, în Crișana, Banat șl Oltenia 
se vor semnala precipitații slabe sub 
formă de ploaie, lapovlță șl ninsoare. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 

liste România, un cald salut și cele 
mai bune urări de sănătate, succese 
în activitate din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general ai Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Core
ene.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tovarășului Kim Ir Sen un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și succese în activitate.

In cadrul convorbirii prietenești 
ce a avut loc ap fost evocate cu sa
tisfacție bunele raporturi de strinsă 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se rolul deosebit 
pe care l-au avut întilnirile la cel 
mai înalt nivel în amplificarea și 
aprofundarea acestor relații. A fost 
subliniată dorința reciprocă de a 
dezvolta această conlucrare multila
terală în interesul partidelor, state
lor și popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, păcii, secu
rității și independenței naționale, al 
colaborării și cooperării între na
țiuni.

în onoarea oaspeților a fost oferit 
un dineu.

„Flagelul drogurilor" (notă). Din su
marul revistei mai spicuim artico
lele : „Umanismul și sensul existen
ței umane" ; „Tendințe de formalism 
și contratendințe în educarea tinere
tului școlar" ; „Forța vitală a princi
piilor dreptului internațional" ; 
„Orientări strategice ale comuniști
lor francezi în lupta pentru socia
lism" ; „Șomajul la cote alarmante — 
cauze și consecințe economico-so
ciale". Revista mai conține rubricile : 
Cărți și semnificații, Revista reviste
lor, Cuvintul cititorilor și Consfătuiri 
cu cititorii.

16.25 Laureațl al Festivalului național 
„Cintarea României"

16,45 Clubul tineretului
17.25 Viața satului.
17.50 1031 de seri
20.05 Telejurnal •
20.20 Actualitatea economică
20.50 Armonia și certitudinile frăției. 

Reportaj
21,10 Teatru TV : „A doua pasiune" de 

Oldrich Danek. Producție a televi
ziunii cehoslovace

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.20 Salonul TV al artelor plastice. 
21,05 Mic dicționar de operă și balet. 
22,15 Telejurnal 

prezentînd unele intensificări în sud- 
vest Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 șl plus 2 grade. 
Izolat mai ooborlte în primele nopți în 
estul Transilvaniei, iar maximele intre 
2 și 12 grade, local mai ridicate în vest. 
Dimineața, local, ceață. In București : 
Vreme relativ rece la început, apoi în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
minus 3 șl zero grade, iar maximele 
între 8 șl 11 grade. Dimineața, ceață 
slabă. (Ileana Mlhăilă, meteorolog de 
serviciu).

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit luni 
după-amiază delegația Uniunii Pa
triotice Antiimperialiste (U.P.A.) din 
Republica Dominicană, formată din 
Ignacio Rodriguez Chiappini, prim- 
vicepreședinte al U.P.A., și Juan B. 
Mejia, membru al Direcțiunii U.P.A., 
vicepreședinte al Partidului Oameni
lor Muncii Dominicani, care efectu
ează o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind pre
ocupările actuale și de perspectivă 
ale celor două partide și au fost 
abordate unele aspecte ale vieții po-

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Emil Drăgănescu se eliberează din 
funcția de ministru al turismului și 
sportului, în vederea pensionării.

Tovarășul Ion Tudor se eliberea-- 
ză din funcția de prim adjunct al 
ministrului turismului și sportului și 
se numește în funcția de ministru al 
turismului și sportului.

Tovarășul Marin Dragnea se nu
mește în funcția de adjunct al mi
nistrului turismului șl sportului.

★
Ministrul industriei și construcți

ilor de mașini loan Avram, a avut 
la București o lntilnire de lucru cu 
Toncio Ciakărov, ministrul construc
țiilor de mașini și electronicii din 
R.P. Bulgaria.

Oaspetele bulgar a vizitat cu acest 
prilej întreprinderi industriale și

ȘTIRI SPORTIVE
ATLETISM

ROMA 8 (Agerpres). — Corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă comentează pe larg Campio
natele europene de atletism pe te
ren acoperit de la Milano, relevind 
că toate cele 3 sportive românce pre
zente la întreceri au urcat pe po
diumul de premiere, o comportare 
excepțională avînd Doina Melinte, 
care a învins, intr-o cursă tactică 
perfectă, pe cele mai bune semifon- 
diste ale momentului. După ce a stat 
în pluton majoritatea cursei. Doina 
Melinte a plasat un atac irezistibil 
cu aproape 200 m înainte de final 
și a cîștigat detașat o interesantă 
cursă de 800 m. La 1 500 m, Mari- 
cica Puică a fost foarte aproape și 
ea de medalia de aur, fiind depă
șită intr-un final dramatic de ita
lianca Agnese Possamai. A treia re
prezentantă a României, Vali Io- 
nescu, a cucerit medalia de bronz 
la săritura în lungime.

TENIS
SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager

pres). — Disputată la Santiago de 
Chile, întilnirea de tenis dintre e- 
chipele Chile și României din ca
drul „Cupei Davis" s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 în favoarea gazdelor, 
în ultimele două partide de simplu 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Pedro Rebolledo — Ilie 
Năstase 5—7, 8—4, 6—1, 6—3 ; Flo
rin Segărceanu — Ricardo Acuna 
7—5, 4—6, 6—0 (de comun acord s-au 
jucat două seturi din trei).

★
Pentru a se menține In prima gru

pă valorică, echipa României va in-’ 
tîlni în meci de baraj formația Me

litice internaționale. La convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, a participat Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația U.P.A. din Republica Domi
nicană a avut intilniri și convorbiri 
la Consiliul Național al F.D.U.S., la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", a vi
zitat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, al mișcării revoluționare 
și democratice din România, alte 
obiective social-culturale din Bucu
rești și din județul Brașov.

zilei
unități de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru construc
țiile de mașini din București și 
Giurgiu.

A fost, de asemenea, vizitată uni
tatea din Russe a întreprinderii ro
mâne pentru construcții de mașini 
grele româno-bulgare.

Cei doi miniștri au semnat. Ia 
Russe, un aide-memoire referitor la 
noi posibilități de cooperare in do
meniul construcțiilor de mașini intre 
România și Bulgaria.

(Agerpres)
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xicului. Meciul va avea loc în luna 
iulie la Ciudad de Mexico.

★
In sala complexului sportiv „23 

August" din Capitală s-au desfășu
rat timp de o săptămină intreceri- 
le feminine de tenis pentru „Cupa 
8 Martie".

Competiția rezervată senioarelor a 
fost cîștigată de Florența Mihai, în
vingătoare cu 7—6, 6—4, în finala 
cu Alice Dăriilă, in timp ce la ju
nioare a cîștigat Valentina Cocan, 
care a dispus în finală cu 2—6, 6—1, 
6—4 de Mirela Trăistaru.

FOTBAL
Rezultatele etapei a XIX-a in di

vizia A: C.S. Tîrgoviște — Universi
tatea Craiova 1—0 ; A.S.A. — Dinamo 
1—0 I F.C. Argeș — Corvinul 0—0 ; 
U.T.A. — F.C. Olt 0—1 ; Steaua — 
S.C. Bacău 2—0 ; Jiul — F.C.M. Bra
șov 1—0 ; Sportul studențesc s- Poli
tehnica Timișoara 1—1 ; F. C. Con
stanța — Progresul Vulcan 3—1 ; 
„U“ Cluj-Napoca — Chimia 3—1.

în clasament conduce Universitatea 
Craiova — 27 p, urmată de Dinamo cu 
același număr de puncte. Meciurile 
etapei următoare vor avea loc la 14 
martie.

Ctteva rezultate din prima etapă a 
returului diviziei B : Politehnica 
Iași — Delta 7—0, ieșenii conducted, 
cu 29 p, în clasamentul seriei I. în 
cea de-a Il-a serie : Petrolul — Car- 
pați Mirșa 1—1 și Chimica Tirnăveni
— Rapid 0—0. In clasament : Petrolul
— 27 p. Rapid — 25 p. în seria a 
III-a : F.C. Bihor — Dacia Orăștie 
3—0, orădenil conducted foarte deta
șat te clasament (30 p), față de F.G. 
Baia Măre (22 p). Care a învins pe 
Strungul Arad cu.„ 10—0 1

Campania agricolă de primăvară Tinerefea iși spune cuvintul in satul natal

(Urmare din pag. I)
zi, starea terenului pentru ca la 
momentul oportun semănătorile să 
intre în brazdă. în această primă
vară, in județul Olt se prevede ih- 
sămințarea a peste 200 000 ha. din 
care fkOOft ha in prima epocă. Coo-

peratorii și mecanizatorii din ju
dețul Olt sînt hotărîți să execute 
toate lucrările agricole din această 
campanie la timpul optim, conform 
programului stabilit, și la un inalt 
nivel calitativ. (Emilian Rouă, co
respondentul „Scinteii").

HUNEDOARA: Dacă toți ar urma 
exemplul bunilor gospodari...

Duminică, în județul Hunedoara 
a fost o zi însorită în care nume
roși cetățeni au participat la lu
crările de întreținere a pășunilor 
și finețelor. La Ilia, între cel 400 
de cetățeni se aflau și primarul co
munei, Teodor Vasiu, toți condu
cătorii instituțiilor, profesori, învă
țători și elevi. Pe pășunea Sedeas- 
ca, cetățenii comunei au împrăștiat 
mușuroaiele și au strins vegetația 
lemnoasă de pe 200 hectare pășu
ne. Am aflat că, de la 1 martie, a- 
semenea lucrări au început pe în
treaga suprafață de pășuni și fi
nețe de 1 000 hectare.

Peste 3 000 de cetățeni au parti
cipat la lucrările de întreținere a 
pajiștilor și in comunele Unirea, 
Crișcior, Boșorod, Geoagiu, Dobra, 
Vața de Jos și Turdaș. Așa cum a- 
rătam, duminică a fost o zi foarte 
bună de lucru. Cu toate acestea, 
cetățenii comunei Sălașu de Sus 
n-au fost mobilizați la curățirea 
pășunilor șl eliminarea excesului 
de apă de pe culturi. Era ora 10 
cind primarul comunei. Petre Itu,

și alți tovarăși de la consiliul 
popular se străduiau să organizeze 
ieșirea pe pășuni. Prea tîrziu ! Și 
cite nu ar fi fost de făcut. Pășuni
le și finețele sînt pline de mușfl- 

* roaie și mărăcini, iar pe unele cul
turi s-au format mici ochiuri de 
apă. Cu 60 de oameni, ciți ieșiseră 
la curățirea pășunilor în satul Pa- 
roș, nu se poate realiza programul 
prevăzut pentru această campanie 
agricolă de primăvară. Și în co
muna Brănișca, pe pășunea Măgu- 
reana, ce se întinde pe o suprafață 
de 130 hectare, consiliul popular 
n-a reușit să mobilizeze mai mult 
de 50 de oameni, din care doar 4 
erau tineri.

Luna martie a fost declarată în 
județul Hunedoara „luna întreți
nerii pășunilor și finețelor". Acum, 
te aceste zile, și nu mai tirziu, con
siliile populare și conducerile uni
tăților agricole trebuie să mobili
zeze pe toți cetățenii la aceste lu
crări menite să asigure dezvolta
rea bazei furajere. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scinteii").

MUREȘ: Ample acțiuni 
pentru eliminarea excesului 

de umiditate
Dezghețul și toptrea bruscă a ză

pezii au făcut ca pe multe terenuri 
din județul Mureș să existe exces 
de umiditate, cele mai afectate fi-

\

ind terenurile din consiliile agro
industriale Luduș, Iernut, Un
gheni, Tirgu Mureș, Zau de Cîm- 
pie și altele. Nu intîmplător, pe

lista urgențelor se află, acolo unde 
apa băltește, organizarea unor ac
țiuni de masă pentru săparea cana
lelor și decolmatarea celor existen
te în scopul retragerii apelor. Cum 
se acționează în acest scop ? Iată 
cîteva constatări. în raza comunei 
Iernut, pe solele din zona joasă a 
Mureșului erau, la un moment dat, 
peste 30 hectare cu exces de umi
ditate, din . care bună parte sînt 
semănate cu grîu și orz. „Pentru a 
obține recoltele planificate, am lu
crat ziua și noaptea — ne spune 
Laszlo loan, președintele consiliu
lui agroindustrial Iernut. Cu cele 4 
utilaje am scos apa de pe întreaga 
suprafață, iar cei 200 de coopera
tori, organizați pe formații și punc
te de lucru, au săpat, în ultimele 
zile, canale de scurgere pe 5 000 
metri și au adîncit canalele de de
secări pe o lungime de peste 3 ki
lometri". în zona satelor Cipău și 
Iernut, formații mici de coopera
tori acționau, dis-de-dimineață, la 
dirijarea către șanțurile șoselei a 
apei de sub stratul de gheață for
mat te timpul nopții. Promptitudi
nea cu care s-a acționat a făcut ca

BRĂILA: întreaga 
se desfășoară 

în județul Brăila a fost declan
șată campania de însămințări. Ieri, 
în unele unități agricole din con
siliile agroindustriale Cireșu, Bâră- 
ganu și însurăței, la asociația e- 
conomică intercooperatistă Cireșu 
a început însămînțarea mazării, 
lucrare ce s-a efectuat ieri pe 65 
hectare. De asemenea, la I.A.S. în
surăței a început plantarea carto
filor.

Potrivit programului stabilit, în 
unitățile agricole din județul Brăi
la urmează să fie însămînțate cul
turi din prima urgență pe 4 265 
hectare. De aceea specialiștii din 
cadrul organelor agricole județene 
și din unități sînt permanent pe 
cîmp pentru a identifica solele care

întreaga suprafață de semănături 
să fie scoasă de sub influența a- 
pelor. Acțiunea continuă și pe so
lele care, peste cîteva zile, urmea
ză să primească sămînța de sfeclă 
de zahăr. Drept care, 60 de coo
peratori supraveghează permanent 
terenul, pentru ca acolo unde se 
ivesc ochiuri de apă șă intervină 
prompt, iar lucrările de pregătire 
a patului germinativ să se desfă
șoare exemplar, astfel ca semăna
tul, pe toate cele 1100 hectare pla
nificate cu sfeclă de zahăr, să se 
Încheie in epoca optimă.

Preocupări similare există și în 
cooperativa agricolă din satul Er- 
nei. Duminică, cele 20 formații 
mici de intervenție au acționat din 
primele ore ale dimineții, pînă 
seara tîrziu. Au fost săpate canale 
lnsumînd 2 500 metri și s-au exe
cutat nivelări de teren pe o supra
față de 4 hectare. Această acțiune 
trebuie însă intensificată în unită
țile din consiliile agroindustriale 
Tirnăveni, Ungheni, Band și altele, 
unde consiliile populare trebuie să 
mobilizeze pe toți locuitorii sate
lor. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii")

activitate agricolă 
acum în cîmp

se zvintă mai repede șl pot fi in- 
sămințate cu prioritate. Cele 4 850 
de tractoare, 1 252 discuri. 936 com
bi natoare și peste 900 grape regla
bile, ca și un număr insemnat de 
alte utilaje din secțiile de mecani
zare, care vor fl folosite in actu
ala campanie de primăvară, au 
fost repartizate pe ferme. Totoda
tă, au fost organizate tabere de 
cimp pentru mecanizatori, ceea ce 
va face cu putință să se economi
sească importante cantități de car
buranți. Sint asigurate condiții ca, 
odată cu zvintarea pămintului, în 
județul Brăila campania de insă- 
mințări să se intensifice rapid. 
(Cornellu Ifrim, corespondentul 
„Scinteii").
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getul. Să credem totuși că 
nu-1 numai urmare a e- 
xemplului secretarului co
mitetului comunal U.T.C. 
faptul că te comună tră
iesc și muncesc aproape 
300 de tineri. O comună cu 
ceva-ceva peste patru mii 
de locuitori. Dintre aceștia, 
e bine să subliniem, peste 
80 la sută lucrează „în a- 
gricol". Motopompiști, me
canizatori, zootehniști. Trei 
organizații de tineret, trei 
din cinci sînt în coopera
tive agricole (la Cosim- 
bești, Gimbășani și Măr- 
culești). Foarte mulți tineri 
sint mecanizatori — adică 
oameni care au de muncit 
o suprafață imensă de te
ren. O adevărată mare de 
cernoziom, de Bărăgan 
dulce. Mai exact spus — 
peste 18 mii de hectare. La 
aceste 18 mii de hectare 
sînt folosite 237 de tractoa
re, ceea ce ar putea să în
semne cam 15 mii de cai 
putere.

Afară, primăvara dădea 
buzna prin marile ferestre 
ale cerului, iar ei, înăun
tru, cu unele tractoare încă 
„pe mesele de operație", 
în ținută de mecanici pre
cum toți mecanicii din 
lume, munceau și fluierau 
așa cum fluieră omul de 
la țară cind are inima u- 
șoar|. „Noi, mecanizatorii, 
sîntem linia a doua a agri
culturii. Un fel de spatele 
frontului. Cind vine mo
mentul, adică o campanie, 
trecem frumușel pe linia 
întîi", explica, în vorbe 
simple, ușor metaforizate, 
un tinăr mecanizator și 
glorist (adică lucrător ve
teran pe combinele Gloria 
și CARP-4). Bucur Moise 
deci, om abia trecut de 
pragul celor 30 de ani, are 
14 ani de agricultură. Are 
casă, familie. E tatăl a pa
tru copii. E foarte mulțu
mit de ce-a făcut pină 
acum in viață. Are mese
rie bună, „cit va fi lumea 
tot agricultură se va face, 
intii ți-ntîi", zice el, e res
pectat de toți cei din jur, 
și-a făcut situație profesio

nală foarte bună. Ar vrea 
să vadă cit mai mulți ti
neri rămași sau reîntorși la 
piinea părintească. Să vină, 
zice el, că aici, aici la 
punctul de pornire în lume 
al pîinii e multă bunăvoin
ță și dragoste. Ca nicăieri 
in altă parte.

Să continuăm cu cele ce 
se află in acareturile Co- 
simbeștilor și deci și in 
zestrea tinerilor din aceas
tă comună din Bărăganul 
ialomițean : 73 combine
C-12, 22 combine CARP-4, 
nu mai puțin de 160 plu
guri, 123 remorci, 69 semă
nători etc. Argumente pen
tru o agricultură ca la car
te, pentru meserie ca la 
tehnologia meseriei. Dar 
comuna nu are numai pă- 
mînt și iar pămint și trac
toare peste tractoare. Mai 
sint și trotuare, mai e și-o 
șosea de asfalt, o brutărie, 
mai sint cinematografe in 
fiecare sat, 3 cămine cul
turale, biblioteci, chiar co
fetărie. Și mai sint, nici 
acest aspect nu e de negli
jat, doar 12 kilometri pină 
la Slobozia și 18 pină la 
Țăndărei. Aproape. Foarte 
aproape.

încă un amănunt, rele
vant, despre Ilie Clinciu : 
provine dintr-o familie cu 
nouă copii. Costel. fratele 
cel mai mare, lucrează in 
agricultură, iar el, Ilie, me
zinul, tot agricultură face. 
După cum șe vede. Mai 
are încă un frate care tot 
la agricultură e. Important 
i se pare lui Ilie Clinciu 
faptul că familia lor înce
pe cu agricultură și se în
cheie tot cu agricultură, 
îmbucurător i se pare Mă
riei Marin, contabilă de 
S.M.A., faptul că sint des
tui tineri care după ce dau 
un ocol de cîțiva ani prin 
țară sau prin județ vin și 
zic : „Tot mai bine-i la 
noi, aici". Și Maria („Meme" 
o strigă cei din sat !) ii 
crede, pentru că și ea, la 
cei 20 de ani pe care-i are, 
tot așa a zis și-a zis-o fără 
ocolișuri, a zis-o de la bun 
început și nu regretă nici 
cît negru sub unghie. O 
vreme a fost economis

tă de fermă la C.A.P. 
Gimbășani. Ce trebuie să 
facă un economist de fer
mă ? ! Să fie, asta in pri
mul rînd, mereu în mijlo
cul oamenilor. Mai ales că 
oamenii, tineri și de toată 
hărnicia, mai au nevoie de 
îndrumări. Așa pot fi e- 
xemplu tinerii mulgători 
Vasile Ipate și Dumitru 
Nedelcu, îngrijitorul de cai 
(nu putere, ci dintre cei 
care bine ținuți pot să 
scoată pină și foc pe nări) 
Ștefan Cirjan. E bine pen
tru tineri și la S.M.A. Din 
cei peste 400 de oameni ai 
muncii (strungari, meca
nici, tractoriști) mai bine 
de 150 sînt tineri. Aurel 
Ioniță e unul dintre acești 
tineri. E electrician. Cine 
nu-1 cunoaște pe Aurel 
Ioniță ?! Nu ca pe un cal 
breaz, ci ca pe un băiat de 
toată lauda. Oamenii din 
sat îl stimează foarte. De
altfel printre cei mai sti
mați oameni din sat se află 
cei de la sectorul mecani
zare. E nădejde în ei. Iar 
faptul că tocmai Ia meca
nizare sint cei mai mulți 
tineri din comună nu e 
lipsit de semnificație. E, 
dacă vreți, o corelație cer
tă intre calitatea de tinăr 
și stima sătenilor.

Poate că și din pricina 
asta la comitetul U.T.C., 
la birourile organizațiilor 
se Înregistrează din ce in 
ce mai mulți tineri care-și 
manifestă dorința de a re
veni pentru totdeauna in 
satul natal. Și cum vorba 
e știută : un tinăr cind vine 
intr-un loc — tineri caută, 
mulți l-au căutat pe Ilie 
Clinciu și au găsit sprijin 
și înțelegere Ia -Ilie Clin
ciu și la ceilalți băieți din 
comitetul comunal U.T.C. 
Petrișor Vulpe a venit in 
satul natal de pe un șan
tier din Slobozia. Acum e 
mecanic și i se pare in
credibil de simplă și de 
plăcută munca asta nouă. 
„Poate pentru că sînt prin
tre ai mei, poate pentru că 
sînt aproape de părinți și 
mă simt aici mai stăpîn pe 
mine și pe tot ce mă în
conjoară". Nu-i puțin lu

cru să trăiești lingă părin
ții tăi, să le luminezi cu 
tinerețea ta anii. Din Bra
șov au revenit în satul na
tal, pentru a-și stinge pen
tru totdeauna nostalgiile, 
tinerii strungari Valeriu I- 
pate și Constantin CorteL 
Satul i-a luat sub aripa sa 
caldă și i-a făcut mecanici. 
Electricianul Ștefan Rada 
a făcut și el cale-ntoarsă. 
Calea dinspre Brașov. E 
Ștefan electrician ? ! Bine, 
satul natal are nevoie și da 
electricieni. De ce să-i „im
porte" din alt sat, din altă 
comună, cînd chiar propriii 
fii sint electricieni și bat 
căminele de nefamiliști din 
cine știe ce mare centru 
industrial te loc să stea a- 
casă, laolaltă cu amintirile 
copilăriei și încrederile, 
șansele și opțiunile de vii
tor ? ! Victor I. Petre a 
simțit din ce în ce mai 
greu drumul spre Timișoa
ra și-odată nu s-a mai în
cumetat să-l mai facă. Un 
nou venit te sat, cel mal 
nou, vorbise cu Ilie Clin
ciu despre o posibilă intra
re te rindurile mecanizato
rilor chiar cu 6 seară îna
intea trecerii noastre prin 
comună. Gigei Luca simți
se și el nevoia satului co
pilăriei. Mihai Iordache, 
șofer, și-a găsit și el loc 
de muncă in comună. Lu
crează la C.A.P. Gimbă
șani. Viorel Mircloiu și-a 
regăsit ți el adevărata al
bie a vieții tot în satul de 
baștină.

Organizația de tineret 
din comună, după cum se 
vede, sporește. Chiar sa
tele comunei încep să aibă 
alt puls, alt ritm, dind ti
nerilor un viitor intre ai 
lor, intre cei dragi și a- 
propiați ai lor. Cu atit mai 
mult nu poate fi pus sub 
semnul îndoielii acest vii
tor cu cît, așa cum zicea 
și Petrișor Vulpe, „noi cei 
tineri, noi cei in putere 
venim aici să ne facem cu 
mintea și brațele șansele 
de viață mereu mai bună, 
tot viitorul, toată viața 
noastră". La ora actuală ti
nerețea începe să-și spună 
cuvintul și în satul natal.

BUZĂU • în organizarea secției 
de propagandă a Comitetului jude
țean de partid Buzău a avut loc o 
dezbatere ideologică intitulată „Po
litica partidului și statului nostru 
de trensfo-mare socialistă a agri
culturii, expresie a ^aplicării crea
toare a tezelor socialismului știin
țific la condițiile concrete din 
România. Concepția P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la Înfăptuirea unei noi ți 
profunde revoluții in agricultură". 

dedicată împlinirii a 75 de ani de la 
răscoalele din 1907 și a 20 de ani 
de la încheierea procesului de 
cooperativizare a agriculturii. Au 
participat membrii biroului comite
tului județean de partid, activiști și 
specialiști din agricultura județului 
Buzău. (Stelian Chiper).

VASLUI • Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă și 
muzeul județean au organizat, 
In municipiul Vaslui, simpozio

nul cu tema : „Gîndirea poli
tică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu transpusă, în iniția
tive și acțiuni ale României pen
tru apărarea păcii și promovarea 
unui climat de destindere și colabo
rare internațională". Au prezentat 
comunicări cercetători științifici, 
cadre universitare, activiști de 
partid și de stat • In cinstea zilei de 
8 Martie, pe scena casei de cultură 
a sindicatelor din Vaslui, colecti
vele de femei de Ia întreprinderea 
„Textila" din localitate și Filatura 
de bumbac din Huși au susținut un 
bogat program artistic, la care 
și-au dat concursul formații corale, 
brigăzi artistice, echipe de dans 
popular și modern. • La Bîrlad a 

fost vernisată o expoziție de pic
tură, grafică și sculptură în care 
expun peste 50 de lucrări membrii 
cenaclului de artă plastică „N. N. 
Tonitza". (Petru Necula).

ARGEȘ • „Arc peste timp" — se 
intitulează manifestarea cultural- 
artistică ce a avut loc duminică te 
comuna Buzoiești. Programul, ur
mărit cu viu interes de cei 800 de 
cooperatori, a cuprins o dezbatere în 
care au fost evocate tradițiile de 
luptă ale țărănimii, dramul victorios 
parcurs de aceasta in cei 20 de ani 
de la încheierea cooperativizării, 
noile obiective ale revoluției agra
re, un spectacol artistic și verni

sarea unei expoziții de documente, 
fotografii ți cifre privind dezvol
tarea agriculturii în județul Argeș. 
(Gii. Cirstea).

SALAJ • Municipiul Zalău a fost 
gazda Teatrului de comedie din 
București. Pe scena casei de cultu
ră a stndicatelor au fost prezentate 
piesele : „Există nervi" de Marin 
Sorescu și „Concurs de frumusețe" 
de Tudor Popescu. (I. Mureșan).

TELEORMAN • La căminele cul
turale, în unități agricole și școli 
din județ se desfășoară ample 
acțiuni cultural-educative și artis
tice dedicate aniversării a 75 de ani 

de la marea răscoală țărănească din 
4907 și împlinirii a două decenii 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii. Expunerile, simpozioa
nele, dezbaterile, expozițiile de car
te, medalioanele literar-muzicale și 
spectacolele artistice relevă, prin 
conținutul lor bogat și divers, ma
rile transformări ale satului teleor- 
mănean, perspectivele ce 1 se des
chid in continuare prin noua revo
luție agrară. (Stan Ștefan).

COVASNA • Școala generală din 
comuna Sinzieni a fost gazda unei 
întreceri turistice inițiate de orga
nizația județeană a pionierilor. In 
încheiere s-au proiectat diafilme, 

iar elevii școlii-gazdă au prezentat 
un frumos program artistic în cins
tea echipelor oaspete. (Pâll)ânot 
Maria).

MUREȘ • în cinstea apropiatei 
aniversări a organizației revoluțio
nare de tineret, la secția de istorie 
a Muzeului județean Mureș din Tg. 
Mureș a fost deschisă o cuprinză
toare expoziție de documente și 
fotografii ilustrînd lupta de odini
oară a tineretului revoluționar, pre
cum și modul in care tineretul de 
azi al României participă la dez
voltarea socialistă a patriei. (Gh. 
Giurgiu).



Acțiuni și luări de poziție în favoarea
păcii și dezarmării

„Escaladarea cursei înarmărilor periclitează

lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid

securitatea îi
OSLO 8 (Agerpres). — La Oslo 

«-au încheiat lucrările conferinței 
Comitetului pentru pace din Nor
vegia, la care au luat parte acti
viști ai mișcării pentru apărarea 
păcii, reprezentanți ai sindicatelor, 
opiniei publice și ai organizațiilor 
antirăzboinice din țările nordice.

în cadrul dezbaterilor a fost ex
primată îngrijorarea in legătură cu 
escaladarea cursei înarmărilor nu
cleare, care prezintă un pericol deo
sebit pentru cauza păcii și securi
tății în întreaga lume, și a fost sub
liniată necesitatea adoptării de mă
suri concrete și eficiente în direc
ția înlăturării pericolului de război.

„Un război atomic ar duce
LISABONA 8 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat revistei „Li- 
ber-25“, fostul președinte al Por
tugaliei, Francisco da Costa Go
mes, a criticat concepția unui așa- 
numit „război nuclear limitat" in

In principalele orașe ale Portugaliei s-au desfășurat ample demonstrații 
ci căror participanți s-au pronunțat împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. Fotografia înfățișează un aspect din timpul demonstra

ției organizate in orașul Porto

MANIFESTAȚII ALE FEMEI
LOR ÎN CANADA. în cadrul 
„Săptămînii pentru apărarea drep
turilor femeilor", in orașele Mont
real și Ottawa au avut loc mari 
manifestații organizate în apărarea 
drepturilor social-economice ale 
femeilor canadiene, împotriva es
caladării cursei înarmărilor și a 
pericolului unui război.

PREMIERA. La teatrul „Petdfi" 
din Veszprem, R.P. Ungară, a avut 
loc premiera piesei „O noapte fur
tunoasă" de t. L. Caragiale. Colec
tivul teatrului din Ungaria a be
neficiat în realizarea spectacolului 
de contribuția regizorului Dan Mi
au și a scenografului Dragos Geor
gescu, de la Teatrul „C. Nottara" 
din București. Spectacolul a fost 
primit cu interes de publicul din 
Veszprem. Revista ungară „Film 
Szinhaz, Muzsika" dedică două pa
gini acestui eveniment cultural.

îtregii lumi**
In documentele adoptate, partici- 
panții au condamnat doctrina „răz
boiului nuclear limitat", hotărîrea 
N.A.T.O. cu privire la desfășurarea 
pe teritoriul Europei centrale de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune și planurile 
de atragere a Norvegiei la pregă
tirile militare ale Pactului nord- 
atlantic. A fost, de asemenea, rea
firmată hotărîrea mișcării pentru 
pace din Norvegia de a milita pen
tru crearea de zone denuclearizate 
în nordul continentului, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru realiza
rea unui‘climat de pace și secu
ritate în Europa.

la o catastrofă mondială**
Europa. El a arătat că actualele 
cercetări științifice atestă faptul că 
un război nuclear nu poate avea 
un caracter limitat și că orice fo
losire a armei nucleare ar duce la 
o catastrofă mondială.

GUVERNUL ETIOPIEI a elabo
rat un nou program complex de 
perfecționare a organizării produc
ției industriale, administrației și 
controlului la nivel central. Pro
gramul urmărește dezvoltarea acti
vității oamenilor muncii, angajarea 
lor directă în conducerea produc
ției In cadrul comitetelor de con
trol popular.

CONCERT FESTIV. Filarmonica 
din New York — cea mai veche 
orchestră simfonică din S.U.A. a 
dat, duminică, sub bagheta dirijo

„NU!** rachetelor nucleare 
în Europa

BONN 8 (Agerpres). — Sub de
viza „Nu există nimic mai impor
tant decit pacea**, la Duisburg s-au 
desfășurat lucrările conferinței „Ti
nerii Democrați" - organizație de 
tineret apropiată Partidului Liber- 
Democrat din R.F.G. In rezoluția a- 
doptată s-a cerut să se revină a- 
supra hotărîrii N.A.T.O. cu privire 
la desfășurarea de noi rachete nu
cleare americane in Europa occi
dentală. Tinerii Democrați s-au pro
nunțat pentru crearea unei zone 
fără arme nucleare, biologice și chi
mice în centrul Europei și au ară
tat că încercări de a rezolva une
le probleme prin sancțiuni „nu ar 
face decit să sporească tensiuni
le internaționale și ar însemna un 
pas înapoi spre războiul rece".

„Pacea — necesitate vitala 
pentru progresul național**

DELHI 8 (Agerpres). — „Pacea 
— necesitate vitală pentru progre
sul național" — este lozinca sub 
care a avut loc luni, la Delhi, un 
mare miting consacrat sărbătoririi 
zilei de 8 Martie, Ziua internațio
nală a femeii. La această amplă 
manifestare au participat reprezen
tante ale Federației Naționale a 
Femeilor Indiene (F.N.F.I.), ale 
conferințelor de femei din întreaga 
țară.

Luind cuvîntul, președintele 
F.N.F.I., Aruna Asaf Alt, a subli
niat că lupta pentru pace capătă o 
mare semnificație în zilele noastre 
cînd, ca urmare a neîncetatei curse 
a înarmărilor, peste Terra planea
ză pericolul unei noi conflagrații 
mondiale. Participanții la lupta in 
favoarea păcii din India, ca dealtfel 
din toate țările lumii — a arătat 
în continuare vorbitoarea — se în
scriu in rinduî acelora care se pro
nunță activ împotriva izbucnirii 
unui război.

(AGENȚIILE DE PRESA 
eW- ue scurt

rului Zubin Mehta, al 10 000-lea 
concert de Ia fondarea sa în 1842. 
In cursul lungii sale existențe, Fi
larmonica din New York a fost di
rijată de 232 șefi de orchestră și d 
interpretat operele a 300 compozi
tori. Semn al timpurilor, notează 
agenția France Presse, costul unui 
abonament anual în 1842 era de 10 
dolari, în timp ce prețul unui sin
gur loc pentru concertul de dumi
nică a fost de 75 dolari.

UN AVION DE LUPTA constru
it pe baza modelului american

„Nicolae Titulescu—simbol al cooperării 

internaționale"
Aprecieri cuprinse într-o publicație a O.N.U. 

privind personalitatea marelui politician și diplomat român
GENEVA. — Buletinul de infor

mații al O.N.U. prezintă in ultimul 
său număr sosit la redacție o am
plă caracterizare a activității ma
relui diplomat român Nicolae Titu
lescu, ilustru promotor al înțelege
rii intre popoare, al colaborării in
ternaționale.

„Prin participarea sa constructi
vă la lucrările Ligii Națiunilor, al 
cărui președinte a fost de două ori, 
in 1930 și 1931, Nicolae Titulescu 
Și-a pus profund amprenta asupra 
vieții internaționale — se sublinia
ză in buletin. El și-a dedicat efor
turile transformării dreptului in
ternațional intr-un drept al păcii. 
A acordat o importanță deosebită 
relațiilor economice internaționale, 
în condițiile cind, după criza din 
1929—1933, s-au agravat contradicți
ile și s-a lărgit prăpastia dintre ță
rile bogate și cele sărace. A acțio
nat in direcția eliminării barierelor 
comerciale, făcind apel la adinci- 
rea cooperării dintre toate națiu
nile, pe bază de egalitate, intr-o 
lume a păcii.

întrevederi româno-mexicane
CIUDAD DE MEXICO. (Agerpres). 

— în continuarea vizitei între
prinse In Mexic, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a avut întrevederi cu Rodolfo 
Moctezuma Cid, directorul general al 
Companiei de Stat „Petroleos' Mexi- 
canos" (PEMEX), cu Fernando Hi- 
riat, adjunct al ministrului planifi

KUWEIT

Vizita delegației cultului
KUWEIT 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Adunării Naționale a Ku
weitului, Mohammed Yousef Al 
Adassani, a primit luni delegația cul
tului musulman din România, con
dusă de muftiul Iacub Mehmet, 
aflată in vizită oficială In această 
țară.

Cu această ocazie au fost evocate 
bunele relații existente intre cele

„F-S E Tiger" se realizează tn Co
reea de Sud, relatează agenția Ky
odo. Prima serie de avioane de 
acest fel va intra în dotarea tru
pelor regimului de la Seul înainte 
de sfirșitul acestui an.

O SEARA CULTURALA ROMA
NEASCA a avut loc la colegiul Al
gonquin din capitala Canadei. Au 
participat profesori și studenți ai 
Facultății de comerț, reprezentanți 
aj unor agenții de turism, ziariști.

MASURI DE AUSTERITATE IN 
ftElXMA. ■ Guvernul belgian a 
totărît reducerea, în cadrul pro
gramului său de austeritate, a 
cheltuielilor publice cu 70 miliarde 
franci belgieni. In scopul limitării 
deficitului bugetar la 322 miliar
de franci belgieni. Alocațiile bu
getare sociale au fost reduse cu
22,3 miliarde franci belgieni.

In mod deosebit, s-a străduit si 
asigure succesul Conferinței pentru 
dezarmare. Această activitate, îm
preună cu inițiativele sale in di
recția introducerii definiției „agre
sorului" în Convenția de la Londra 
din iulie 1933, cu asigurarea recu
noașterii necesității lansării unui 
sistem de securitate in Europa au 
stabilit poziția sa in istorie ca sim
bol al cooperării internaționale".

★
BERLIN 8 (Agerpres). — La lec

toratul de limbă română din cadrul 
Universității din Halle a fost orga
nizată o manifestare consacrată a- 
niversării a 100 ani de la nașterea 
lui Nicolae Titulescu. A fost pre
zentată cu acest prilej o expunere 
despre viața și activitatea politică 
desfășurată de marele diplomat ro
mân. Au fost evidențiate, de ase
menea, aspecte actuale ale politicii 
interne și externe a Republicii So
cialiste România, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

cării șl dezvoltării industriale, pre
cum și cu reprezentanți ai minis
trului comerțului. Au fost abordate 
aspecte privind dezvoltarea schim
burilor economice și de cooperare 
româno-mexicane în domeniile ener
getic, petrochimic și al mineritului.

A participat Constantin Băbălău, 
ambasadorul țării noastre in Mexic.

musulman din România
două țări și popoare, cursul lor as
cendent din ultimii ani, rolul activ al 
României în eforturile pentru solu
ționarea globală, justă și durabilă, pe 
cale politică, a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Delegația s-a Intîlnit, de asemenea, 
cu ministrul bunurilor religioase și 
problemelor islamice, Ahmad Saad 
Al Jasir, cu alte personalități kuwei- 
tiene, șl a vizitat diferite obiective 
de interes social și lăcașuri de cult.

CAIRO:

Expoziție de produse 
chimice românești

CAIRO 8 (Agerpres). — La Cairo a 
fost inaugurată prima expoziție de 
produse chimice românești in Egipt. 
Manifestarea este organizată de în
treprinderile române de comerț 
exterior „ChimlmportexporV Jt „Da
nubiana", in colaborare cu firma egip
teană „General Trading and Chemi
cals Co.", care împlinește 20 de ani de 
reprezentare a intereselor părții 
române pe piața locală.

tn afara produselor ce fac obiectul 
exportului românesc pe piața egiptea
nă, sint expuse — pentru prima oară 
— o gamă largă de produse cosmetice 
și medicamente originale românești.

MADRID 8 (Agerpres). —' Cores
pondență de la Radu Adrian : La 
Madrid au continuat lucrările reuniu
nii statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. întreruptă in cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă, ca urmare a 
unor dificultăți legate de stabilirea 
programului de lucru pentru actuala 
săptămînă, ședința plenară a reuniu
nii a fost reluată luni dimineața. 
Sfirșitul de săptămînă a fost folosit 
de către delegațiile statelor partici
pante pentru consultări în vederea 
convenirii programului de lucru și, 
mai ales, a creării de condiții me
nite să asigure înfăptuirea mandatu
lui care.se află in fața forumului de 
Ia Madrid — continuitatea procesului 
început prin conferința de la Hel
sinki.

Așa cum este știut, ultimele ședințe 
plenare au pus in evidență, o dată 
mai mult, interesul marii majorități 
a statelor participante, in primul 
rind al statelor mici și mijlocii, 
intre care și România, pentru ca, în 
pofida actualei situații internaționale 
dificile, să se facă totul pentru men

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acțiuni tn vederea soluționării conflictului irakiano-iranian
• Autoritățile israellene au operat noi arestări în Cisiordania

BAGDAD 8 (Agerpres). — Comi
tetul de bune oficii al Organizației 
Conferinței Islamice însărcinat cu 
rezolvarea conflictului dintre Irak 
și Iran a părăsit Bagdadul, indrep- 
tîndu-se spre Teheran. Comitetul 
este condus de președintele Guineei, 
Ahmed Sekou Toure, și mai cuprin
de pe președintele Pakistanului, 
Zia-ul Haq, președintele Banglade
shului, Abdus Sattar, primul minis
tru turc, Biilent Ulusu, și secretarul 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, Habib Chatty.

La Bagdad, comisia a avut Între
vederi cu președintele Irakului, Sad
dam Hussein, și cu alte personalități 
irakiene. La plecare, Sekou Toure a 
declarat că comitetul are idei noi și 
speră să găsească o soluție de bază 
a conflictului.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Ar
mata israeliană a arestat, duminică,

maputo: Țările „din prima linie” condamnă actele 
agresive ale rasiștilor sud-africani

MAPUTO 8 (Agerpres). — Șefii de 
8tat și de guvern din țările africane 
aflate în „prima linie" a confruntă
rii cu regimul rasist de la Pretoria au 
hotărit să întărească cooperarea la ni
vel bilateral și regional în domeniile 
politic, diplomatic, militar, economic 
și al informațiilor pentru a face față 
„situației de război nedeclarat provo
cată de Republica Sud-Africană".

In comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor conferinței de 
dpuă zile desfășurată la Maputo, pre
ședinții Angolei (Jose Eduardo dos 
Santos), Botswanei (Quett Masire), 
Mozambicului (Samora Machel), Tan
zaniei (Julius Nyerere), Zambiei 
(Kenneth Kaunda), și primul minis
tru al Zimbabwe (Robert Mugabe) 
denunță cu vigoare „invaziile, agre
siunile militare, folosirea de bande 
Înarmate și agenți vizînd înfăptuirea 

ținerea In viață a acestui cadru unic, 
multilateral, de negocieri și dialog al 
celor 35 de state semnatare ale Ac
tului final, pentru păstrarea și dez
voltarea rezultatelor obținute pe 
parcursul unui an și jumătate de 
negocieri, pentru încheierea cu re
zultate pozitive, conform așteptărilor 
popoarelor, a reuniunii general- 
europene.

în cursul dimineții de luni s-a 
ajuns la un acord ca actuala săptă
mînă de lucru din cadrul reuniunii să 
fie folosită astfel incit să se poată 
înainta pe calea finalizării obiecti
velor de mai sus. în acest sens, s-a 
hotărit ca în ședința plenară de 
vineri, 12 martie, să se examineze 
modul de continuare în viitor a lu
crărilor reuniunii în vederea încheie
rii acesteia cu un document final 
substanțial și echilibrat.

Aici se apreciază că ședința plenară 
de vineri ar fi ultima din această 
etapă a reuniunii, lucrările forumu
lui general-european urmind să fie 
reluate, după o pauză, la sfirșitul 
lunii octombrie sau începutul lunii 
noiembrie 1982.

pentru a-i interoga. 46 de studenți 
de la Institutul politehnic din He
bron (Cisiordania), ca urmare a unor 
puternice manifestații împotriva o- 
cupațici. Studenții au scandat lozinci 
ostile la adresa administrației israe- 
liene din Cisiordania și au arborat 
un drapel palestinian pe una dintre 
clădirile institutului. Ei și-au mani
festat solidaritatea față de colegii de 
la Universitatea Bir Zeit, închisă 
recent pe o perioadă de două luni, 
di-n ordinul autorităților militare is- 
raeliene de ocupație, precum și cu 
populația druză din zona înălțimilor 
Golan anexată de Isi’ael*- aflată in 
grevă generală de peAto /Orei săptă- 
mini. / •

*
Philip Habib, trimis special al pre

ședintelui Ronald Reagan pentru 
Orientul Mijlociu, a sosit în Israel 
venind de la Riad, după o escală la 
Cairo.

de acte de sabotaj și șantaj econo
mic de către regimul sud-african“.

Comunicatul cere „să se pună ca
păt agresiunii militare și șantajului 
economic împotriva statelor libere și 
independente din regiune și retra
gerea forțelor de ocupație sud-afri- 
cane din Republica Populară Angola". 
Conducătorii statelor din prima linie 
se angajează, de asemenea, să întă
rească sprijinul material și diploma
tic acordat Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O.,
precum și Congresului Național Afri
can (C.N.A.) în vederea „intensifică
rii luptei pentru dobîndirea indepen
denței naționale a popoarelor lor".

Comunicatul notează, totodată, fap
tul că poporul sud-african s-a ridicat 
In mod hotărit Împotriva apartheidu
lui prin greve și acțiuni armate.

vO amplă lucrare editată de UNESCO prezintă cu obiectivitate științificăVr

Condițiile de trai
Lucrarea intitulată „MUNCITORII IMIGRANȚI IN EU

ROPA : ce fel de statut*, editată de Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, știință și cultură (UNESCO), redac
tată de un colectiv de specialiști in materie, sub coor
donarea conferențiarului universitar Eric-Jean Thomas, 
avocat la Curtea din Paris, consacră unul din capitole si
tuației imigrantului din R.F. Germania. Intr-un număr ante
rior (vezi „Scinteia* nr. 12 297 din 6 martie) am reprodus 
extrase din prima parte a acestui capitol. Publicăm mai j'os 
extrase din ultima parte a capitolului, urmind ca să redăm 
ulterior extrase din capitolele consacrate aceleiași proble
matici in alte țări vest-europene.

grele și umilitoare ale imigranților

Situația imigrantului in Republica Federală Germania ffl)
Repartiția populației 
străine pe categorii 

și calificări 
profesionale

„Faptul că imigranții sint folosiți 
la muncile cele mai penibile și mai 
desconsiderate reiese clar din ana
liza repartizării lor soclo-profesio- 
nale. între 1972 și 1977, aceas'ă re
partiție a cunoscut o evoluție în 
sensul că prezența străinilor in mun
cile manuale și neplăcute a crescut 
considerabil : 26 la sută din totalul 
muncitorilor manuali din R.F.G. sint 
imigranți".

Șomajul in rindul străinilor. „Pro
centul de șomaj in rindurile străini
lor a inceput să crească considerabil 
in 1974, odată cu agravarea crizei 
economice și, de atunci, el depășește 
procentul de șomaj al populației ac
tive germane. în 1975. peste 150 000 
străini erau șomeri, ceea ce repre
zenta 7 la sută din totalul forței de 
muncă a imigranților". (Procentaj care 
a sporit de atunci continuu, ajungind 
in prezent la 12 la sută, față de 8,2 
la sută j>e plan național. Șomajul 
lovește in mod deosebit tineretul ■■ 
80 la sută din străinii intre 18—24 de 
ani din R.F.G. nu au de lucru — 
N.R.).

Inserția imigrantului 
și a familiei sale 

în societate
tn acest subcapitol, autorii anali

zează o serie de aspecte fundamen- 
privind drepturile sau mai

exact lipsa de drepturi a imigran
ților in R.F.G. „Străinii nu au dreptul 
de vot politic și sint excluși de la 
alegerile legislative in întreaga Ger
manie occidentală.

în baza legii asupra străinilor, imi
granților nu le sint acordate liber
tatea de întrunire publică, libertatea 
de asociere, libertatea de mișcare, 
libera alegere și exercitare a pro
fesiei. Pe deasupra, spre deosebire 
de germani, străinul poate 
expulzat de pe teritoriul R.F.G.

Drept urmare a ansamblului aces
tor prevederi, .muncitorul imigrant 
suferă de o mare insecuritate ju
ridică".

(Textele de mai sus arată conclu
dent cită valoare au perorațiile pe 
tema „drepturilor omului" in socie
tatea bazată pe exploatare : de la 
cele mai elementare drepturi ale 
omului și cetățeanului sint exceptați, 
dintr-odată, această mare masă de 
oameni ai 
recunoaște 
„STERN",

„Străinii 
autohtonii, 
Deși ei sint utili ca mină de lucru, 
sint indezirabili ca indivizi".

Mai mult decit atit. Departe de*a 
-se produce o „inserție", o „integra
re" in societatea respectivi, străinul 
este privit cu o ostilitate crescindă.

„Muncitorul imigrant in R.F.G. — 
afirma criminologul Werner Hama
cher — simte pe pielea sa ci nu este 
dorit : disprețuit, fără șanse de vi
itor. prost tratat, exploatat el trăiește 
Intr-o societate care, chipurile, asi
gură fiecăruia o șansă. Dar barie
rele dintre muncitorii străini și cetă
țenii vest-germani fi condamnă sd 
rămini o minoritate dezavantajată".

fi

muncii — imigranții. O 
dealtfel deschis revista 

atunci cind scrie :
au îndatoriri egale cu 

dar au drepturi inegale.

tn condițiile actuale, de sporire 
continuă a numărului șomerilor „na
ționali",'această ostilitate devine tot 
mai fățișă, ia forme tot mai violente
— de la inscripțiile de pe zidurile 
ghetourilor de imigranți : -Cărați-vă 
acasă-, de la afișele xenofobe din 
berăriile miincheneze -Afară cu 
străinii. Aici nu serpim decit 
germani- și pini la fărădelegile ban
delor reacționare, neonaziste, care
— așa cum s-a întîmplat la Bielegeld
— au atacat cu sticle de bere sparte 
un grup de muncitori imigranți, ră- 
nindu-i grav. Oare această perspec
tivă „democratică" «â-i fi amăgit pe 
unii dintre cei ce «i-au părăsit locu
rile natale ? 1 — N.R.).

Probleme privind locuința
„în cele mai multe cazuri, munci

torii imigranți sint cazați in „cămi
ne" anume, locuind mai mulți in
tr-o încăpere. Există unele locuințe 
pentru bărbați și altele pentru femei, 

cuplurilor căsă- 
im-

care nu permit 
torite posibilitatea de a locui 
preună. Străinii se plîng de con-

tro^le, de restricții și de regulamen
tele care privesc conviețuirea în a- 
ceste „cămine".

în aceste condiții nu e de mirare 
că muncitorii străini caută să-și pă
răsească acest tip de locuință. Dar 
majoritatea muncitorilor străini in- 
timpină dificultăți in găsirea unui 
apartament. Din două motive : pe 
de o parte, din cauza atitudinii dis
criminatorii a (vest) germanilor față 
de străini și, pe de altă parte, din 
cauza lipsei de locuințe ieftine in 
R.F.G.

Foarte adesea, tn marile orașe, 
cartierele de imigranți sint alcătuite 
din barăci. Date fiind dificultățile 
imigrantului de a-și găsi o locuință, 
proprietarii pretind chirii ridicate, 
fără să se simtă obligați să inves
tească pentru a face reparații sau 
modernizări". (Potrivit unor date pu
blicate In revista „STERN", „străinii 
ajung să plătească pentru o locuință 
similară o chirie cu 40 la sută mai 
mare decit autohtonii", tn ceea ce 
privește -confortul- locuințelor imi
granților, o anchetă efectuată In lan
dul Rhenania de Nord—Westfalia, 
unde trăiesc 30 la sută din totalul imi
granților, relevă că 85 la sută din fa
miliile acestora locuiesc in case dără
pănate, din care 20 la sută in subso
luri și barăci insalubre. In 35 de locu-
ințe dintr-o sută nu există bucătărie, 
tn 68 — grupuri sanitare, in 84 — apă 
caldă - N.R.).

ÎN CONCLUZIA capitolului, auto
rii subliniază :

„Străinii Îndeplinesc munci
le cele mai penibile fi cele 
mai prost plătite. Dată fiind 
slaba lor calificare, lipsa de 
experiență profesională, han
dicapurile culturale fi slaba 
cunoaștere a limbii, ei au di
ficultăți în obținerea de 
munci caliticate. Situația ac
tuală a șomajului în R.F.G. 
11 constringe să accepte munci 
necaliiicate, aceasta fiind sin
gura lor șansă de a munci”.

Datele, (aptele, textele de lege cuprinse In studiul de mai sus alcă
tuiesc, desigur, un tablou sugestiv și edificator asupra condițiilor de exis
tență și de viață ale imigranților, oameni care și-ou părăsit patria amă
giți de mirajul unul trai moi ușor, dar core, confruntați cu realitățile vi
trege ole societății In care au ajuns, și-ou văzut năruite visurile și spe
ranțele La cele de mai sus se cuvine adăugat că in răstimpul core a 
trecut de lo elabororeo lucrării, in R.F.G ou fost preconizote, ca urmore 
o accentuării crize' economice, noi reglementări de natură să înăsprească 
și moi mult situația muncitorilor imigronți și, de fapt, să stăvilească orice 
noi imigrări și să-i determine pe mulți dintre cel care se mai oflă acolo 
să se întoarcă in țările de origine, la casele șl familiile lor.

Agenția U.P.I.: Numărul 
muncitorilor străini 
va fi și mai redus

Autoritățile vest-germane vor intro
duce noi reglementări menite să ducă 
la reducerea numărului de imigranți 
veniți să lucreze in R.F.G. — infor
mează, din Bonn, agenția U.P.I. 
Sursa citată precizează, de aseme
nea, că autoritățile sint decise să 
încurajeze plecările imigranților in 
țările lor de origine. Aceste proiec
te de legislație au fost analizate la 
Bonn și aprobate într-o reuniune de 
premierii landurilor vest-germane. 
Prin aceste măsuri, a arătat pre
ședintele reuniunii, Bernhard Vogel, 
se urmărește și „stoparea ostilității 
crescinde" a vest-germanilor față de 
cej 4,6 milioane de imigranți înre
gistrați oficial. Mai mult decit atit, 
proiectul de lege amintit prevede a- 
cordarea de subsidii din partea sta
tului vest-german acelor imigranți 
care vor pleca in țările lor, cu pro
misiunea că nu vor mai reveni in 
R.F.G.

Agenția U.P.I. precizează, In acest 
imi- 

parte 
atins 
nivel 
peste

sens, că „ostilitatea față de 
granți este în cea mai mare 
datorată șomajului, care a 
acum in R.F.G. cel mai Înalt 
din ultimii 27 de ani, afectind 
2 milioane de persoane".

...Șl O ADĂUGIRE DE „ULTIMĂ ORĂ"

Agenția France Presse despre creșterea 

valului de ostilitate față de imigranți
Datele și < / ................. ...

o revelatoare ilustrare in telegrama de mai jos, transmisă luni, 8 mar
tie, de agenția France Presse, sub semnătura corespondentului său 
la Bonn, Elie Marcuse, și axată in întregime pe starea de spirit tot 
mai ostilă in rindul populației vest-germane față de imigranți.

adevărurile conținute in studiul UNESCO iți găsesc

• „Tinărul turc Goksal s-a 
spînzurat săptămînă trecută la 
Hamburg, deoarece, cum expli
că el intr-o scrisoare de adio, s-a 
săturat să mai fie tratat drept 
-turc murdar- și «venetic»".

• Alfred Dregger, purtătorul 
de cuvint al partidelor de opo
ziție (Uniunea creștin-democrată 
— Uniunea creștin-socială), pen
tru problemele de politică inter
nă, s-a arătat deosebit de pre
ocupat de faptul că in 1986 -mili
oane de muncitori turci- ar pu
tea invada R.F.G. in urma trata
tului de asociere a țării lor la 
C.E.E. „Străinii — a precizat A. 
Dregger — «nu vor putea nici
odată să fie integrați in R.F.G.»".

• La rindul său, Gerhard 
Baum, ministru vest-german de

ALLGE- 
cotidian al 
din Frank-

O ipostoză tipică, o imagine sugestivă - care nu mai necesită nici un 
comentaiiu - asupra muncilor rezervate imigrantului in lumea occidentală

interne, apreciază că «situația 
privind relațiile dintre vest-ger- 
mani și străini este gravă» și că 
grupările extremiste de dreapta 
încearcă să profite de această si
tuație.

Raporturile dintre localnici și 
lucrătorii străini sint deosebit de 
încordate in marile orașe : 23 la 
sută din locuitorii marelui cen
tru FRANKFURT PE MAIN 
sint străini; proporția este de 18 
la sulă la STUTTGART și 17 la 
sută la MUNCHEN.

„FRANKFURTER 
MEINE, influentul 
cercurilor de afaceri
furt, apreciază că s-a ajuns «la 
punctul de saturație».

tn cadrul unei reuniuni ce a 
avut loc la sfirșitul lunii ianua
rie, in cunoscutul centru univer
sitar Heidelberg, un grup de 15 
profesori vest-germani și-au 
exprimat, la rindul lor, neliniș
tea, cerind repatrierea muncito
rilor străini «pentru a se resta
bili calmul in societate».

Citeva extrase din procesul- 
verbal al acestei reuniuni, orga
nizată de așa-zisul -Cerc pentru 
protecția poporului german-, sint 
revelatoare : -Nu există cale de 
salvare decit dacă vom reuși să-i 
convingem pe vest-germani să 
aibă mai mulți copii sau dacă 
vom reduce numărul străinilor 
din R.F.G.» — afirmă prof. Theo
dor Schmidt-Kaier din Bochum.

Amplu comentat, acest „ma
nifest dip Heidelberg" a provocat 
vii reacții ale stingi! vest-germa
ne ț Rudolf Dressier, deputat al 
Partidului social-democrat, s-a 
declarat -scîrbit- de documentul 
zmintit, care, a spus el, -ne amin
tește in chip oribil de trecutul 
nostru recent-, adică de regimul 
hitlerist.

-Nu încape, însă, îndoială, a 
adăugat deputatul liberal 
drich Holscher, că o pa 
populației vest-germane îi 
testă pe străini».
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