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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Baas Arab Socialist, condusă 

de tovarășul Assem Kansou
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NIVELUL RECOLTEI SE DECIDE ÎNCĂ DE LA SEMĂNAT. DECI,

MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU ASIGURAREA
DENSITĂȚII OPTIME LA TOATE CULTURILE!
Experiența și mai ales producțiile 

mari obținute de unitățile agricole 
fruntașe demonstrează convingător 
că asigurarea densităților optime 
de plante Ia hectar, însoțită de a- 
plicarea întregului complex de lu
crări, constituie o condiție de bază 
pentru sporirea recoltelor, pentru 
valorificarea superioară a potenți
alului productiv al solului din fie
care zonă.

După cum se știe, pe baza in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, împreu
nă cu Academia de științe agricole 
și silvice au elaborat in anul 1980 
norme obligatorii cu privire la 
densitățile ce trebuie realizate la 
toate culturile. Aceste norme de 
densitate au fost legiferate prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 
405/1980 privind aprobarea norme
lor pentru executarea lucrărilor de 
bază la culturile de cereale și 
plante tehnice.

întrucit am intrat din plin in 
campania agricolă de primăvară, 
cînd se pun bazele recoltelor din 
acest an, este necesar ca in toate 
unitățile agricole să se acționeze 
cu maximă răspundere pentru asi
gurarea densităților prevăzute la 
fiecare cultură in parte, pe toate 
suprafețele cultivate, începind cu 
plantele care se insămințează 
acum, în prima urgență. Potrivit 
prevederilor Decretului Consiliului 
de Stat, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a cerut or
ganelor sale județene și specialiș
tilor din agricultură să ia măsuri 
ferme pentru respectarea cu stric
tețe, incă de la semănat, a den
sităților prevăzute a se realiza.

Asigurarea densităților optime, 
pe metru pătrat sau hectar, la fie
care cultură este o obligație lega

lă pentru toți oamenii muncii din 
agricultură, pentru toate unitățile 
agricole .și, de aceea, le supunem 
din nou atenției.

Organele agricole județene, con
siliile unice agroindustriale, cu 
sprijinul stațiunilor de cercetări 
agricole, au obligația să diferenție
ze, potrivit condițiilor specifice din 
fiecare zonă, normele tehnice pri
vind densitatea plantelor prevăzute 
in Decretul Consiliului de Stat. 
Condiția de bază este însă ca den
sitatea să nu scadă sub limita mi
nimă prevăzută in decret. Din 
contră, afirmă specialiștii, in agri
cultură, mai ales in sistemele de 
irigații și pe terenurile din zonele 
cu mai multă apă provenită din 
precipitații trebuie depășite limitele 
maxime privind densitatea plante
lor la hectar. Important este ca 
acum, la declanșarea însămînțări- 
lor, în fiecare unitate agricolă să se 
cunoască exact, la fiecare cultură, 
diferențiat pe sole, densitatea op
timă de plante. Și, in acest sens, 
este util, este necesar ca ziarele 
județene să publice normele tehni
ce privind densitatea la semănat și 
Ia recoltare, așa cum au fost stabi
lite ele de organele de speciajitate 
penfru județul respectiv.

Respectarea soiurilor și a hibri
zilor prevăzuți a se cultiva consti
tuie una din condițiile hotăritoare 
de care depinde realizarea densi
tății de plante pe unitatea de su
prafață. Prin Ordinul nr. 22 al M!- 
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare a fost aprobată lista 
oficială a soiurilor și hibrizilor de 
plantă agricole ce vor fi însămin- 
țate și plantate în primăvara a- 
cestui an și repartizarea lor pe zo
ne de favorabilitate. Pe baza aces-
(Continuare in pag. a IlI-a)

NORMELE TEHNICE PRIVIND CANTITATEA DE SAMINJĂ Șl DENSITATEA 
PLANTELOR LA CULTURILE DIN PRIMA EPOCA, CARE SE INSAMINJEAZA 

IN RINDURI DESE

Cultura
Norme 

de sâmințâ 
— kg la ha —

Număr 
de boabe 
germinabile 
la semănat 
pe metrul 

pătrat

Număr de plante 
la recoltare 

pe metrul pătrat

Ovăz 150-200 450- 550 450- 550
Mazăre 250-350 120- 140 100- 120
Orzoaica
de primăvară 160-200 400- 500 450- 600
Griu
de primăvară 180-240 500- 600 500- 600
In de ulei 60- 80 800-1 000 700- 900
In mixt 90-100 1 400-1 600 1 200-1 400
In fibră 120-130 2 000-2 200 1 800-2 100
Cînepă
de fibră 80- 90 350- 400 330- 380

NORMELE TEHNICE PRIVIND DENSITATEA LA SEMANAT Șl RECOLTARE 
PENTRU CULTURILE PRAȘITOARE DIN PRIMA EPOCA

Cultura
Distanța 

dintre rînduri 
- centimetri -

Număr 
de plante 
pe rînd, 
pe metru 

liniar 
la răsărire

Număr de plante 
la recoltare 
pe hectar

Sfeclă de zahăr 45 10 80-100 000
Cartofi :
— extratimpurii 50 5 60- 70 000
— timpurii și de vară 70 4 50- 60 000
- de toamnă :

a) irigat 70 4,5 , 50- 60 000
b) neirigat 70 3,5

Mecanizatori, cooperatori, specialiști, oameni ai muncii djn agricultură!
Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile și utilajele, parti

cipați cu toții la executarea grabnică a însămînțărilor!
De hărnicia, priceperea și răspunderea cu care munciți acum, oră de 

oră și zi de zi, depinde efectuarea în timpul optim și în condiții de bună 
calitate a însămînțării fiecărei culturi!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marii, delegația Partidului Baas 
Arab Socialist, condusă de Assem 
Kansou, membru al Comandamentu
lui Național al Partidului Baas Arab 
Socialist, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist din Liban, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră.

La între vedete a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost de față Wahib Tannous, 
membru al Comandamentului regio
nal al P.B.A.S.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut și urări prietenești din 
partea tovarășului Hafez Al-Assad, 
secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist,’ președintele Repu
blicii Arabe Siriene, iar poporului 
român prieten succese tot mai mari 
pe calea propășirii economico-sociale 
și a bunăstării sale. .

Tovarășul Assem Kansou a dat o 
înaltă apreciere politicii Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste pe plan internațional și a mar 
nifestat profunda admirație față de 
prodigioasa activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de poziția 
constantă și inițiativele< sale in so
luționarea problemelor complexe cu 
care este confruntată omenirea, in 
reglementarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu. Totodată, oaspe
tele a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu gratitudinea pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea de a vizita România și de a 
cunoaște direct unele dintre realiză
rile de seamă obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în 
construirea societății socialiste mult 
tilataral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru salut și sentimen
tele exprimate și a adresat, la rin- 
dul său, tovarășului Hafez Al-Assad 
un salut călduros și cele mai bune

urări de sănătate și fericire, de pace 
și prosperitate poporului sirian pri
eten.

In cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații ro- 
mâno-siriene, care se dezvoltă con
tinuu pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, în spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad. A fost exprima
tă, totodată, dorința comună de a 
aprofunda și extinde colaborarea și 
cooperarea fructuoasă dintre cele 
două țări, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab So
cialist, în spiritul stimei și respectu
lui reciproc, în folosul ambelor noas
tre popoare, al cauzei păcii, secu
rității și independenței naționale, 
progresului și conlucrării internațio
nale. In acest cadru a fost sublinia
tă importanța Programului de coo
perare între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab Socialist, 
pe anii 1982—1983 — semnat cu oca
zia acestei vizite — manifeStindu-se 
convingerea că va contribui la dez
voltarea și întărirea relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre partidele noastre.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus în evidență ca
racterul deosebit de complex al si
tuației politice mondiale ca urmare 
a intensificării politicii de forță,-a- 
gresiune, de dominație și asuprire, a 
accelerării cursei înarmărilor, care a 
atins niveluri fără precedent și cre
ează grave pericole la adresa inde
pendenței și suveranității popoare
lor, a păcii mondiale. S-a subliniat 
că în actualele condiții se impune, 
mai mult ca oricînd, ca toate statele, 
toate popoarele, forțele progresiste 
și democratice, opinia publică din în
treaga lume să acționeze cu hotărîre 
pentru oprirea încordării situației 
internaționale, pentru rejuarea și 
continuarea politicii de destindere, 
colaborare și pace, de respectare a 
independenței și suveranității națio
nale, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor con- 
flictuale, pentru eliminarea forței și 
a amenințării cu forța în relațiile 
dintre state. A fost reliefată însem

nătatea pe care o prezintă pentru 
politica de destindere și pace opri
rea cursei înarmărilor, trecerea Ia 
diminuarea treptată a cheltuielilor 
militare, a armamentelor și armate
lor, la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmare nucleară, încetarea am
plasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa și eliminarea 
celor existente, ceea ce ar contribui 
la reducerea încordării dintre atate, 
la înlăturarea amenințării care pla
nează asupra vieții și liniștii po
poarelor, la intensificarea dezvoltării 
economico-sociale a fiecărei țări.

In timpul convorbirii, o atenția 
deosebită a fost acordată situației 
existente în Orientul Mijlociu. S-a 
relevat necesitatea de a se ajunge la 
o reglementare globală, pașnică, a 
situației din această zonă a globului, 
care să ducă Ia instaurarea unei păci 
juste și trainice, bazată pe retrage
rea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, rezolvarea problemei poporului 
palestinian, pe baza dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent — asigurării independenței 
și integrității teritoriale a tuturor 
«statelor din zonă.

S-a subliniat necesitatea rezolvării 
problemelor din Liban, respectării 
independenței și integrității teritoria
le ale acestui stat, instaurării unul 
climat de pace și liniște, de conlu
crare și conviețuire intre toți cetă
țenii țării, pentru ca poporul libanez 
să-și poată consacra eforturile dez
voltării pașnice, conform aspirațiilor 
sale de progres și pace.

Schimbul de păreri a relevat, tot
odată, însemnătatea lichidării feno
menului subdezvoltării, reducerii și 
eliminării decalajelor dintre țării» 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare și a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, care Bă sti
muleze progresul mai rapid al tu
turor statelor, îndeosebi al celor ră
mase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

- pricepere și pasiune,
PASIUNE Șl PRICEPERE

Citim pe „cartea de vizită" a cooperativei agricole de producție din Schela, ju
dețul Galați, la capitolul zootehnie : în 1981 s-au obținut aici, de la fiecare vacă fu
rajată, 4 259 litri de lapte. S-au livrat la fondul central al statului 14 289 hi de lapte
— cu 1 889 hl peste pian — 89 t carne de taurine (față de 30 t in plan), carne de porc,
de oaie. Totalul veniturilor realizate de cooperatori, din zootehnie, s-a ridicat anul 
trecut la peste 8.5 milioane lei. ț

După cum se poate constata, rezultatele consemnate se înscriu printre cele „de 
virf", la care aspiră multi. Reprezintă cumva, pentru autorii lor, punctul terminus al 
ambițiilor ? Nicidecum. Iată, in chemarea la întrecere care a pornit de aici către toate 
cooperativele agricole de producție, pentru 1982 crescătorii de animale din Schela își 
propun intre altele să obțină o producție de 4 600 litri lapte de la un efectiv de 400 
de vaci — cu 400 litri mai mult decit prevederile planului — să livreze la fondul cen
tral al statului, suplimentar, 1 920 hl de lapte de vacă, 60 t carne de porc, 7,6 t lină. 
Obiective ambițioase, pentru îndeplinirea cărora îngrijitorii de animale, mulgătoarele, 
specialiștii vor trebui să pună la bătaie toată știința lor, pasiunea in muncă și încre
derea că numai de ei depinde să determine realizări și mai mari in această impor
tantă ramură de activitate. Sint tocmai ideile care au constituit axul mesei rotunde 
ținute zilele trecute la Schela, la care au luat parte : ing. Anișoara Grigore, șefa 
fermei de vaci. Alexandra Rusu, mulgătoare, Ion N. Munteanu și Marin Nicolae, în
grijitori, dr. Paul Grigore, medicul dispensarului veterinar comunal, Pantelimon Ga- 
vriliu. secretar adjunct al comitetului comunal de partid.

Reporterul : Neîndoios, 
slnt mulți cititori care știu 
prea puține despre Schela. 
De aceea, v-am ruga, un 
cuvint despre tradiția creș
terii animalelor de aici.

Ion N. Munteanu : Mai 
tot omul de Ia noi a cres
cut dintotdeauna o vacă de 
lapte. Oamenii aveau, ca să 
spun așa, rădăcini în a- 
ceastă meserie. Așa că nu 
s-a pornit chiar de la zero...

Marin Nicolae : tn pri
vința felului de a îngriji 
animalele s-au petrecut to
tuși mari schimbări. Alt
fel ajungeam noi la pro
ducțiile de azi ? Cîndva, o 
vacă din gospodăria ta, in
dividuală. dacă dădea, hai 
să zic. pină la 5 litri de 
lapte pe zi era nu mult, 
ci foarte mult. Azi eu nu 
aș ține în curte, în rup
tul capului, o vacă ce im! 
dă sub 20 de litri lapte zil
nic. Nici nu ar fi renta
bil. Chiar și aceste... pre
tenții arată că altfel se 
gîndeste acum 15 noi. iar 
Ia felul ăsta de judecată 
nu se putea ajunge decit 
pornind ne un drum nou. 
Lucrez de 20 de ani la sec
torul zootehnic. Oamenii 
s-au schimbat foarte mult.

Reporterul : Despre ce

fel de schimbări este 
vorba ?

Marin Nicolae : Sînț 
multe. Tata, de pildă, voia 
să mă facă tinichigiu la 
oraș, nu... văcar. Mă rog, 
idei de felul ăsta aveau și 
alții. Ca să nu mai amin-

Discutînd cu cres
cătorii de animale 
din C.A.P. Schela, 
județul Galați, care 

au obținut anul 
trecut producții 
medii de 4 250 
litri de lapte

tesc și... ideile în privința 
furajării.

Pantelimon Gavriliu : In
tr-adevăr, aici s-au învins 
nenumărate inerții. Pre
ședintele cooperativei, to
varășul Petrache Botezatu, 
care a fost mai întii bri
gadier zootehnic, nu s-a lă
sat pină nu i-a făcut pe 
toți să priceapă că produc
țiile mari nu se pot obți
ne doar cu paie și coceni.

Acum, lucrurile par sim
ple. Dar pină s-a obișnuit 
fiecare cu rigorile furajă
rii raționale a animalelor, 
cu noua optică de muncă 
in sectorul zootehnic a tre
cut ceva vreme, s-au cer
nut destui pe la grajduri. 
Deși sintem o zonă de 
deal, fără pășuni întinse, 
ne asigurăm finurile nece
sare, astfel incit ajung de 
pe un an pe altul. Cum 1 
Sporind producțiile pe su
prafețele cultivate. Cele 
mai bune terenuri, din cu
prinsul văilor, au fost re
zervate cultivării furaje
lor : borceag. lucernă. O 
parte se și irigă.

Alexandra Rusu: E drept 
că la asigurarea hranei a- 
nimalelor iau parte toti 
cooperatorii. Azi, să zicem, 
se cosește, miine ce! mai 
tîrziu se face transportul la 
depozite. Transportul de pe 
cîmp începe însă neapărat 
în zori și tine cel mult 
pină la ora 10. Ca să nu 
se scuture nici o frunză de 
borceag ori lucernă. în 
alte locuri aud că treaba 
asta este lăsată numai pe 
seama mecanizării. Care.

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderea „Vulcan" din Capitală. Secția rotagre- 
gate a intrat in funcțiune la întreaga capacitate, in 
această secție se realizează agregate rotative (mori 
de măcinat cărbune, ventilatoare de aer și gaze pre- 
încălzitoare rotative) necesare întreprinderilor ce au 
centraie cu cazane și folosesc combustibili solizi (căr

bune, șisturi), precum și pentru export

BACĂU :

Producție-marfă suplimentară 
prin creșterea productivității muncii

Prin folosirea din plin a timpului de lucru și prin 
creșterea continuă a indicelui de exploatare a mași
nilor, instalațiilor și utilajelor de care dispun, oamenii 
muncii din industria județului Bacău au realizat, de 
la începutul anului și pină acum, o producție-marfă 
suplimentară in valoare de 109 milioane lei. Aceasta 
se concretizează. între altele, in 82 558 tone produse 
petroliere, 4 098 tone cărbune. 5 760 tone produse chi
mice, 110 000 mp țesături, 17 000 perechi de încălță
minte, mobilier și confecții in valoare de 12 milioane 
lei și alte produse necesare economiei naționale. De 
menționat că intregul spor de producție obținut a 
fost realizat pe seama creșterii productivității muncii, 
cele mai bune rezultate inregistrîndu-le petrochimistii 
din Borzești, minerii din Comănești și textiliștii din 
Buhuși. (Gheorghe Baltă).

Partidului, țării-munca 
și devotamentul tineretului 

revoluționar al patriei
— Se împlinesc, în această primă

vară, șase decenii de la făurirea 
Uniunii Tineretului Comunist și un 
sfert de veac de activitate a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Care sint, tovarășe 
prim-secretar, principalele preocu
pări și manifestări menite să mar
cheze acest moment omagial ?

— Voi sublinia, de la inceput, fap
tul că momentul omagial la care vă 
referiți este un bun prilej de a in
tensifica întreaga activitate desfășu
rată de către U.T.C. și U.A.S.C.R. 
Toate acțiunile, toate manifestările 
ce se înscriu sub egida acestui eve
niment sint în așa.fel organizate in
cit să dea un suflu nou activității 
conjugate a organizațiilor de tineret 
și studenți. Dorința noastră este ca 
ele să se constituie intr-un cadru 
optim pentru substanțiale îmbunătă
țiri calitative.

— Care este, pentru tineretul 
României socialiste, pentru organiza
ția sa revoluționară, semnificația a- 
cestui jubileu ?

— Acțiunile pe care noi le-am ini
țiat își propun să evidențieze cele 
mai înaintate tradiții de luptă ale 
partidului, ale clasei muncitoare, ale 
tineretului revoluționar, ai căror 
demni continuatori sint tinerii de 
azi. Totodată, din perspectiva isto
riei, sint reliefate marile înfăptuiri 
din anii edificării noii societăți, în
deosebi de după cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., trezind în inimile, 
în conștiințele tinerilor mîndria 
pentru forța constructivă a poporu
lui nostru, condus de partid. Anga
jamentul tineretului de a participa 
activ, împreună cu toți oamenii 
muncii, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, la înfăptui
rea hotăririlor Congresului al XII- 
lea al P.C.R., a obiectivelor stabilite 
pentru acest al doilea an al cincina
lului calității și eficienței dobîndește, 
pe acest fond, o mai mare forță de 
înrîurire. Referindu-ne, acum, la 
Uniunea Tineretului Comunist, tre
buie să subliniem că toate marile 
succese -obținute de la făurirea sa, în 
martie 1922, și pină în prezent se 
datoresc, in principal conducerii si 
îndrumării directe de către partid. O

semnificație majoră, de o importan
ță deosebită, o are faptul că secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al că
rui rol in conducerea Uniunii Tine
retului Comunist s-a dovedit a fi 
fundamental, a manifestat și mani
festă, în toți acești ani de cînd se 
află în fruntea partidului și a țării, o 
preocupare statornică pentru per
fecționarea activității U.T.C. și 
U.A.S.C.R. Sint relevante, în acest 
sens, participarea secretarului gene
ral al partidului la congresele 
U.T.C. și conferințele U.A.S.C.R., în-

Convorbire cu tovarășul
Pantelimon GĂVĂNESCU 
prim-secretar al C.C, al U.T.C.

tilnirile de lucru cu organele de con
ducere ale organizației noastre revo
luționare, analizele cu privire la Ca
litatea muncii politico-educative, vi
zitele efectuate pe șantierele națio
nale ale tineretului, in unități eco
nomice și de învățămint. După cum 
este cunoscut, aproape că nu există 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care să nu se facă re
feriri la tineret, la răspunderile lui. 
Chiar recent, la începutul acestui an, 
secretarul general al partidului s-a 
întilnit cu cadrele din conducerea 
U.T.C. și a Ministerului Educației și 
învățămintului și a analizat pro
blemele educării tineretului studios, 
stabilind importante măsuri pentru 
îmbunătățirea structurii organizații
lor U.T.C. din școli, ale pionierilor 
și șoimilor patriei, pentru intensifi
carea intregii activități desfășurate 
în rindul elevilor și studenților.

— Să revenim la o idee pe care ați 
subliniat-o mai înainte. Considerați, 
așadar, că acțiunile, manifestările 
inițiate In această perioadă contri
buie la perfecționarea activității po
litico-educative pe care o desfășoară 
organizația revoluționară a tinere
tului ?

— Ne-am propus ca toate acțiunile 
pe care le inițiem In această peri

oadă să fie cit mai bine organizate, 
să răspundă cerințelor și exigențe
lor tinerilor. Aceasta este cea dinții 
condiție a unei calități superioare. 
Dealtfel, am imprimat un pronunțat 
caracter de lucru momentului oma
gial pentru care ne pregătim. Noi 
considerăm că azi, in România so
cialistă. cea mai înaltă cinstire a 
înaintașilor, a generațiilor ce au lup
tat și s-au jertfit pentru libertatea 
patriei, pentru progresul ei o consti
tuie rezultatele muncii noastre. De
sigur, ne pregătim pentru o mare 
sărbătoare. Dar nu putem trefce, in 
acest cadru sărbătoresc, peste faptul 
că ne mai confruntăm cu neajunsuri 
în munca politico-educativă, cu ne- 
împliniri, că sint necesare încă mari 
eforturi pentru îndeplinirea obiecti
velor ce ne stau în față. Acum, cînd 
aniversăm 60 de ani de la crearea 
U.T.C. și 25 de ani de clnd a luat 
ființă U.A.S.C.R., este firesc să inte
grăm îmbunătățirea întregii noastre 
activități între obiectivele de prim 
ordin. Milităm pentru ca fiecare or
ganizație U.T.C. și A.S.C. sâ promo
veze forme și metode active, să ini
țieze acțiuni cu eficacitate sporită, 
să se afirme ca o adevărată școală 
de educație politică, patriotică, revo
luționară.

— Și rezultatele ? Se poate vorbi 
despre convertirea acestor preocupări 
In înfăptuiri care să corespundă țe
lului propus 7

— Pot spune că este mare numă
rul organizațiilor U.T.C. șl A.S.C. a 
căror activitate a fost debarasată de 
formalism și festivism, realizindu-se 
racordul la exigențele și cerințele 
actuale. Și sint tot mai multe acele 
acțiuni în care se regăsește străda
nia ca tinerii să se simtă in organi
zația lor revoluționară, așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului nostru, ca la ei acasă ; să fie 
participanți activi atit la conceperea.

Convorbire consemnată de 
_________Adrian VASILESCU 
(Continuare in pag. a V-a)
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IDIVERS I
I

I in loc 
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I

de „dați copiilor 
dulciuri!"...

I
I

I
I
I
I
I
I

Elevii Școlii generale din Mi
cuța, județul Satu Mare, afirmă 
cu toată convingerea că zahărul 
pe cars U consumă acum este 
mai dulce decît... orice zahăr. 
Pentru că este rodul sirgutnțet 
și hărniciei lor. Pentru prima 
oară, anul trecut ei au cultivat 
pe latul școlii sfeclă de zahăr 
și au obținut o producție consi
derată record in materie prin 
partea locului. Toată cantitatea 
de sfecli au livrat-o la fondul 
de stat, primind in schimb a- 
proape 1 000 kg de zahăr.

0 cunoscută reclamă, nu prea 
inspirată, spunea : „dați copiilor 
dulciuri !". In locul acestui în
demn, copiii din Micula oferi ei 
zahăr adulților.

I
I
I
I
I
I

I
I

Intervenție 
prompta

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Lttcrînd in schimbul de noap
te, cină a venit dimineața acasă, 
Lucica Hăulici din Otopeni a 
găsit totul răvășit. Lipseau mai 
multe obiecte, între care un 
radiocasetofon și un ceas. A a- 
n-unțat îndată miliția Sectorului 
agricol Ilfov. Tmărul Vocotenent 
Cătălin Negulescu și subofițerul 
Vasile Hutopilă au început, de 
îndată, investigațiile in căutarea 
făptașului. Auzind despre ce e 
vorba, un consătean al păguba
șei, Gheorghe Tinpariu, o urcat 
la volanul mașinii personale și 
s-a oferit să dea o mină de aju
tor. Ajutor care s-a dovedit ex
trem de prețios, întrucit răufă
cătorul, un oarecare Mihăilă 
Măricel, de prin părțile Bacău
lui, a fost depistat tocmai cînd 
se aștepta mai puțin, incintat 
mai ales de ceas și radiocaseto
fon. Dur văzindu-se prins atit de 
repede, i-a stat... ceasul și a ieșit 
eu... cintec.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
„Pe cinste 
ca la Pristol

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ne scrie I. Vasile din comuna 
Pristol, județul Mehedinți : „Sini 
un pasionat cititor al „Scinteii*  
și, intre altele, am intilnit, la ru
brica respectivă, tot felul de 
„fapte diverse*  despre... diverse 
întimplări, multe vrednice de 
laudă, dar șt unele nedorite, ba 
dintr-o comună, ba din alta, cînd 
despre unul care a sustras din 
avutul obștii ca de pe moșia lui, 
cind despre altul care provoca 
scandal sau mai știu eu ce. 
Aflați că Pristolul nostru nu a 
figurat pină acum la acest capi
tol, și cred că nici de acum îna
inte. Și știți de cel Pentru că in 
ultimii cinci-șase ani, nici un om 
din comuna noastră nu a apărut 
in fața nici «unei instanțe de ju
decată, sub nici o învinuire. 
Dacă nu mi credeți, puteți să vă 
interesați și să verificați".

Ne-am interesat de această 
„comună a cinstei*,  am verificat 
și ne-am bucurat.

Asemenea vești să lot auzim!
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Ca-n filme
Aflăm din gazeta mehedințea- 

nă „Viitorul*  o întimplare care 
seamănă cu o secvență de film...

Locul acțiunii : magazinul ali
mentar nr. 2 din Drobeta-Turnu 
Severin.

In rolul principal : vinzătoarea 
Ecaterina Brebu.

Primo tempo : tn timp ce „fi
guranta*  așteptau afară, in ma
gazin intrau și ieșeau cu plase 
și cu pungi pline „favoriții*  
vinzătoarei. Fine del primo 
tempo...

Secondo tempo: Așteptăm re
zultatul forurilor în drept după 
intervenția de rigoare— in spa
tele ușilor închise.

I
I
I
I
I
I
I

I De-ale lui Păcală I
I
I
I
I
I
I
I

..Cum zice povestea. Păcală 
zidea de Tindală care căra ușa-n 
spate. Dar pe Tindală l-a între
cut Gheorghe Hrițcu din Lugoj, 
căruia, după ce a încercat să 
spargă cu toporul ușa de la a- 
partamentul fostei sale soții, i-a 
fost arătată, pentru patru luni 
de zile, o altă... ușă.

.„Multe a auzit și a văzut Pă
cală in viața lui, dar n-a mai 
intilnit ispravă ca a Măriei S. 
din Cisnădie. Cînd locatarilor din 
blocurile vecine nu le curgeau 
uneori robinetele, ea le oferea 
apă de la fîntina din curte cu... 
5 lei găleata. Pină a intrat și ea, 
puțintel, la apă.

...tntr-o singură noapte, Geor- 
gică Țigănuș din Rm. Sărat a 
furat două autoturisme, dar la 
ziuă Păcală l-a văzut înghesuit 
intr-o a treia... alb-albastră.

I
I
I
I
I
I
I

I Act iresponsabil I
I
I
I
I
I
I
I

Niciodată pină acum nu ne-a 
fost dat să consemnăm in 
același caz (un caz care pare de 
domeniul absurdului, dar. din 
păcate, e o tristă realitate) 
atitea infracțiuni săvirșite ..din- . 
tr-un foc*  de Ghiță Badea, meca-/ 
nic la „Autoservice" din Poșta 
Cilnău, județul Buzău. Ce cre
deți că a făcut Ghiță ? Nu mai 
puțin de 5 (Cinci) acte iresponsa
bile. care in termenii legii se nu
mesc infracțiuni . 1) a furat • 
mașină ; 2) s-a urcat la volan in 
stare de ebrietate ; 3) a condus 
fără să aibă permis de condu
cere ; 4) a accidentat un copil ; 
5) a fugit, ca un laș, de la locul 
faptei. Ceea ce nu se va intîm- 
pla și in fața legii, chemat să 
răspundă pentru toate cele cinci 
infracțiuni o dată și bine.

I
I
I
I
I
I
I

I Rubrică realizată de
Petre POPA
fi corespondenții „Scînteii

I

CONFERINȚE DE DARE DE SEAMA SI ALEGERI♦ »

ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Spiritul concret, constructiv al dezbaterilor 
- premisă a îmbunătățirii stilului de muncă

Avîndu-i ca principali furnizori, 
unitățile industriei de produse re
fractare din țară, apoi, hunedorenii, 
reșițenii, gălățenii și ciți alți side- 
rurgiști — ca să ne referim numai 
și numai la ei — își leagă multe nă
dejdi privitoare la sporul muncii 
lor, ca și la obținerea unui metal cu 
proprietăți superioare de oamenii de 
la această unitate minieră unicat in 
țară : minerii dir. Suncuiuș

Zilele trecute, îndreptîndu-ne Îm
preună cu tovarășii Iosif Maștei, 
vicepreședinte al consiliului jude
țean de control muncitoresc al acti
vității economico-sociale, și David 
Teodor, activist al comitetului jude
țean de partid, spre această exploa
tare minieră, unde urma să se desfă-« 
șoare conferința de dare de seamă si 
alegeri a organizației de partid, 
ne-am propus să realizăm împreună 
însemnările de față : dînșii, ca re
prezentanți ai forului județean de 
partid, să participe la conferință, 
după care să ne relateze impresiile, 
constatările despre desfășurarea ei, 
urmînd ca pe acestea să le comple
tăm cu unele constatări din subte
ran, din abataje, luate tocmai in 
timpul desfășurării conferinței.

— Care vi se pare, tovarășe Maș
tei, a fi elementul sau elementele 
caracteristice ale conferinței comu
niștilor din Suncuiuș 7

— A fost o analiză competentă a 
multilateralelor aspecte ale activită
ții organizației de partid : econo
mice, politico-educative și organiza
torice. De reținut, apoi, că delegații 
au pus și și-au pus probleme esen
țiale de muncă, de viață, avind 
grijă să întregească preocupările cu
rente cu cele de perspectivă. Ei au 
criticat neajunsuri, însoțind aproape 
de fiecare dată cuvîntul combativ cu 
propuneri pentru înlăturarea lipsu
rilor. Ne-a reținut atenția o anu
mită structură după profesii de bază 
a celor care au luat cuvîntul in ca
drul dezbaterilor. Notați 7 : loan 
Ungur, prim-maistru la instalația de 
preparare, Traian Popa, miner, Teo
dor Petruș, maistru la coloana de 
transport, Ștefan Cseri, lăcătuș, 
Leontin Groza, inginer șef adjunct, 
Aron Manea, tehnician geolog, Ale
xandru Găvrilaș, electrician, Tibe- 
riu Șandor, geolog, șeful carierei 
Recea, și Ion Groza, directorul 
exploatării. Sint oameni ai produc
ției, din toate sectoarele producției.

— Am reținut numele celor care 
au luat cuvintul la conferință. Care 
a fost numitorul comun al gîndurilor 
lor 7

— întreaga analiză a activității 
»-a făcut prin prisma muncii de par
tid, fiind raportată direct la cerin
țele din documentele de partid față 
de care participanții la dezbateri 
și-au exprimat deplina adeziune. 
Mai mult s-au angajat — precizind 
și căile de urmat : sporirea produc
ției, reducerea consumului de lemn 
de mină, a consumului de energie 
electrică ș.a. — să recupereze, in 
sectoarele pe care le reprezintă.

ponsabilității pentru menirea de a fi 
principalul furnizor de argilă refrac
tară din țară, pentru cerința de a 
asigura îmbunătățirea continuă a ca
lității argilei livrate — continuă dis
cuția tovarășul David Teodor. De 
menționat felul in care s-a stăruit 
asupra cerinței de a se asigura atin
gerea cit mai grabnică a parametri
lor proiectați la instalația de înnobi
lare a argilei, instalație concepută 
și realizată pe baza cercetărilor fă
cute pe parcursul mai multor ani de 
către specialiști din Întreprindere. 
Este una din căile principale pentru 
a asigura argilelor refractare carac

„Argila de Suncuiuș are prețul aurului - și 
trebuie s-o punem larg în valoare pentru a 
reduce importurile" - așa gîndesc comuniștii 
de la această exploatare minieră din Bihor.

Încă din acest an. peste 30 la sută 
din compensațiile acordate de stat 
la recentele • majorări de prețuri. In 
această ordine de idei ar trebui sub
liniat și angajamentul organizației 
U.T.C. de la această exploatare mi
nieră ca pină în ziua aniversării a 
60 de ani de la crearea organizației 
revoluționare a tineretului să reali
zeze cel puțin 50 la sută din angaja
mentul economic pe întregul an.

— Asupra căror aspecte a fost În
dreptat în mod deosebit spiritul 
critic 7

— Unii delegați la conferință au 
adresat critici comitetului de partid 
si consiliului oamenilor muncii pen
tru că n-au dovedit perseverența 
necesară in aplicarea tuturor, propu
nerilor judicioase făcute in ultimii 
doi ani și jumătate. De aceea, unele 
din aceste propuneri nesoluționale 
au fost aduse din nou în atenție 
Criticile s-au referit apoi și la sta
rea de indisciplină a unor oameni, 
la neglijența in folosirea și întreți
nerea utilajelor.

— Rezultă că a fost o conferință 
caracterizată printr-un pronunțat 
spirit al responsabilității comuniste.

— întocmai. Comuniștii de aici ou 
făcut și de această dată dovada res

teristici calitative superioare și a se 
diminua substanțial, pe această cale, 
importul acestei materii prime. Ar 
fi binevenit dacă, în acest context, 
s-ar putea insera in „Scinteia" ape
lul comunist făcut de conferință 
către tovarășii de la grupul de șan
tiere al întreprinderii „Vulcan" dea 
grăbi montarea și punerea In func
țiune a celor două cazane restante 
din 1981.

— în două cuvinte, tovarășe Da
vid : ce apreciați cel mai mult din 
desfășurarea conferinței 7

— Spiritul constructiv al criticilor 
și autocriticilor ; judiciozitatea pro
punerilor.

— Ce nu v-a plăcut 7
— Darea de seamă. O dare de 

seamă neanalitică, constatativă, din 
care au lipsit in mare măsură aspec
tele concrete ale muncii de partid. 
N-a fost o analiză a activității co
mitetului de partid, ci, mai degrabă, 
a consiliului oamenilor muncii, a u- 
nor compartimente tehnico-adminis- 
trative. Aces.t lucru este dealtfel și 
o lipsă proprie. Ca activist de partid 
care răspund de această organizație 
de un an ar fi trebuit, prin mai 
multă îndrumare și sprijin, să pre

vin cu mult înainte această defi
ciență.

...In timp ce la suprafață s-a des
fășurat conferința de partid, în sub
teran, In abataje munca a decurs 
— așa cum aveam să constatăm îm
preună cu inginerul-șef, tovarășul 
Botar, și maistrul miner, șef de re- 
vir Dumitru Martin — în ritm alert.

Ca să ajungem la abatajul 2 777 
aveam să urcăm din galerie pe un 
suitor vertical cu zeci și zeci de 
trepte. Acesta este drumul pe care-1 
fac zilnic ajutorul de miner Du
mitru Mărușca și, nu tocmai zi de zi, 
minerul pensionar Mihai Szolga. 
I-am intilnit in abataj. Ochii le sti
cleau de bucurie. De o satisfacție pe 
care au explicat-o prin aceea că „au 
prins un zăcămînt curat ca aurul". 
„Cum să stau in prispa casei cu bra
țele încrucișate ca miner pensionar, 
Iar argila asta atit de trebuincioasă 
Bă rămină și ea Înțepenită fără a fi 
scoasă la zi ?“, ne spune minerul 
pensionar.

La frontul de lucru al galeriei 
3 800, o înaintare intr-o galerie 
dublă, șeful de brigadă Dumitru 
Popa, alături de ajutorul de miner 
Nicolae Fieraru și vagonetarul Mi
ron Budea incărcau argila rezultată 
dintr-o pușcăturâ proaspătă. Răs- 
punzind la o întrebare, șeful de bri
gadă ne-a spus : „Nu particip la 
conferință pentru că nu sint mem
bru de partid. Intr-un fel, in felul 
nostru, participăm însă și noi la con
ferința comuniștilor de la mină : t 
muncind mai bine, mai cu spor 
aici". „Ce înseamnă concret mai 
bine, mai cu spor 7“ — l-am între
bat. „Cum să vă spun ca să fiu în
țeles 7 La o adunare ni s-a spus că 
pentru trei tone de argilă refractară 
pe care le aducem din import dărn 
o vacă. Apoi, nu-i mai bine pentru 
țară, pentru noi toți să producem 
cit mai multă argilă, sâ dăm noi de 
cit mai multe ori peste plan cite trei 
tone aici și să ne rămină vaca, un
tul, laptele 7. înțelegeți cum se 
pune problema 7 Așa o pun membrii 
de partid, așa o punem toți cei ce 
muncim la Suncuiuș".

Nu era oare acesta ecoul puternic 
amplificat, dincolo de sala de șe
dințe, al ideilor, al dezbaterilor din 
cadrul conferinței organizației de 
partid 7

Constantin MORARU

In fotografie : Complexul de cură balneară din stațiunea Colimănești — 
Căciulata '

ITINERARE TURISTICE 1982

Valea Oltului cu o nouă carte de vizită

Din noua urbanistică o municipiului Baia Mare

— Ce toc ocupă Valea Oltului, cu 
salbele ei de stațiuni, în patrimo
niul turistic al țării ?

— Un loc dintre cele mai impor
tante — ne spune tovarășul Marin 
SANDU, director al O.J.T. Vîlcea. 
Argumente 7 In preajma defileului 
Oltului se află in prezent nu mai 
puțin de șase stațiuni turistice — 
Olănești, Călimănești, Căciulata, 
Cozia, Govora și Ocnele Mari — 
care pot primi în fiecare serie, în 
toate formele de cazare, peste 7 500 
de oameni ai muncii. Si aceasta, 
datorită faptului că In ultimii ani, 
odată cu orientarea prioritară a in
vestițiilor spre zonele balneare cu 
eficiență maximă, stațiunile din 
județul Vîlcea s-au bucurat de im
portante fonduri pentru dezvoltarea 
și modernizarea bazei materiale. In 
apropiere de Cozia, prin construi
rea unui complex de trei hoteluri, 
cu aproape 1 500 locuri, și a ba
zei de tratament — una din cele 
mai mari și mai moderne de acest 
fel din țară — s-a constituit, prac
tic. o nouă stațiune. Edificii noi 
s-au înălțat și in celelalte unități 
turistice ale județului. Aproape 50 
la sută din baza materială a sta
țiunilor de pe Valea Oltului a fost 
creată în ultimii 10 ani, ceea ce le 
conferă atit o urbanistică modernă, 
cit și un grad de confort corespun
zător cerințelor turismului de as
tăzi. Ca să răspund și mai direct 
la întrebarea pusă, Valea Oltului 
ocupă locul doi. după Valea Praho
vei. în ce privește capacitățile de 
cazare, și locul întii tn ce privește 
potențialul de care dispune in do
meniul curei balneare.

— Este folosit acest potențial pe 
măsura eforturilor materiale făcu
te ? Statisticile pe care ni le-ați pus 
la dispoziție sint susceptibile de 
comentarii.

— Dacă ne referim la realizarea 
indicatorilor de" plan, răspunsul 
este pozitiv. Stăm bine. Ne-am 
realizat planul și anul trecut, și în 
ceilalți ani. Dacă ne referim la va
lorificarea deplină, pe tot par
cursul anului, a locurilor de cazare 
trebuie să spunem că ne confrun
tăm cu unele greutăți generate atit 
de cauze obiective, cit și de unele 
subiective. Deși stațiunile de pe 
Valea Oltului nu sint cu nimic mai 
prejos, in ce privește gradul , de 
confort și eficienta terapeutică, de- 
cit oricare altele din țară, interesul 
pentru solicitarea lor nu este orien
tat in tot cursul anului cu aceeași 
preocupare de către agențiile de 
turism care se ocupă de valorifi
carea spațiilor de cazare. Sint pe
rioade. așa-numit.ele „virfuri de se
zoane". cind abia facem față (și 
uneori nici nu facem) solicitărilor.
Si sint perioade cînd baza noastră 

X^rnaterială este folosită, din lipsa de

turiști, cu mult sub nivelul capaci
tăților create. Despre cauzele aces
tei situații se vorbește mereu — și 
răspunzători de această situație 
sîntem făcuți, în primul rînd noi, 
deținătorii bazei materiale. Nimeni 
n-a făcut insă un studiu pentru a 
afla de ce turiștii nu manifestă un 
interes constant pentru stațiunile 
din județul Vilcea. Dacă in ce pri
vește turiștii români acest interes 
este in continuă creștere de la un 
an la altul — dovadă și în 1981 pes
te 160 000 de oameni ai muncii au 
efectuat vacanțe și cure balneare 
în stațitfnile noastre — integrarea 
stațiunilor de pe Valea Oltului în 
circuitul turismului internațional 
este cu totul necorespunzătoare, 
deși bazele noastre de tratament de 
la Cozia, Căciulata și Olănești se 
situează ca dotare ia nivelul celor 
mai bune din (ară, iar eficiența lor 
terapeutică este cunoscută și recu
noscută încă de pc timpul... romani
lor. Baza de tratament de la Cozia 
— o spun fără teama de a fi acu
zat de lipsă de modestie — este de 
nivel european. Dar nu este sufi
cient cunoscută. Or, promovarea 
turismului internațional in stațiu
nile de pe Valea Oltului trebuie să 
înceapă cu lansarea in mod distort, 
ca un „produs nou", a stațiunii 
Cozia.

— Ce noutăți aduc prevederile 
actualului cincinal pentru valorifi
carea in continuare, la un nivel și 
mai înalt, a potențialului turistic al 
stațiunilor de pe Valea Oltului ?

— Pe linia investițiilor există — 
ceea ce ne bucură — aceeași preo
cupare prioritară pentru dezvolta
rea bazei materiale. Pină la sfirși- 
tul actualului cincinal vor fi ridi
cate noi hoteluri — unul al O.J.T. 
la Olănești cu 425 locuri și altul al 
sindicatelor cu 1 000 locuri ; un ho
tel cu 200 locuri Ia Govora și altul 
cu 300 locuri în municipiul Rm. 
Vilcea ; in stațiunea Govora, odată 
cu amenajarea bazei vechi de tra
tament, se va realiza și o instala
ție de captare a energiei solare 
pentru producerea apei calde. Ca
pitolul investiții rămine dator față 
de stațiunile de pe Valea Oltului în 
ceea ce privește agrementul, pen
tru care nici in prezent nu există 
măcar o bază minimă. Noi am fă
cut anumite propuneri în acest 
sens — nu știm dacă sint cele mai 
bune — dar ele continuă să se afle 
Încă in studiu la direcțiile de spe
cialitate din minister. Or. pentru 
stațiunile turistice de pe Valea Ol
tului — izolate de localitățile urba
ne — agrementul reprezintă, alături 
de condițiile foarte bune de cură, 
„oxigenul" căutat de turiști, iar pe 
această linie avem obligații mari și 
trebuie să facem mai mult

Constantin PRIESCU^y

AUTOAPROVIZIONAREA
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației

JUDEȚUL ALBA
„împreună, locuitori și edili, vom asigura 
valorificarea marilor resurse locale" 

W ' _________ ,___ '

Convorbire cu tovarășul loan RETEGAN, 
prim-vicepreședinle ol Comitetului executiv al Consiliului popular județean

— Documentele de partid șî de 
stat adoptate in ultimul timp, cuvin- 
tările recente ale secretarului general 
al partidului au relevat din nou. cu 
deosebită pregnanță, marea însemnă
tate a aplicării principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionării teritoria
le, pentru mai buna satisfacere a ne
cesarului de bunuri agroalimentare. 
înseși recentele decrete ale Consiliu
lui de Stat determină, ca o consecință 
directă, și mai multă exigență față de 
valorificarea potențialului agricol și 
gospodăresc. Vă propunem ca, in spi
ritul acestor exigențe, să debuteze și 
convorbirea pe care o purtăm. Care 
este in momentul de față situația in 
județul Alba privind aprovizionarea 
populației cu principalele categorii 
de bunuri agroalimentare ?

— Voi începe prin a arăta că la 
toate adunările din județul Alba ce
tățenii au discutat și aprobat măsu
rile privind reașezarea și corelarea 
pe principii economice a prețurilor 
produselor agricole și majorarea pre
țurilor cu amănuntul la produsele 
agroalimentare, care constituie un 
puternic stimulent pentru creșterea 
producției agroalimentare. pentru 
dezvoltarea armonioasă a întregii e- 
conomii. Recentele decrete ale Con
siliului de Stat, care transpun in 
limbajul legii măsurile amintite, au 
fost primite cu toată încrederea.

In ceea ce privește situația actua
lă, trebuie arătat că producția locală 
nu acoperă, deocamdată, necesarul 
județului la grine și legume. In 
schimb, creșterea animaleior consti
tuie o practică impămîntenită.

— Care este deficitul actual in ba
lanța locală de cereale și ce perspec
tivă există pentru viitor ?

— In anul 1981 județul Alba a pri
mit din alte zone ale țării 4 526 tone 
de grîu. Prin măsurile luate pentru 
sporirea producției cerealiere, acest

deficit se va micșora încă din acest 
an. In 1982, pentru acoperirea fondu
lui de consum județean vom mai 
primi din fondul centralizat de stat 
numai 1 650 tone. O cantitate mică, 
pe care s-ar putea chiar sâ o acope
rim printr-un spor de producție pes
te plan. Din anul viitor insă, vom 
obține, prin creșterea producțiilor, in 
condițiile unui consum rațional, un 
plus de grîu care va fi livrat la fon
dul centralizat. Aceste sporuri vor fi 
obținute atit pe calea unei agricul
turi intensive, cit și prin mărirea 
suprafețelor cultivate. Nu e vorba de 
o restructurare a planurilor de culturi 
în favoarea cerealelor, ci de reintro
ducerea in circuitul agricol a unor 
păminluri abandonate.

— Strins legată de autoproducția de 
cereale este și autoaprovizionarea cu 
pline și mălai. Ce se întreprinde pen
tru asigurarea acestor produse ?

— Vor fi construite două fabrici de 
piine, la Abrud și Zlatna, care vor 
satisface in bune condiții necesarul 
acestor importante centre muncito
rești din zona montană, inclusiv ale 
minerilor care vin acolo la muncă. Se 
vor construi brutării sătești in loca
litățile cu densitate mai mare a popu
lației, intr-o primă etapă iu număr 
de două. Totodată, dînd curs cereri
lor populației răsfirate prin ținutu
rile moților, se vor asigura celor în
dreptățiți, prin cooperația de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor, cantitățile de făină și de mălai 
cuvenite. In asemenea cazuri, folo
sirea cuptoarelor din gospodăriile ță
rănești. in care pot arde și vreascuri, 
crengi, lemne fără valoare econo
mică, este optimă și din punct de 
vedere al economiei de energie.

— La cartofi, județul își acoperea 
pină acum necesarul ? Dar la le
gume ?

— Nu. Anul trecut, spre exemplu.

județul Alba a primit din alte ju
dețe 486 tone cartofi timpurii și de 
vară, 1017 tone cartofi de toamnă. 
Dar in 1982 își va acoperi integral 
jiecesarul la aceste sortimente. Nu
mai în cooperativele agricole de pro
ducție suprafața cultivată cu cartofi 
va crește cu 300 ha.

Anul trecut s-au adus și 200 tone 
varză, ardei, tomate, ceapă, castra
veți. In 1982, dintre aceste produse, 
județul își va asigura autoaprovizi
onarea la varză și ardei și va spori 
producțiile la tomate, castraveți și 
ceapă. Oricum, in practica noastră 
intervine o marc schimbare : re
nunțăm la mentalitatea după care 
responsabili de pulsul pieței in Alba 
ar fi... grădinarii din sudul țării. 
Aceasta înseamnă că putem cultiva 
legumele de care avem nevoie in 
luncile Mureșului și Tîrnavelor. Și 
facem acest lucru. In acest an. com
parativ cu anul trecut, suprafața 
destinată cultivării legumelor crește 
în județ cu 450 ha. Vom avea și un 
spor de producție de aproape 9 000 
tone pentru consum, Pină acum 
au fost identificate în perimetrul 
localităților diferite terenuri vi
rane cu o suprafață de 233 ha, in
cluse deja în planul de cultură le
gumicolă pe acest an. Majoritatea 
comunelor din zona de șes au luat 
măsuri pentru a asigura pe plan 
local necesarul de semințe și ră
saduri. Consiliile populare, impreună 
cu cooperativele agricole vor asigura 
cultivarea cu legume a 5—15 ha pen
tru consum local. în afara gospodării
lor populației. Cu toate acestea, nu 
vom reuși să eliminăm total apelu
rile la alte județe. Vom aduce din 
alte zone ale țării o mare parte din 
necesarul de legume timpurii, 11- 
vrînd în schimb la fondul centrali
zat al statului, pentru alte județe, o

LAPTE

Dinamica producției la principalele produse agroalimentare
cantitate echivalentă de legume de 
cimp. Pentru a reduce totuși volu
mul repartițiilor prevăzute, vom 
extinde în acest an suprafața de so
larii cu 11 ha și vom cultiva cu 
cartofi timpurii .și de vară 600 ha. 
De asemenea, pentru consumurile 
colective vom folosi sursele secun
dare de căldură, acolo unde există, 
ca să producem legume.

— Cum se constituie resursele ne
cesare autoaprovizionării cu produse 
animaliere 3

— Măsurile stimulative privind 
contractările și achizițiile au creat 
condiții pentru realizarea integrală 
a programelor de autoaprovizionare. 
Față de anul acesta, in 1985 efecti
vele de animale vor crește cu îl 008 
bovine, 82 000 porcine, 66 000 ovine, 
un milion de păsări. Dealtfel, in 
acest an, consumul de carne de bo
vină, ovină, pasăre, lapte și produse 
lactate va fi în întregime acoperit 
de producția realizată in județ.

Deoarece în prezent doar in 80 la 
sută din gospodăriile țărănești se 
cresc animale, orientarea este ca in 
următorii ani in fiecare gospodărie 
să existe animale și păsări. Astfel, 
în 1985, raportat Ia gospodăriile ță
ranilor cooperatori și ale celor indi
viduali, încărcătura medie de ani
male va fi de 2 vaci cu lapte la trei 
gospodării, 2 porci, 5 oi și 12 păsări 
ouătoare pentru o gospodărie. Se vor 
pune in funcțiune două complexe 
pentru ingrășarca tineretului bovin 
cu o capacitate de 8 000 capete. Ia 
Mirăslău $1 Războieni, un complex

de porci de 48 000 capete la Gaida de 
Jos, trei complexe de vaci pentru 
lapte la Rădești, Mănărade și Cistc- 
iul de Mureș. Deficitul de carne de 
porc nu va mai exista practic în 
1985. Cooperativele agricole de pro
ducție și cele de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor vor livra 
cetățenilor, contra cost, un număr 
de 7 000 purcei pentru contractare cu 
statul. Fiecare cooperativă agricolă 
va crește un număr de 10—15 scroafa 
pentru prăsilă.

Pentru creșterea producțiilor ani
maliere in Munții Apuseni a fost 
tntocmit, încă din cincinalul trecut, 
un program de ameliorare și selec
ție a raselor. Cu atit mai atent vom 
urmări acum aplicarea acestui pro
gram. Dacă în 1975, bunăoară, rasa 
bovină „Bălțata românească" repre
zenta doar 18 la sută din efectiv, 
acum ponderea a ajuns la aproape 
60 la sută. <

— V-am ruga *ă  vă referiți și la 
cîteva inițiative cetățenești născute 
cu prilejul dezbaterii programelor de 
autoaprovizionare.

— In cadrul adunărilor cetățenești 
și sesiunilor consiliilor populare din 
așezările CU condiții favorabile po- 
miculturii, cum sint cele din zona 
localităților Aiud, Blaj, Sona, Jidvei, 
Stremț, Girbova, s-a făcut propu
nerea ca in această primăvară fieca
re cetățean să planteze in gospodă
ria personală 2 pomi fructiferi. Dacă 
această inițiativă va fi generalizată, 
pină in 1985 in județ se va crea ast
fel o „livadă" nouă cu aproximativ

100 000 pomi. Fiecare consiliu popu
lar pregătește de pe acum puieții ne
cesari, care există în pepinierele din 
Blaj și Aiud. Sau : crescătorii de 
animale din zona de munte s-au an
gajat ca fiecare gospodar să ferti
lizeze cu gunoi de grajd din gospo
dăria personală cile un hectar de 
pășune.

— Sint prevederi și inițiative cart 
angajează, obligă...

— Firește. Deosebit de importantă 
este pentru consiliile populare sar
cina de a sprijini realizarea acestor 
obiective, utilizarea lor eficientă. Pu
tem să apreciem în această privință 
că în anii precedenți, chiar și în 1981, 
consiliile populare, inclusiv consi
liul "popular județean nu au acționat 
îndeajuns de eficient și organizat 
pentru a valorifica cit mai bine re
sursele agriculturii județului. Ne-am 
confruntat cu multe neajunsuri în 
folosirea fondului funciar, in execu
ția lucrărilor agricole, în . zootehnie. 
Or, realizarea programului de auto
aprovizionare implică ordine și dis
ciplină în îndeplinirea tuturor sarci
nilor. Din această perspectivă apre
ciem că dispunem în județ de re
surse importante pentru creșterea 
producțiilor agricole, inclusiv in zona 
de munte și in gospodăriile popu
lației. Cheia de la cămara autoapro
vizionării o deținem noi toți, locui
tori și edili.

Convorbire realizată de
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii”
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
TIMPUL BUN IMPUNE SĂ SE LUCREZE

CU TOA TE FORȚELE PENTRU GRĂBIREA 1NSĂMÎNȚĂRILOR!
Maximă răspundere 

pentru asigurarea densității
(Urmare din pag. I)
tei liste, organele agricole județe
ne, împreuna cu conducerile con
siliilor unice agroindustriale, uni
tățile de cercetare din zonă și con
ducerile unităților agricole au sta
bilit, pentru fiecare unitate, soiu
rile și hibrizii de cereale și plante 
tehnice pe asolamente și pe fie
care solă în parte.

Acum, la însămînțări, este nece
sar ca în fiecare unitate agricolă 
să se cultive soiurile și hibrizii 
prevâzuți pentru zona respectivă, 
aceasta fiind una din condițiile e- 
sențiale de care depinde asigura
rea densității prevăzute și a pro
ducțiilor planificate. Subliniem a- 
ceastă cerință pentru a se preveni 
neajunsurile generate, în nu puți
ne locuri, de cultivarea unor soiuri 
sau hibrizi ce nu au corespuns 
condițiilor de climă și sol dintr-o 
zonă sau alta ; din care cauză se
mințele nu au răsărit în întregime, 
plantele nu s-au dezvoltat cores
punzător, ceea ce a diminuat ran
damentul la hectar și a influențat 
negativ nivelul recoltelor.

Asigurarea normei de sămință la 
hectar, potrivit reglementărilor cu
prinse in Decretul Consiliului de 
Stat, este de natură să asigure nu
mărul de boabe germinabile cores
punzător densității plantelor la re
coltare. Dacă ne referim la una din 
culturile care se însămînțează în 
prima epocă — mazărea — trebui e 
să se asigure o normă de sămînță 
de 250—350 kg la hectar, astfel în- 
r.’ la fidea re rpetru pătrat să existe 
120—HO boabe germinabile, iar în 
final, la recoltare, 100—120 plante. 
Pentru aceasta este nevoie să se 
regleze cu cea mai mare răspunde
re semănătorile, în funcție de da
tele cuprinse în buletinul de ana
liză a semințelor. La sfecla de 
zahăr, normele prevăd ca distanța 
dintre rînduri să fie de 45 cm, cu 
10 plante pe metrul liniar de rînd, 
astfel îneît în final, în funcție de 
regimul de cultură, să se asigure o 
sută de mii de plante la hectar pe 
terenurile irigate și optzeci de mii 
de plante la neirigat, număr care 
poate crește simțitor în condițiile 
unui agrofond bogat și prin lucrări 
executate corect. De asemenea, și în 
cazul altor culturi trebuie să 
fie respectată distanța între 
rîndurile semănate, iar printr-o 
funcționare corectă a semănătorii

mehedinți; Repede, dar și bine
în aceste zile, pe ogoarele coope

rativelor agricole din Vrața, Gîrla 
Mare. Pătulele, Izvoarele, Gruia și 
Pristol, precum și în fermele agri
cole de stat — toate unități de pe 
raza consiliului unic Gruia — mun
ca se amplifică tot mai mult cu 
fiecare oră. O atenție deosebită se 
acordă pretutindeni folosirii cu ran
dament maxim a timpului bun de 
lucru în cîmp.

„Cu toate că pe o însemnată parte 
din suprafețe se menține încă exce
sul de umiditate, noi acționăm în 
așa fel incit în această săptămînă 
să încheiem semănatul culturilor 
din prima urgență, ne spunea Tudor 
Dinu, inginer-șef al consiliului. 
Șefii de ferme urmăresc ceas de 
cens evoluția temperaturii în sol, 
st; deșt acele parcele pe care se 
poate intra din plin la pregătirea 
solului și semănat. La fiecare cul
tură acordăm întreaga atenție res- 

să rezulte numărul de plante pe 
metrul liniar. De cea mai mare în
semnătate este și distribuirea uni
formă, la distanțe egale, a semin
țelor in sol, cerință obligatorie pen
tru toate plantele de cultură. A- 
ceasta se realizează atit prin regla
rea corectă a semănătorii, cit și 
prin respectarea vitezei de înain
tare a acesteia. In ordinul de lucru 
inmînat mecanizatorului de către 
specialistul agricol trebuie să se 
prevadă, intre altele, și viteza de 
înaintare a tractorului, neadmițîn- 
du-se sub nici un motiv depășirea 
acesteia. Tot atît de important este 
ca specialiștii să vegheze la buna 
funcționare a semănătorilor, spre a 
se preveni apariția golurilor în 
lanuri.

Desigur, asigurarea densității op
time depinde, deopotrivă, și de con
dițiile create pentru ca toate se
mințele puse in pămint să germi
neze și să răsară in cel mai scurt 
timp. în această privință, de foarte 
mare importanță sînt buna pregă
tire a patului germinativ prin lu
crări corespunzătoare și respecta
rea timpului optim de semănat. 
Executarea acestor lucrări presu
pune o răspundere maximă din 
partea mecanizatorilor și specialiș
tilor, pentru ca sămînța să fie pusă 
în teren bine mărunții și nivelat.

Din toate acestea rezultă că o 
densitate optimă, determinată ști
ințific pentru fiecare cultură agri
colă și pentru fiecare zonă in parte, 
se realizează numai. acolo unde se 
aplică in mod corespunzător toate 
regulile prevăzute în tehnologii, 
unde lucrările se efectuează la timp 
și la un nivel calitativ superior, in- 
cepind de la pregătirea terenului și 
semănat. Prevederile Decretului 
Consiliului de Stat privind normele 
pentru executarea lucrărilor agri
cole de bază la culturile de cereale 
și plante tehnice sînt clare și se 
cer, acum, în campania de primă
vară, respectate întocmai, . cu 
cea mai mare răspundere, in 
fiecare unitate agricolă, de către 
toți mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii, pentru a se pune baze 
solide recoltelor sporite planifica
te pe acest an, pentru ca fiecare 
hectar, fiecare metru pătrat de pă
mint să. rodească din plin. Aceasta 

. este în interesul dezvoltării econo
miei naționale, bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroali- 
mentare și, deopotrivă, în interesul 
tuturor unităților agricole, tuturor 
oamenilor muncii din agricultură.

pectării densității maxime la hec
tar atit pe suprafețe ce vor fi iri
gate, cit și pe cele în sistem neiri
gat, deoarece in acest an ne-am 
stabilit niveluri de producție cu 
mult mai mari față de cele de pînă 
acum“.

Cu 18 discuri, 11 combinatoare și 
12 semănători, mecanizatorii din 
acest consiliu realizează din prime
le zile viteza de lucru planifica
tă. Astfel, în mai puțin de două 
zile s-a pregătit terenul pe 275 hec
tare și s-au însămînțat cele 70 hec
tare cu ovăz prevăzute în plan, 65 
hectare cu mazăre de grădină din 
cele 116 hectare planificate, 80 hec
tare cu sfeclă furajeră, urmînd ca 
pînă joi întreaga cultură să se în- 
sămințeze pe toate cele 250 hectare, 
în fermele legumicole de la Pătu
lele, Girla Mare și Pristol, coope
ratorii plantează legumele timpurii 
pe cele 68 hectare. (Virgiliu Tă
tarul.

c
teleorman: Oamenii harnici nu așteaptă

condiții ideale de lucru
Ceea ce caracterizează activitatea 

ce se desfășoară, în aceste zile, 
in majoritatea unităților agricole din 
județul Teleorman este buna or
ganizare. Se iau decizii operative, la 
fața locului, în cîmp,. cu privire la 
pregătirea terenului și mai cu sea
mă la semănat. Dacă in urmă cu 
patru zile însămințarea mazării 
începuse numai în cîteva unități 
agricole, la începutul acestei săp- 
tămîni lucrarea s-a extins în mai 
multe zone ale județului. Ritmul lu
crărilor s-a intensificat în consiliile 
agroindustriale Piatra, Roșiori, Ble- 
jești, Nanov, Conțești, Cringeni, 
Turnu Măgurele și Traian, mecani
zatorii și cooperatorii fiind hotărîți 
să așeze o temelie solidă recoltelor 
mari pe care și le-au propus să le 
obțină în acest an la toate cultu
rile. Se acționează pe parcele mici, 
pe măsură ce terenurile se zvîntă ; 
sînt folosite atelaje, iar acolo unde 
solul permite — mijloace mecanice. 
Din datele furnizate de direcția 
agricolă județeană reiese că pînă în 
prezent s-au semănat cu mazăre 
de grădină și de cîmp circa 500 
hectare. Programul lucrărilor a- 
gricole din această săptămînă 
prevede semănatul a 2 790 ha cu 
mazăre, plantarea verzei timpurii 
pe 165 hectare și a cartofilor tim
purii pe alte 800 hectare.

Hărnicia este evidentă și în coope

CONSTANTA: Ritmuri ÎD creștere
și tractoare... întârziate

Semănatul culturilor din prima 
urgență — mazărea, borceagul, lu
cerna, ovăzul, sfecla furajeră, legu
mele rădăcinoase — precum și a 
pajiștilor s-a extins în prezent în 
20 de unități agricole din jude'țul 
Constanța, în cadrul consiliilor a- 
groindustriale 23 August, Albești, 
Valu lui Traian, Slbioara și Chir- 
nogeni.

Lucrarea se execută pe terenurile 
pregătite din timp și zvintate, acolo 
unde temperatura se ridică ziua la 
0—8 grade. Ca urmare, specialiștii 
din unități controlează zilnic solele 
pentru 
rile să 
măsură 
cerute 
Pînă iii

ca tractoarele și semănăto- 
intre imediat in brazdă, pe 

ce s-au creat condițiile 
de tehnologia culturilor, 
dimineața zilei de 9 martie,

giurgiu : Fruntașii nu se dezmint
în județul Giurgiu este de exe

cutat un mare volum de muncă în 
această campanie agricolă, așa că 
este explicabilă graba oamenilor. 
In prima urgență trebuie semăna
te 2 700 hectare cu mazăre și 8 700 
de hectare cu sfeclă de zahăr și 
plantate 1 500 hectare cu cartofi 
timpurii, 722 hectare cu ceapă și 
612 hectare cu usturoi. Lucrările 
din răsadnițe și solarii fac și ele 
parte din prima urgență, pentru că 
în județ vor fi plantate peste 30 
milioane de fire de tomate, ardei, 
vinete pe 11 600 hectare, cît vor 
avea grădinile care vor aproviziona 
Capitala și județul Giurgiu.

Gospodarii dfn Braniștea știu 
foarte bine ce înseamnă să prinzi 
epoca optimă Ia semănatul mază
rii, la plantarea cartofilor timpurii 

^și, mai ales, la însămințarea sfeclei 

rativele agricole din consiliul agro
industrial Furculești. Realizările de 
pină acum dovedesc puternica mo
bilizare de forțe, spiritul de răs
pundere cu care se acționează pen
tru folosirea fiecărei ore bune de 
lucru. Tovarășul Gheorghe Ionescu, 
președintele acestui consiliu agroin
dustrial, ne spune că specialiștii se 
află permanent pe cîmp spre a ur
mări starea solului și a organiza 
munca la semănat. „Din cele 280 
hectare planificate a fi cultivate cu 
mazăre — precizează dînsul — au 
fost insămînțate, în ultimele trei 
zile, 80 hectare. Am început cu ate
lajele pe circa 25 ha, iar de azi am 
trecut la semănatul mecanic". La 
cooperativa agricolă Furculești, în 
punctul „Lunca", îl întîlnim pe ingi- 
nerul-șef al consiliului, Petre Bo
boc. Aici, cu cîteva ore în urmă, 
mecanizatorii Nicolae Pascu, Guluș 
Segărceanu, Paul Călin începuseră 
semănatul într-un pat germinativ 
bine pregătit.

Și la cooperativa agricolă din 
Dracea mecanizatorii lucrau de zor 
la semănatul mazării. Președintele 
cooperativei, Vasile Vișan, și ingi- 
nerul-șef, Paul Miloș, se aflșu in 
cîmp, în mijlocul mecanizatorilor, 
stabilind, în raport cu starea te
renului, unde să se lucreze cu prio
ritate. Se acordă o atenție deose
bită calității lucrărilor, în special 

organizatorice luate de or- 
județene permit ca. in con- 
unei evoluții normale a 
pînă la sfîrșitul săptăminii 
însămînțeze '13 000 hectare, 

planificată de

deși campania

pe întregul județ s-au însămînțat 
aproape 500 hectare. Măsurile, teh
nice și 
ganele 
dițiile 
vremii, 
să se 
cu o viteză zilnică 
2 400 hectare.

Din păcate însă.
de însămînțări a demarat, aproape 
peste, tot, în cadrul 
agricole măsurile 
declanșării lucrărilor se 
ză nejustificat. Astfel, 
centă analiză efectuată 
tul județean de partid, 
la C.A.P. Carvăn, din 

unor unități 
premergătoare 

tărăgănea- 
dintr-o re
de comite- 
rezultă că 
cele 33 de 

. tractoare care trebuiau să lucreze la _ ... »—,
decît

ora aceasta in cimp, n-au fost 
date de către S.M.A. Ostrov 

de zahăr. In fiecare primăvară, 
cooperatorii din Braniștea sînt 
printre primii la semănat și tot 
primii sînt la producții. Nici acum 
fruntașii nu se dezmint. Ieri l-am 
intîlnit pe tovarășul Ilie Ancules- 
cu, președintele unității, in cîmp, 
alături de mecanizatorii care plan
tau cartofi timpurii cu trei mașini. 
Pînă marți seara, din cele 50 hec
tare prevăzute, au fost plantate 18, 
urmînd ca zilnic să se realizeze 
cîte 7 hectare. Tot ieri, aici a 
început și semănatul sfeclei de za
hăr pe terenurile pregătite din 
toamnă și fertilizate corespunzător 
cu gunoi de grajd în această iarnă.

Pînă în ziua de 9 martie s-au 
semănat 110 hectare cu mazăre 
păstăi în unitățile agricole Vedea, 
30 Decembrie și Izvoarele și au 
fost plantate 60 hectare cu cartofi 

nivelării și respectării densității 
stabilite. „Pînă acum am semănat 
10 hectare, folosind caii — ne spu
ne președintele cooperativei. As
tăzi, de la ore 15 — cînd am pu
tut intra in cîmp cu mijloace me
canice — și pînă în seară mai 
semănăm 10 hectare". în acest 
fel, fără a aștepta condiții ideale 
de muncă, dar făcîndu-și cu răs
pundere datoria, cooperatorii și 
mecanizatorii lucrează intens.

Există insă în județ și unități 
unde nu se acționează cu opera
tivitatea și răspunderea necesare. 
Iată un caz : la cooperativa agri
colă Urluiu, unde urmează să fie 
cultivate cu mazăre 140 ha, nu a 
fost însămînțat nici un bob. Se 
„motivează" că solul nu s-ar fi 
zvîntat peste tot, eludîndu-se, de 
fapt, indicațiile clare privitoare la 
controlul permanent al stării tere
nului și trecerea operativă la pre
gătirea patului germinativ și la se
mănat pe parcelele cu umiditate 
mai mică. Mai adăugăm că pe cir
ca 40 hectare, unde urmează să în
ceapă această lucrare, nu au fost 
încă strinse resturile vegetale. Tim
pul este bun de lucru și, de aceea, 
nicăieri nu trebuie să se mai ami
ne trecerea la semănat.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

22. O. serie de tractoare și mașini 
n-au fost predate de către aceeași 
stațiune pentru mecanizarea agri
culturii nici C.A.P. Coslugea și fer
melor I.A.S.

Deficiențe similare există și în 
consiliile unice agroindustriale 
Mircea Vodă și Hîrșova, care, de
altfel, lipsesc din rîndul celot care 
au început campania de însămin- 
țări. Mai adăugăm la toate acestea 
cerința ca. odată cu încheierea pre
luării tractoarelor de către unitățile 
agricole beneficiare și scoaterea lor 
în cimp, să se organizeze peste tot 
și urgent formațiile de lucru mixte 
de mecanizatori și cooperatori și 
taberele de lucru in cimp.

George MIHAESCtâ 
corespondentul „Scinteii

■timpurii la Braniștea, Giurgiu și 
Mihăilești, 70 hectare cu ceapă și 
50 cu usturoi la Dărăști-Vlașca, Dă- 
răști-Ufov și Novaci.

. Sînt însă și „gospodari" care nu 
știu ce e graba. Unul din aceștia 
este inginerul-șef de la C.A.P. Gău- 
jani, loan Nica : deși vremea este 
favorabilă, tărăgănează trecerea la 
semănat, nu a regțat semănători
le, fiind convins că este timp be
rechet. Oare este cazul să-i amin
tim unui specialist ce înseamnă 
respectarea timpului optim ? Graba 
vecinilor săi de la asociația legu
micolă 
a nu 
cîmp ?

nu constituie un motiv de 
mai amina lucrările din

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii*̂

Participare
mobilizare mai

AMELIORAREA

județean de par-

De curînd, ziarul nostru relata 
că în județul Hunedoara luna mar
tie a fost declarată „luna întreținerii 
pășunilor și finețelor". Nu este in- 
timplătoare această preocupare. Cu 
o suprafață de un sfert de milion de 
hectare de pajiști naturale, Hunedoa
ra se numără printre județele cu 
cele mai întinse suprafețe La aceas
tă importantă sursă de furaje pen
tru animale. In prima duminică a 
acestei luni, peste 3 000 de oameni au 
participat la lucrările de întreținere 
a izlazurilor. Este prima acțiune de 
masă din această primăvară organi
zată de comitetul județean de partid 
și organele agricole pentru înfăptui
rea unui program de lucrări pe mai 
mult de o sută de mii de hectare. 
La Orăștie, Băcia, Sarmizegetusa, 
Balșa, Simeria, Sintandrei, Hațeg și 
în alte locuri, sute de hectare de 
pășune au fost curățate de resturile 
vegetale, s-au împrăștiat mușuroaie
le. De asemenea, pe aproape zece 
mii <Jte hectare s-au administrat în
grășăminte chimice și naturale. „Este 
un început bun, 
dar numai un 
început, lucrările 
urmînd să lie 
mult intensificate 
odată cu zvînta- 
rea terenului in 
toate zonele — 
preciza tovarășul 
Viorel Ocoș, se
cretar al comitetului 
tid. Faptul că in ultimul an, potrivit 
datelor recensămintuiui animalelor, 
electivele au crescut cu 26 000 ovine și 
aproape 1 000 bovine ne determină să 
acordăm maximă atenție lucrărilor 
de întreținere, fertilizare, insâmînța- 
re și supraînsămînțare a pajiștilor 
pentru îmbunătățirea structurii ier
burilor. în momentul de față comu
nelor și unităților agricole le sint 
repartizate pășunile de munte pe o 
perioadă de minimum cinci ani. Ur
mărim ca pe aceste pășuni unitățile 
agricole, toți crescătorii de. animale 
să aplice lucrările necesare pentru 
a spori producția de iarbă. Zilele a- 
cestea, în urma unei analize făcute 
împreună cu șefii ocoalelor silvice, a 
rezultat că județul nostru dispune de 
50 000 hectare păduri pâșunabile. Și 
acestea sint in curs de repartizare 
pentru pășunat. Valorificarea depli
nă a resurselor de masă verde de pe 
pășunile de munte și din păduri va 
asigura o bună hrănire a animale
lor și, totodată, vor putea fi lăsate 
pentru posit suprafețe mai mari de 
pajiști în zonele de luncă și colină- 
re. După calculele noastre, vom ob
ține astfel suplimentar minimum 
15 000 tone de fin".

Folosirea intensivă a pajiștilor im
pune acum desfășurarea diferitelor 
acțiuni menite să ducă la creșterea 
producției de iarbă. In acest sens se 
cuvine menționată preocuparea unor 
consilii populare comunale și a con
ducerilor unor unități agricole socia
liste de a utiliza cantități sporite de 
gunoi de grajd și dejecții pentru fer
tilizarea pășunilor și finețelor. Lu
crătorii complexului de creștere a 
vițelelor Bărăști au transportat și 
împrăștiat 5 300 tone gunoi de grajd 
pe pajiști și terenurile destinate cul
tivării plantelor de nutreț. Zilnic 
două cisterne transportă dejecțiile 
pe pășune, întreaga operațiune fiind 
mecanizată.

Este important, foarte important 
ca acțiunile ce se desfășoară pe pa
jiști să aibă un caracter organizat, 
fiecare cetățean să cunoască din 
timp lucrările la care este chemat 

Ce se face și ce ar trebui 
să se facă acum 

în județul Hunedoara
»

mai largă, 
intensă pentru 

PAJIȘTILOR!
să participe și eficiența acestora. în 
comuna Pui, de exemplu, consiliul 
popular a stabilit volumul de lucrări 
ce urmează să fie executat pe pa
jiști. Crescătorii vor efectua în total 
5 000 de zile-om, iar angajații ce 
locuiesc în comună — 1 000. Zilnic 
80—100 de oameni participă la mun
că pe pajiștile de la Pui, Ploștina, 
Măgura, Băiești, Rîușor și Ponor- 
Vîlcele. Pînă acum, 86 hectare au 
fost fertilizate cu gunoi de grajd.

Lucrările de curățire și fertilizare 
trebuie intensificate în toate unită
țile agricole, cu atit mai mult eu cit 
se manifestă pe alocuri tendința de 
a aștepta executarea acestora de că
tre întreprinderea de îmbunătățire a 
pajiștilor. La cooperativa agricolă 
Ohaba, care dispune de 1 070 hec
tare de pășuni și finețe, n-au fost 
fertilizate decît 20 hectare cu dejec
ții, iar în rest nimic. In această u- 
nitate zeci de hectare trebuie grab
nic defrișate de arborele și mărăci- 
nișuri. Din cauza 
această unitate a

lipsei de furaje, 
prevăzut în plan 
să reducă efecti
vele de bovine și 
ovine. Nu era 
oare normal să 
fie fertilizate fî- 
ncțele care dau 
abia 1 500 kg fin 
la hectar, pentru 
a asigura canti
tăți suficiente de 

nutrețuri ? Președintele cooperativei 
agricole, tovarășul Crișan Roman, a- 
precia că unitatea nu dispune de su
ficiente Îngrășăminte din ferma zo
otehnică. Situație pe care alte uni
tăți au rezolvat-o repartizind coope
ratorilor suprafețe de finețe în acord 
global pe mai mulți ani, aceștia fi
ind cointeresați nu numai să co
sească finul, ci și să transporte gu
noi de la animalele lor pentru fer
tilizare..

Extinderea lucrărilor de defrișare 
a tufișurilor și altor esențe lemnoa
se, care acoperă aproximativ 30 000 
hectare din suprafața totală a' pa
jiștilor, este una din problemele ce 
se cer soluționate atit de către în
treprinderea specializată, cît și prin 
mărirea aportului cetățenilor in zo
nele de deal și chiar ia munte. La 
cooperativa agricolă Ostrov. 55 hec
tare din cele 110 hectare pășune 
sînt afectate de apeie unbi lac de 
acumulare. Suprafața pâșunabilă 
pentru cele 680 bovine și 700 ovine 
eșțe insuficientă. Consiliul de con
ducere așteaptă să-i fie repartiza
te pășuni.. Dar această unitate dis
pune de 100 hectare pășuni alpine 
parțial împădurite, care trebuie de
frișate pentru a se face loc de pă
șunat. In alte unități se așteaptă 
sosirea echipelor de oameni din 
alte județe pentru defrișare, echipe 
dealtfel necesare in localitățile unde 
forța de muncă este ocupată in alte 
sectoare de activitate. Sînt reale po
sibilități de a se organiza mai multe 
echipe de crescători și cooperatori 
din satele hunedorene.

Lucrările pe pajiști, Începute în 
cuprinsul județului, trebuie intensi
ficate peste tot. Mobilizarea amplă 
a locuitorilor satelor, folosirea mij
loacelor ce stau la îndemina fie
cărei unități agricole socialiste și 
fiecărei localități din zona de mun
te sînt de natură să asigure obți
nerea nutrețurilor necesare hrăniril 
corespunzătoare a animalelor, creș
terii producției de carne, lapte și lînă.

C. BORDEIANU

Obiective și sarcini actuale în economie

La fel ca în toate colectivele de 
oameni ai muncii din țară, și în între
prinderile băcăuane se acționează cu 
spirit gospodăresc pentru descoperirea 
și valorificarea a noi rezerve de 
creștere a eficienței economice, pen
tru sporirea suplimentară a benefi
ciilor și recuperarea, pe această bază, 
a unei părți însemnate din compensa
țiile acordate oamenilor muncii, ca 
urmare a majorării preturilor la 
produsele agroalimentare. Ingine
rul Mircea Refec, directorul Trustului 
petrolului Moinești, ne spunea că pe
troliștii din Moldova vor beneficia 
în 1982 de o retribuție suplimentară 
în valoare de circa 34 milioane lei. 
Mai mult de o treime din această 
sumă va fi recuperată pină la finele 
anului. Cum se acționează, în acest 
scop, la Moinești, Comănești. Tîrgu 
Ocna, Zemeș, Modirzău și în cele
lalte zone petroliere 7

— în primul rînd — ne spunea di
rectorul — prin sporirea producției de 
țiței, printr-o muncă dîrză, neobosită 
pentru îndeplinirea zi de zi a sarcini
lor de plan și recuperarea restanțelor. 
Avem de extras in acest an o canti
tate de țiței cu 15 ta sută mai mare 
decit cea realizată in 1981, dar în ia
nuarie și februarie am rămas datori 
economiei cu 11 763 de tone. La aceas
ta trebuie să adaug cele aproape 
79 000 tone de țiței nerealizate în anul 
trecut. Pentru a ajunge cu producția 
la zi am întreprins la toate locurile 
de muncă măsuri concrete, care să 
ducă la descoperirea de noi zăcă
minte, scurtarea timpului de execu
ție a forajului și a probelor de pro
ducție, aplicarea unor tehnologii mo
derne de stimulare a afluxului de ți
ței, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, a consumurilor de energie 
electrică și de combustibil.

Am urmărit cum se înfăptuiesc mă
surile respective în schele, în atelie
re, la sonde. La Modirzău, de pildă, 
conducerea schelei de extracție a 
pornit o largă acțiune pentru repu
nerea in funcțiune a sondelor vechi. 

calamitate și abandonate. în zona ză
cămintelor de la Solonț și Moinești 
sondorii conduși de maistrul Constan
tin Bălțătescu an repus în funcțiune, 
cu 15 zile mai devreme, două sonde, 
ciștigind în februarie 100 tone de țiței. 
La ora actuală, ei muncesc la con
solidarea terenului, săparea puțurilor 
și la executarea celorlalte lucrări 
pentru repunerea în funcțiune a altor

In schelele Trustului petrolului Moinești

Stimularea inițiativei 
muncitorești asigură 

sporirea producției de țiței
6 sonde din zona Tașbuga și Zemeș, 
de unde vor obține circa 1 600 tone 
de țiței. Inginerul Dumitru Popescu, 
directorul tehnic al trustului, ne spu
nea că inițiativa de la Modirzău a 
fost preluată și de petroliștii din Co
mănești și Zemeș. Ca urmare, pînă 
acum au fost pregătite pentru a fi 
repuse în funcțiune 24 de sonde ca
lamitate, care vor da o producție de 
circa 4 300 tone de țiței.

Tot în cadrul schelei de extracție 
Modirzău, pe zăcămintele de la Cîm- 
peni, Humărie, Cilioaia, Tașbuga, 
echipele, de intervenție conduse de 
maiștrii Stelian Clipa și Dumitru 
Nicolae aplică cu succes tratamente 
tensioactive, tratamente eu șolvenți, 

fisurări hidraulice, adiționări etc., în 
scopul recuperării țițeiului din re
zervele existente. Un exemplu este 
grăitor : în urma unor asemenea ope
rațiuni efectuate la sonda 248 Taș- 
buga s-a obținut un spor zilnic de 
3 tone de țiței. Iar de la două sonde 
de la Cilioaia s-au cîștigat 150 de tone. 
Inginerul Dumitru Badea, directorul 
schelei, spunea că asemenea opera

țiuni tehnologice vor fi efectuate Ia 
cel puțin 50 de sonde.

Muncă intensă și în schelele de fo
raj. Aici activitatea a fost concen
trată îndeosebi in zonele Conțești. 
Ghelința, Geamăna și Zemeș. Ingi
nerul Șerban Lambru, șeful secției 
Ghelința, preciza că în acest început 
de an numărul brigăzilor de fo
raj s-a triplat față de 1981. 
Se lucrează cu utilaje moderne, se 
folosesc tehnologii avansate, care duc 
Ia creșterea vitezei de foraj. Durata 
de săpare a unei sonde a fost scurta
tă în ultima vreme cu două luni 
de zile față de plan, iar pină la 
finele anului va fi redusă aproape 
ia jumătate. Folosind forajul cu 

sape cu diamante, brigăzile con
duse de maistrul Andrei Zahanașu 
și subinginerul Marius Brăiloiu 
au cîștigat la sondele 104 și 180 
cîte aproape două săptămîni față 
de grafice. Petroliștii din schelele 
Tirgu Ocna, Zemeș și Comănești 
au hotărit ca toate sondele prevă
zute pentru 1982 să fie forate și date 
în funcțiune pînă la finele lunii sep
tembrie, adică cu 3 luni mai devreme, 
urmînd ca ultimul trimestru al anu
lui în curs să fie rezervat pregătiri
lor pentru producția anului 1983.

Paralel cu lucrările 'de foraj vor fi 
construite noi instalații pentru cap
tarea, separarea și transportul țițeiu
lui și al gazului utilizat. La Ghelin
ța, bunăoară, vor fi puse în func
țiune noi stații de compresoare și de 
dezbenzinare, la Țepu — o stație de 
uscare a gazelor, iar la Dofteana va 
fi mărită capacitatea stației de com
presoare și transportare a țițeiului.

Directorul trustului ne-a informat 
că la această dată nivelul producției 
de țiței este in continuă creștere. Au 
fost asigurate condiții ca în luna 
martie producția zilnică să sporească 
cu aproape 100 de tone față de rea
lizările din prima parte a anului, 
iar in luna aprilie va crește cu 
aproape 200 de tone. Pină la sfîrșitul 
anului vor fi puse în funcțiune încă 
114 sonde noi. Numărul mare de ope
rațiuni tehnologice ce vor fi aplicate 
la sonde va duce, de asemenea, in anii 
actualului cincinal, la creșterea fac
torului final de recuperare a țițeiului 
din zăcămînt cu 3,3 la sută fată de 
1981 și obținerea, în această perioadă, 
a unei rezerve recuperabile supli
mentare de 10,7 milioane tone de 
♦i(ei.

Sînt fapte care confirmă hotărîrea 
petroliștilor din această parte a țării 
de a da patriei cantități tot mai mari 
de țiței, de a-și spori contribuția lă 
asigurarea bazei de materii prime și 
energetice a țării.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii”

Prin tratarea termoelectrică a panourilor pentru construcții, 
creșteri de productivitate, economii de comliustiăili

Constructorii de locuințe din jude
țul Vrancea au înregistrat in ultimii 
ani o îmbunătățire continuă a acti
vității lor. Anul trecut, trustul de 
construcții-montaj din acest județ 
s-a situat printre primele trei uni
tăți din țară in întrecerea socialistă • 
din acest domeniu.

— în unitatea noastră — ne spu
ne ing. Constantin Salanți, directorul 
trustului — este statuată datoria ca 
fiecare cadru tehnic să prezinte ia 
decurs de un an cel puțin un studiu 
tehnico-cconomic, care, aplicat în 
producție, să determine o eficiență 
economică anuală de minimum 
10 000 lei. în numeroase cazuri acest 
nivel a fost ridicat la sute de mii 
de lei, soluțiile tehnice aplicate du- 
cind la creșterea productivității 
muncii, la mai buna folosire a mate
rialelor de construcții, la economisi
rea lor, inclusiv a energiei electrice 
și combustibilului.

Dintr-un lung șir de asemenea so
luții superioare, cu eficiență certă, 
ne oprim la una singură. Este vorba 
de o nouă tehnologie bazată pe tra
tarea termoelectrică a prefabricate
lor din beton in straturi, elaborată 
de maistrul Sandei Stănescu, ingine
rul Constantin Salanți, inginerul 
Lucian Văcăreanu și tehnicianul 
Nicolau Dan Vasile. La nivelul trus
tului județean de construcții, această 
noutate tehnică — brevetată ca in
venție — este cotată la o eficiență 
economică anuală de peste un 
milion lei.

— $i înainte produceam elemente 
prefabricate — ne spune maistrul 
Sandei Stănescu. Vechiul procedeu 
tehnologic, ca și instalația pe care 
o foloseam prezentau însă o serie 
de „fisuri" care ridicau serios chel
tuielile de producție. Tratamentul 
termic al panourilor era făcut cu 
abur, dar pentru producerea lor erau 
necesare cantități însemnate de com
bustibil lichid. Complexitatea insta
lației, cu aparatură specială, procu

rată parțial din import, solicita o su
praveghere continuă. Nu ne mulțu
mea nici productivitatea realizată, 
timpul de tratare a unui singur pa
nou ajungind uneori la zeci de ore. 
La acestea se adăugau și alte incon
veniente : aglomerări ale spațiilor 
de depozitare, manipulări suplimen
tare, degradări de panouri. Cu alte 
cuvinte, o tehnologie costisitoare, de 
slab randament.

Avantajele noii tehnologii ? Mai 
întîi, o precizare ; noua instalație ..a 
fost realizată prin aulodotare, mai 
bine de jumătate din piesele com
ponente provenind de la cea folosită 
la vechea tehnologie ; bunăoară, a- 
paratura electrică a fost procurată în 
bună parte din piesele date la ca
sare, eliminîndu-se aparatura din 
import. Această instalație este mult 
mai simplă și mai ușor de exploatat 
și arc o sferă largă de aplicabilitate, 
cuprinzind practic toate elementele 
care se fabrică din beton. Esențial 
este că, in comparație cu cea veche, 
noua tehnologie asigură o economie 
de 56 lone combustibil convențional 
la 1 000 mc prefabricate. Totodată, 
productivitatea crește de pină la 4

-..... .....

CLUJ-NAPOCA :
Producție fizică suplimentară

Volumul mașinilor și utila
jelor realizate peste prevederi 
de la începutul anului și pînă 
în prezent de către colectivul 
întreprinderii „Metalul roșu" 
din Cluj-Napoca se ridică la 
peste 10 milioane lei. Acesta a 
Înlesnit livrarea inainte de ter
men beneficiarilor interni șl 
partenerilor externi a unui im
portant volum de mașini și u- 
tilaje, printre care instalații de 

ori față de vechiul procedeu, iar 
după terminarea tratamentului, ele
mentul prefabricat capătă o rezis
tență de pînă la 70 la sută din marca 
betonului, întrunind condițiile opti
me de a fi transportat direct pe șan
tier.

— In primul an de aplicare a noii 
tehnologii, planul anual de produc
ție ia panourile de fațadă a fost 
realizat, in baza de producție a trus
tului, ia numai 6 luni și in condi
ții sporite de calitate — precizează 
ing. Lucian Văcăreanu. In acest an 
se prevede ca baza de producție a 
trustului nostru să treacă la genera
lizarea acestui procedeu tehnologic. 
Cu alte cuvinte, prin acest procedeu 
vor fi realizate toate eiementele pre
fabricate. Drept urmare, se vor eco
nomisi cel puțin 1 700 tone combus
tibil convențional.

Există deci, suficiente argumente 
care pledează pentru extinderea și 
în alte unități similare a noii tehnolo
gii de tratare termoelectrică a pre
fabricatelor din beton în straturi.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii”

spălat țesături, instalații de re
cuperare a căldurii, utilaje 
pentru modernizarea proceselor 
tehnologice de vopsire șl altele 
Buna organizare a producției și 
a muncii, depășirea cu 3.4 la 
sută a ’ndicelui de utilizare a 
mașinilor și utilajelor din do
tare au fost factori care au 
contribuit cel mai mult la ob
ținerea acestor rezultate. (Al. 
Mureșan).
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EFIGII ALE I ST O RIEI ETICA PROFESIONALĂ -
Însemnări PE MARGINEA EXPOZIȚIEI „1907" componentă a instruirii și practicii medicale

Imagini patetice, e- 
moționante ale celor 
care în primăvara lui 
1907 au purces să-și 
Împlinească idealul de 
dreptate, să-și răzbu
ne umilințele indura
te ; imagini de o pu
ternică, impresionan
tă forță a protestului 
împotriva sângeroase
lor represiuni care au 
urmat reuneau, acum 
75 de ani, pe cei mai 
de seamă creatori ai 
vremii sub semnul a- 
celeiași dorințe de 
promovare a idealu
rilor de valoare a 
omului și a vieții. Iar 
dacă un Luchian, To- 
nitza, Iser sau Băncilă 
au cunoscut direct a- 
ceastâ pagină drama
tică a istoriei noastre 
și au marcat prin 
creația lor evenimen
tul așa cum a fost, 
in conștiința creato
rilor care au urmat 
evenimentele anului 
1907 au căpătat o di
mensiune legendară, 
și-au vădit plnă in zi
lele noastre puterea 
de influențare asupra 
unor artiști care nu 
au perceput faptele 
sub impresia tensiunii 
sufletești a momen
tului.

Artiștii contempo
rani — ne-a demon
strat expoziția din 
sala Tudor Arghezi — 
s-au oprit nu atit la 
dimensiunea istorică a 
evenimentelor, cit mai 
ales la semnificația lor 
umană, Ia valoarea lor 
etică, emoțională. Suc
cinta antologie cu lu
crări de aleasă calita
te artistică semnată 
de cei mai cunoscuți 
creatori contemporani 
aducea în atenția pu
blicului larg ima
gini care reprezintă, 
simbolic, chintesența 
suferințelor îndurate, 
dar și valorile mo
rale ale țăranului 
român, tindea să pre
zinte răscoalele de

la 1907 în contextul 
mai larg al mișcărilor 
țărănești ce au avut 
loc de-a lungul zbu
ciumatei istorii a po
porului ; nostru. Tot
odată, expunerea, pu
ni nd in valoare lu
crări de pictură, sculp
tură și grafică axate 
tematic pe reflectarea 
vieții de azi a țără
nimii noastre, reali
za un raport dina
mic între două reali
tăți atit de diferite, de 
fapt însăși dialectica 
internă a condiției

MIHAI GION : „1907"

ceea ce ar jigni dem
nitatea umană.

Ecourile răscoalei 
țărănești de acum trei 
sferturi de veac au vi
brat adînc în conștiin
țe. Lucrări precum a- 
celea semnate de ma
estrul Corneliu Baba, 
Constantin Piliuță, Ion 
Pacea, Brăduț Cova- 
litt, Marcel Chirnoagă, 
Gheorghe Labin, Ba
logh Peter, Iacob La- 
zar, Mihai Gion, Geor
ge Leolea, Laszlo 
Feszt, Sever Frențiu, 
Mircea Dumitrescu ș.a. 
evocă, cu luciditate, 
evenimentele istoricu
lui 1907, exprimă ten
siunea constantă spre 
dezvăluirea sensuri
lor sale diriguitoare. 
Sînt lucrări care 
definesc, o dată mai 
mult, condiția artistu
lui contemporan ca a 
unui om adine inte
grat printre oameni, 
cu istoria, cultura Si 
aspirațiile lor.

Menite să descope
re ceea ce este temei
nic ca afirmare origi
nală, ce este nou ca 
valență socială, multe 
din lucrările de artă 
contemporană prezen
tate au fixat în 
imagine noi dimen
siuni ale personalită
ții și progresului 
uman. O atestă o 
mare parte a lucrări
lor reunite In expoziția 
la care ne referim. 
Imagini simbolice sau 
peisaje, ample compo
ziții sau doar naturi 
statice, lucrările sem
nate de Ion Jalea, Bo
ris Caragea, Aurel 
Ciupe, Mihai Rusu, 
Eugen Popa, Ion Gri- 
gore, Virgil Almășa- 
nu. Paul ErdOs, Fred 
Micos. Constantin Ni- 
țescu, Dan Hatmanu, 
Georgeta Nâpăruș, 
Viorel Lăzărescu, 
Gheorghe Apostu, Gina 
Hagiu. Liviu Suhar, 
Dimitrie Gavrilean, 
Makar Alajos, Cornel 
Ionescu, Ănghel I. 
Gheorghe, Gabriela 
Pătulea, Gheorghe 
Vrăneanțu, Sanda $a- 
ramăt, Teodor Bogoi, 
Emilia Dumitrescu, 
Nicolae Groza, Petru 
Popovici, Sorin Ifo- 
veanu ș.a. exprihiă, 
dincolo de binecunos
cute diferențe de vi
ziune artistică (reflex 
direct al apartenenței 
la o generație sau 
alta), o atitudine e- 
xlstențială în care s-a 
păstrat nealterată mă
sura umană, o gene
rozitate senină. Re
zultat al experienței 
artistice și de viață, ăl 
gindirii acestei expe
riențe asuprg existen
ței contemporane a 
țăranului, dar și a is
toriei iui, lucrările 
reunite în expoziția 
„1907“ nu reprezen
tau doar un sim
plu popas de pioa
să amintire, ci mai a- 
les un omagiu adus 
marilor mutații socia
le înregistrate de 
două decenii încoace 
în lumea satului ro
mânesc.
Marina PREUTU

noastre actuale, ela
nul care a dus la 
spectaculoasele reali
zări ale anilor socia
lismului.

Aspirația spre liber
tate, tăria de neînfrânt 
a țăranului, ideea 
demnității umane se 
desprind dintr-un prim 
sector al expoziției. 
„Bobilna" în viziunea 
lui Dumitru Cionca, 
„Transilvania 1514“ de 
Ntstor Coita, . „Munții 
tancului" de Traian 
Brădean, „Horia, Cloș
ca și Crișan" într-o 
replică de mai mici 
dimensiuni a monu
mentului lui Ion Vla- 
siu de la Cluj sau în 
Imaginile create de 
Ethel Lucaci Băiaș, 
„Tudor Vladimirescu" 
de. Iulian Olariu, mo
mentul 1877 în inter
pretarea lui Ion Săliș- 
teanu și a Ilenei Mi*  
codin, „Oituz" de Oc- 
tav Grigorescu su
gerau tocmai con
secvența luptei legate 
nemijlocit de idealuri 
umanitare, reacția de 
protest față de tot

învățămint ce asigură dezvoltarea 
disciplinelor prioritare, planuri core
late cu nomenclatoarele de speciali
tăți ale rețelei ocrotirii sănătății, dar 
care nu vor neglija disciplinele mici, 
cu rol in devansarea progresului 
medical, asigurarea echilibrului cerut 
între activitatea teoretică și practică, 
între instrucție și formare vor faci
lita realizarea obiectivelor învăță- 
mintului medical. Sub acest ultim 
aspect, orice disciplină medicală, ori- 
cît de tehnică, contribuie la educarea 
studenților pentru profesiune și viață, 
chiar dacă unele discipline cu con
ținut teoretic au sarcini majore in 
acest sens. Introducerea studiului 
eticii In invățămîntul medical a con
stituit o necesitate educativă, dar 
beneficiul său ar putea fi sporit 
dacă etica generală ar fi particulari
zată la problemele și chiar dilemele 
profesiunii medicale. In acest sens, 
deontologia medicală poate întregi 
imaginea viitorului medic despre ro
lul conștiinței etico-politice, alături 
de competență, in soluționarea pro
blemelor medicinii.

Competența profesională, datorie 
morală, se asigură printr-un învăță- 
mînt activ și metode didactice mo
derne ce oferă criterii constructive 
de instruire, modele profesional-edu- 
cative și in același timp metode da 
măsurare permanentă a competenței 
realizate în raport de obiectivele sta
bilite, ca șj de codul normelor teh- 
nic-profesionale aplicate sarcinilor 
sanitare. Aptitudinea recunoscută de 
a efectua un act profesional, compe
tența deci, va decurge din pertinența 
obiectivelor medical-instituționale și 
se evaluează constant prin analiza

13,20: 15,45; 18; 20,15. GLORIA (47 46 75)
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
• Hello DoUy: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 17; 19.30.
• Generalul de lâ Rovere: CAPITOL
(16 29 1 7) — 8; 10,30; 13; 15.30; 18;
20.30.
• Oglinda spartă: VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
a Program de desene animate — 
9.15; 10.45; 11,15; 13,45; 15,1»; Bronco 
Billy - 16,45; 18,15 : DOINA (16 36 38).
• Superpolltlstul: FEROVIAR <50 51 40)
— 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; îa.lȘ; 20,30,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Do la 9 la 5 : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Europenii : CULTURAL (83 5013)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRI- 
VITA (17 03 38) — 12; 14; 16; 18; 20.
• Toate mi se lntimplă numai mie :
DACIA (30 35 94) -9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, LIRA (317171) — 15.30; 
18; 29.

Prin cenușa imperiului : EFORTE 
(13 04 83) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
• Iubește, Iubește, dar nu-ti pierde
capul : PACEA (60 30 86) — 15,30;
17,30; 19,30.
o Cobra se întoarce : FLOREASCA 
(33 28 71) — 13; 15; 17; 19; 21.

teatre

BRĂDUȚ COVALIU : „1907“

• Teatru] Național (14 71 71, sala 
mică) : Cheile orașului Breda —• 10,30. 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 17. 
a Filarmonica ..George Enescu" 
(16 00 60) : Recital : Dan Iordăchescu, 
Valentin Gheorghiu — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe
19,30.
• Teatrul de operetă (13 96 48) : 
Stelele operetei — 19,30.
•Teatral Mic (14 70 8-1) : Să Îmbrăcăm 
pe cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrîiala — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
• Teatrul „No tiara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19; (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală —
19,30.
a Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase4* * 

(sala Savoy, 15 56 78) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 19.30.
• Teatru] „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
-Corigență la dragoste — 19,30.
• Ansamblu) „Rapsodia ( română" 
(13 13 00) : La fîntina dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Șj cu Daniela, zece — 17,30.
• Teatru] „Țăndărică" (19 23 77) : 
Aventurile lui Plum-PIum — 10; (la 
Tehnic-club) : Tigrișorul Petre — 16.
• Circul București (11 01 30) : Fantas
tic circ — 19,30.

cinema
• Angela merge mai departe : SCA
LA (11 03 72) — 0,30: 11,30; 13.30; 15.45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 2; 11,15; 
13.30; 15,45; 13; 20,15, FLAMURA
(35 77 12). - 8; 10 ; 14; 16; 13: 28.
• Maria Mirabeia : TIMPURI NOI 
<15 81 10) — 8; 10; 12; 14; 16; 1»; 20.
■ Destine romantice : FERENTARI 
(80 49 35) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Grăbește-te încet : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIU- 
LEȘTI (17 55 4G) — 3,30 ; 11.30 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.

Este cunoscut faptul că. pe lîngă 
instruire, școala are un rol esențial 
în educarea tinerilor ca viitori spe
cialiști cu un larg orizont politico- 
ideologic. Organizarea actuală a in- 
vățămintului nostru, în baza trino
mului învățămint—cercetare—produc
ție, facilitează la maximum educația 
prin muncă și pentru muncă și cul
tivarea în modul cel mai eficient a 
dragostei și devotamentului pentru 
țară. Educarea sentimentelor patrio
tice se reflectă in botărîrea neabătu
tă a tineretului de a contribui la 
edificarea societății socialiste, la înăl
țarea țării noastre pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație.

Ca realitate dialectică, instrucția 
profesională in scopul însușirii unei 
competențe desăvîrșite nu poate fi 
separată de educația patriotică, de
oarece aceste două componente se 
completează și potențează reciproc în 
autenticitatea sentimentelor de devo
țiune față de popor. Pe de altă parte, 
un astfel de sentiment este în mă
sură să conducă la însușirea unei 
competențe maxime. In condițiile» 
noastre de Învățămint, fiecare tinăr, 
fie el elev sau student, poate bene
ficia de o educație și instruire 
adecvate, care să-i dezvolte aptitu
dinile și 8ă se manifeste In acte de 
comportament ce implică gînduri, 
sentimente și acțiuni social-utile.

In domeniul invățămîntului me
dical, asistăm la o identitate deplină 
Intre instrucție și educație. Intre 
obiectivele și sarcinile învățămîntu- 
lul. Marii noștri medici au fost și 
mari patrioți. In condițiile actuale de 
dezvoltare a societății socialiste, edu
cația și instrucția medicală devin o 
problemă ce interesează întreaga so
cietate atit prin gradul de investire 
socială, cit și prin finalitatea invă- 
țămintului, finalitate ce vizează va
lorizarea maximă a resurselor uma
ne, cu reflectare în sănătatea colec
tivității. Fie că este vorba de sar
cina formării de medici necesari 
societății și in raport de condițiile 
viitoare de exercitare a acestei pro
fesiuni sau de transformarea insti
tuției de învățămint medica] într-un 
centru integrat de sănătate, de ra
cordarea fidelă a învățămîntului me
dical la nevoile ocrotirii sănătății 
publice, sau de asigurare a învăță- 
mintului permanent, prin toate aceste 
obiective se realizează cu necesitate 
însușirea unei competențe medicale 
depline, act de adevărată onestitate 
profesională și de datorie patriotică, 
întrucit invățămîntul medical, din 
cele mai vechi timpuri, facilitează lâ 
maximum cîștigarea competentei pro
fesionale prin plasarea viitorului 
medic, încă de pe băncile facultății, 
într-o situație instructiv-educativă 
activă. In același timp, din analiza 
competenței profesionale ca și a me
todelor sale de evaluare, trebuie să

• Semnul șarpelui : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17.38; 20, AURORA
(35 04 66) - 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
• Saltimbancii : VIITORUL (11 43 03)
— 15.30; 17.30; 19,30.
• Omul puma : SALA MICA A PA
LATULUI - 10 : 12.30 ; 15 ; 17,15 ; 20.
• Liniștea din adlncurl : MIORIȚA 
<14 27 14) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13; 
20, TOMIS (21 49 46) - 9; 11.15: 13,30: 
15.45; 18; 20,15.
• Amintiri : CENTRAL (14 12 24) —
8; 10; 12; 14; 16; 18: 20.
■ Polițistul ghinionist : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15, MELODIA (12 80 88) — 9; 11.15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15,
• Concediu pe malul mării : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) - 18,15; 20.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
DRUMUL SĂRII (3128 18) — 16; 18.
■ Escadronul husarilor zburători : 
MUNCA (21 50 97) - 15,30; 19.
• Apărarea Sicilians : FLACĂRA
(20 33 40) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Echipajul s PROGRESUL (23 94 10)
— 15.30; 19.
• Incident ia graniță : PATRIA 
(118G 25) — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ; 

rezulte opinii care să stea Ia baza 
racordării permanente a învățămîn
tului medical la nevoile sociale de 
asigurare a sănătății populației.

Cind admitem că obiectivele invă- 
țâmîntului medical trebuie să fie 
pertinente, logice, precise, realizabile 
și măsurabile, deducemtcă acestea se 
concretizează într-o spirală instruc
tiv-educativă, in care obiectivele și 
sarcinile determină la o planificare 
sistematică ce asigură progresul in- 
vățămîntuiui prin analiza evaluării 
sale, ca și a modului cum s-au atins 
obiectivele stabilite. într-o astfel de 
accepțiune, invățămîntul medical tre
buie să formeze un medic offlniprac- 
tician. generalist, dar cu potențiali
tăți deschise către activitatea didac
tică, de cercetare sau asistență me
dicală. Adoptarea unor planuri de

Opinii de
prof. dr. Gh. SCRIPCARU 

comportamentului cerut de exigențe
le unei proceduri tehnice, prin ana
liza chestionarelor cerute de o situa
ție medicală in care candidatul la 
competență s-ar plasa in postura de 
subiect al acestei competente sad 
chiar din studii epidemiologice ce in
clud prevalenta noxelor cu estimarea 
efectelor lor individuale sau sociala 
în cazuri extreme, studiul competen
ței se poate face și prin analiza 
eșecurilor profesionale, în scopul unei 
persuasive profilaxii a lor. în acest 
mod, analiza științifică a competenței 
intelective (de găsire a soluției unei 
probleme), atitudinale (de interiori
zare a sentimentelor profesionale) și 
gestUăle (de efectuare a gesturilor 
profesionale de înaltă eficacitate) va 
fi un element de racordare perma
nentă a sarcinilor didactice la obiec
tivele generale ale invățămîntului 
medical, de disponibilitate, accesibi
litate și continuitate a îngrijirilor pri
mare. In același timp, analiza com
petenței va permite evaluarea modu
lui de rezolvare a unei situații con
crete kub aspect tehnic și uman, eva
luare făcută continuu pe parcursul 
facultății și după aceea de către un 
microgrup și după criterii ce decurg 
din obiectivele invâțășnîntului.

Judecățile de valoare obținute din 
analiza retroactivă a performanțelor 
social-prolesionfile cerute, alături da 
motivațiile alegerii acestei profesiuni, 
vor incita la studiu cu pasiune și su
flet și, Implitit, la satisfacerea tutu
ror Comandamentelor tehnice profe
sionale. Rolul’motivelor etice în cîști
garea competenței relevă încă o dată 
necesitatea îmbinării învățămîntului 
instructiv cu‘ cel formativ, a unității 
dintre competența tehnică șl conști
ința datoriilor etioe, drept răspuns la 
Imperativele medâcinii contempora
ne, orientată cătrey sanogeneza colec
tivității și asanarfea bolii.

în concepția partidului nostru, 
după care rezultatele în muncă de
pind nu atit de înzestrarea nativă;, 
cit de sistemele social-educative ce 
activează o atare zestre, mobilurile 
etice capătă un rol primordial în în
sușirea competenței profesionale și 
permit încorporarea permanentă a 
nevoilor sociale în personalitatea 
profesională. Multiplicarea responsa
bilităților sociale față de1 profesiunea 
medicală ne face conștienți de rolul 
competenței profesionale <*e  expre
sie a dreptului Ia asigurarea sănătății 
și primă formă de onestitate față de 
societate și bolnav) și conștiinciozi
tății medicale (ca formă de abnega
ție incompatibilă cu Îndeplinirea bi
rocratică a datoriilor profesionale). 
Asumarea răspunderii luării unor de
cizii, . exigența profesională și devo- 
țiunea față de societate și popor vor 
întregi contextul formării instructiv- 
educative a viitorilor medici în spiri
tul patriotismului socialist și uma
nismului științific.

• Despărțirea : POPULAR (35 15 17) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 2(1.
• Dorește-mi un timp nefavorabil : 
COSMOS (27 54 95) — 13,30 ; 17.30 ; 19,30.

expoziții
a Galeria Orizont ; Expoziția de pic
tură și sculptură „Omagiu femeii44.
a Galeria Gala-teea: Alexandru Oiiao, 
grafică.
• Galeriile ..Căminul artei" (parter> : 
Expoziție de acuarelă ; (etaj) : Ale
xandrina Gheție, desen.
a Galeria Sinteza : Carolina Iacob, 
pictură.
a Galeria Cenaclu (la Hanuâ cu Tel): 
Doina Dăuescu Gheorghiu, Sergiu 
Boiangiu — expoziția „Moda ’83**.  
a Galeria Eforie : Grafică de carte, 
a Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Marius Bunescu, 
pictură ; Expoziție de pictură și artă 
decorativă flamando-olandeză din co
lecțiile românești ; Hans Hermann, 
grafică ; Cam ii Rcssu, pictură.
• Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de artă decorativă.

CERINȚELE PROGRESULUI ȘCOLII IMPUN: r Gala „Scinteii" dedicată zilei de 8 Martie

0 nouă calitate în procesul instructiv-educativ, 
prin generalizarea experienței pedagogice înaintate

Cit pot să învețe elevii, cum trebuie 
organizat procesul instructiv pentru 
ca ei să-și însușească temeinic cu
noștințele înscrise in programele șco
lare 7 — iată probleme care-i preo
cupă. in prezent, pe oamenii școlii, 
fie ei învățători și profesori, inspec
tori școlari, cercetători in domeniul 
pedagogiei și psihologiei. Conturarea 
unor soluții eficiente, de durată, me
nite să dea efectiv un răspuns con
cludent acestor intrebâri. înseamnă, 
implicit, realizarea acelei noi calități, 
superioare in. învățămint. obiectiv 
fundamental pus in fata școlii de 
Congresul al XÎI-lea al partidului 
nostru. Am urmărit, „pe viu", in 
primele luni ale acestui an de stu
diu, citeva acțiuni (initiate de Minis
terul Educației și Invățămintului, 
Uniunea sindicatelor din învățămint. 
știință și cultură, cu concursul In
stitutului de cercetări pedagogice și 
psihologice, al forurilor Județene de 
învățămint) vizind inovarea tehnolo
giei didactice, optimizarea predării 
unor discipline de studiu — in pas 
cu cerințele școlii din țara noastră, 
cu tendințele modernizării invăță
mintului manifestate pe plan mon
dial.

Pornind de la constatarea că nu
meroși elevi itrtimpină dificultăți in 
însușirea cunoștințelor. în pregătirea 
lecțiilor acasă, profesorii ieșeni au 
experimentat si au propus colegilor 
din aite 14 județe, in cadrul unui 
schimb de experiență, o modalitate 
interesantă și eficientă de desfășu
rare a lecțiilor bazată ne metode ae- 
tiv-parlicipative. Experimentul (con
dus de dr. Pelaghia Popescu, dr. 
Ioan Homan șl prof. Gheorghe 
Plesca. cercetători la Centrul de 
Științe sociale ai Universității din 
Iași) și-a propus să determine condi
țiile necesare asigurării învățării 
efective de către elevi a cunoștințelor 
noi in clasă, cabinete, laboratoare, să 
găsească mijloacele potrivite pentru 
a-i ajuta pe toți elevii să-ți Însu
șească in școală cunoștințele cores
punzătoare. Mai direct spus, elevii 
să invețe lecția (in Întregime sau o 
bună parte din ea) in clasă, sub 
Îndrumarea directă a profesorului, 
utilizind cu precădere manualul, ca 
și mijloacele moderne de Învățămint 
și dotările tehnice de care dispun 
școlile. Subliniind valoarea educativă.

pedagogică, cit și implicațiile social- 
politice mai largi ale acestei acțiuni, 
tovarășul Iosif Tripșa, ministru secre
tar de stat la Ministerul Educației și 
învătâmintuîui, menționa că „expe
rimentul profesorilor ieșeni mar
chează începutul unei acțiuni mal 
complexe și cuprinzătoare. Schimbul 
de experiență Va fi continuat, la 
Craiova si Cluj-Nanoca. cu partici
parea reprezentanților tuturor jude
țelor țării și ai Capitalei. Metodele 
activ-participative vor fi studiate și 
experimentate in toate formele de 
perfecționare a cadrelor didactice".

In același context — al optimizării

Preocupări și realizări 
ale cadrelor didactice 

și cercetării pedagogice

însușirii cunoștințelor de către elevi 
— s-au înscris și acțiunile organi
zate la Oradea, Alexandria. Piatra 
Neamț și Drobeta-Turnu Severin 
privind predarea geometriei (și a 
matematicii în general) la clasele a 
IX-a și a Xl-a. Practic s-au reunit, 
în cadrul unor schimburi de experi
ență, profesori și inspectori de spe
cialitate din toate județele tării, care 
împreună cu autorii manualelor res
pective au conturat modalități de 
accesibilizare și aprofundare a -stu
diului acestei discipline fundamen
tale din programa școlară. Si per
fecționarea manualelor de limba 
romană, implicit a predării acesteia 
in școală, a făcut obiectul unor 
consfătuiri de lucru ale profesorilor 
Cu autorii, ale acestora cu reprezen
tanți ai Uniunii scriitorilor.

Utilitatea unor asemenea acțiuni 
este incontestabilă, fie si numai dacă 
se are în vedere faptul că „incită la 
meditație, incită la studiu si căutări 
Creatoare, care au ca efect mai buna 
organizare Și desfășurare a lecțiilor, 
mai buna Si temeinica pregătire a 
elevilor" — cum spunea profesoara 
Domnica Murgoci, inspector general 
la Inspectoratul școlar al județului 
Iași. S-a mai relevat că astfel de 
schimburi de experiență permit cu
noașterea și generalizarea experienței 
rodnice a cadrelor didactice compe

tente, a modalităților eficiente de pre
gătire și educare a elevilor. Cu con
diția, evident, -ca participanții să 
fie in deplină cunoștință de cauză, 
să fie interesați să recepteze și să 
transpună în practică dementele noi, 
valoroase, care se conturează în acest 
cadru. Spunem aceasta gindindu-ne 
că, de exemplu, la Iași, unele județe 
participante n-au trimis lâ schimbul 
de. experiență amintit cele mai re
prezentative cadre didactice si in
spectori școlari de specialitate. Efor
tul meritoriu al gazdelor n-a fost 
susținut, așa cum s-ar fi cuvenit, 
prin intervenții active, sugestii si 
propuneri judicioase, care să deter
mine o perfecționare reală a experi
mentului început in vederea genera
lizării lui efective. Tot astfel, la Piatra 
Neamț, la schimbul de opinii între 
profesorii de matematică și autorii 
manualelor puse în discuție, unit 
participant! au făcut observații su
perficiale, motivate prin „necunoaș
terea in profunzime a manualului" 
(? !). Cu toate că, la majoritatea 
lecțiilor la cate s-au făcut asistente, 
profesorii, după propria recunoaștere. 
,.n-au reușit să predea tot ce-si 
planificaseră pentru ora respectivă", 
în discuții s-au făcut prea puține 
referiri (necesare și utile) cu privire 
la volumul optim de cunoștințe care 
se pot preda elevilor in cadrul unei 
ote, al anilîiîi de studiu etc., la pre
venirea supraîncărcării lor. Deși, așa 
cum s-a specificat, multi elevi intim- 
pină greutăți in înțelegerea si însu
șirea noțiunilor de geometrie (de 
matematică, în general), nu s-a făcut 
practic nici o referire la obiectul 
celuilalt schimb de experiență, de la 
Iași, care-și propunea elaborarea si 
generalizarea unor metode activ- 
participative care să asigure cadrul 
propice învățării in clasă, de către 
toți elevii, a cunoștințelor noi. Oare 
nu ar fi posibil (si necesar) ca 
schimburile de experiență să nu se 
desfășoare pe linii paralele, ci să fie 
convergente spre -unul și același 
obiectiv : cit si cum pot să Învețe 
elevii ?, ce soluții eficiente se cer 
adoptate pentru a asigura buna 
pregătire a tuturor elevilor, la toate 
disciplinele de învățămint ?

riorlca DINULESClf

FEMEII - UN ELOGIU AL ARTEI
Cea dinții invitată Ia 

„Gala Scinteii" organiza
tă cu prilejul Zilei femeii 
a fost artista emerită Dina 
Cocea. Demonstrînd încă o 
dată că talentul se înge
mănează fericit și rodnic 
cu deschiderea, curiozita
tea spirituală și cultura, 
Dina Cocea a propus a- 
tenției citeva poeme mai 
puțin cunoscute, apeluri 
ia literatură ca la un „vi- 
olon d’Ingres". Am urmă
rit gînduri și sentimente 
așternute pe hîrtie în o- 
rele de răgaz, ce demon
strau că pentru omagierea 
femeii recursul la poezie 
a apărut ca imperios ne
cesar și unor oameni do 
știință și personalități so- 
cial-politice precum ma
tematicianul Grigore Moi- 
sil ori Constantin Miile 
și unor creatori afirmați 
în primul rind in /jrozâ 
sau în critică, precum 
George Călinescu și Mi
hail Sadoveanu.

Am ascultat, astfel, im
presionante imnuri închi
nate frumuseții, farmecu

lui, căldurii femeii, elogii 
aduse iubirii ca sentiment 
fundamental, atotputer
nic, generator de trăiri 
sensibile de mare finețe, 
de idealuri înalte și fap
te nobile, izvor viu de e- 
levată creație spirituală. 
Descoperindu-le, alegin- 
du-le, Dina Cocea ie-a 
prezentat Intr-un compe- 
raj inteligent, afectuos șl 
spiritual în același timp 
și le-a interpretat cu per
sonalitate și distincție, 
imbinind umorul, detașa
rea ironică, cu identifica
rea plină de gingășie.

...Si, tot la gala „Scîn- 
teii", încă o .pledoarie 
pentru „tezaurul" de ta
lente muzicale de care 
dispunem. Ca argumen
te : prezența — prefațată 
de însuși rectorul Conser
vatorului bucureștean, to
varășul Nicolae Călinoiu 
— a două studente ale 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" — sopranele 
Bianca Ionescu și Anca 
Dămăceanu — voci de 
calitate, siguranță, muzi

calitate, dovedite în 
tălmăcirea vie, frumos 
nuanțată a unor arii de 
largă circulație. Iar, drept 
argument indubitabil i 
corul „MADRIGAL". Da, 
celebrul „Madrigal", adi
că Marin Constantin și 
madrigaliștii săi, pe care 
ori de cite ori ii asculți 
încerci să găsești taina 
perfecțiunii, a tinereții 
artei lor. „Madrigalul" 
care, cu citeva săptămini 
în urmă, era aplaudat la 
cluburile muncitorești ale 
celor două mari platfor
me industriale „23 Au
gust" și „Republica" sau 
evolua pe scena Teatrului 
Mic într-un medalion 
„Eugenio Montale". Nu 
de mult, Ia sala Dalles 
propunea recente pagini 
corale scrise de Doru Po
povici, spre exemplu „O- 
magiu lui George Eneseu" 
— cint limpede și sim
plu, plin de .adinei sen
suri. La studioul de con
certe al conservatorului, 
bagheta lui Marin Con
stantin oferea recent o

lecție deschisă dirijorilor 
de cor din Capitală sau 
participa la „Gala Gau- 
deamus". Intr-un concert 
la Ateneul Român, zilele 
trecute, „Madrigalul", co- 
laborînd cu dirijorul ita
lian Fausto Corrubolo, 
ne-a convins că adevăru
rile acestui „miracol" în
seamnă, fără Îndoială, 
tehnica și măiestria mem
brilor ansamblului, dar, 
in primul rind, arta, su
fletul unui mare muzi
cian care este Marin Con
stantin. „Madrigalul" in 
concerte — săptămină de 
săptămină, lansînd intre 
timp și un nou disc cu 
opusuri românești sem
nate de Alexandru Paș- 
canu, Dan Buciu, Dinu 
Petrescu... într-un cuvint, 
o prezență in viața artis
tică și, de fiecare dată', in
diferent de podiumul pe 
care se află, club’ mun
citoresc sau Ateneul Ro
mân, studio de. imprimare 
sau scenă de teatru, dă- 
ruindu-se total, eh emo
ție muzicii, așa cum nu
mai adevărații artiști, 
pasionați izbutesc... O a- 
gendă bogată, exemplară, 
pe care s-a inserts cum 
spuneam și Gala Scinteii. 
De cite ori nu am ascul
tat delicata „Floricică" de 
Hubic, țesăturile de fili
gran ale paginilor re
nascentiste, uimitoarele 
„Fluierașe și buciume" de 
Mihai Moldovan ? Lor li 
s-a adăugat, acum, acel 
limpede cîntec închinat 
păcii, compoziția inspi
rată a lui Marin Constan
tin. De fiecare dată insă, 
infuzia de tinerețe, de 
emoție le dă noi culori. 
Pentru că, intr-adevăr, 
„Madrigalul" înseamnă 
perfecțiune, iar arta lui 
Marin Constantin, — cum 
spunea Magda Istomin 
de la Centrul cultural 
Kennedy, din Washington 
— este „incredibilă" !

N. STANCU 
S. OTEANU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră sincer de felicitări la în

ceputul celui de-al patrulea an al victoriei glorioasei revoluții islamice a 
Iranului. Guvernul și poporul musulman și revoluționar al Iranului salută 
dezvoltarea pa mal departe și consolidarea relațiilor în toate domeniile 
între cele două țări, pe baza intereselor celor două națiuni.

Profit de acest prilej să vă urez succes în activitatea pusă în serviciul 
națiunii dumneavoastră și prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Partidului, țârii -munca 
și devotamentul tineretului 

revoluționar al patriei

Cronica zilei
Marți dimineața a avut loc Ia se

diul C.C. al P.C.R. s»emnarea Progra
mului de cooperare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist pe anii 1982—1983. 
Documentul stabilește cadrul pentru 
înfăptuirea hotărîrilor și înțelegeri
lor convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Hafez Al- 
Assad, secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist.

Programul de cooperare a fost 
semnat, din partea Partidului Comu
nist Român, de tovarășul Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
iar din partea Partidului Baas Arab 
Socialist de Assem Kansou, membru 
al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, se
cretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban.

★
Teri, 9 martie, Casa culturii, știin

ței și tehnicii pentru tineret din mu
nicipiul Buzău, nou și modern edi
ficiu inaugurat la Începutul acestui 
an, a găzduiț, simpozionul „60 de ani 
de luptă și afirmare revoluționară 
sub flamura glorioasă a P.C.R.“. în 
cadrul simpozionului au susținut re
ferate și comunicări Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. Vasile Carolică, prim-secre
tar al Comitetului județean Buzău

al P.C.R., activiști de partid și de 
stat, cadre didactice universitare.

Au fost vernisate o expoziție de 
artă plastică și una de fotografii cu- 
prinzind lucrări inspirate din viața 
tineretului de pe meleagurile buzo- 
iene. (Stelian Chiper).

*
„Lumea muzicală a lui Hoffnung" 

se intitulează expoziția de desene u- 
moristice (foto) din Anglia, deschi
să, marți, Ia Sala Arghezi din Capi
tală. Organizată sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, aceasta ilustrează, prin cele 100 
de caricaturi expuse, preocupările de 
umorist și muzician ale lui Hoffnung 
— cunoscută personalitate culturală 
contemporană.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Matty Aslan, membru în Consiliul 
de conducere al Uniunii artiștilor 
plastici, și Paul Cecil Henry Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

La deschiderea expoziției au asis
tat reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe. Asociației 
de prietenie România-Marea Brita- 
nie, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Duminică la Atena se va des

fășura o nouă ediție a crosului bal
canic. în vederea acestei importan
te competiții, federația noastră a se- 
lecțiu ;-'ț, jrintre alții, pe Doina Me- 
linte, campioană europeană în proba 
de 800 m plat, Fița Lovin, Maricica 
Puică, Maria Radu, Alexandru Chi- 
ran, Gheorghi Marko și Gheorghe 
Zaharia. în programul crosului bal
canic figurează întreceri pentru se
niori, senioare, juniori, junioare și 
tineret
• Conform tragerii la sorți, la 

campionatele europene de tenis de 
masă, ce se vor desfășura la Bu
dapesta între 17 și 25 aprilie, echi
pa feminină a României va evolua, 
în cadrul primei serii valorice, in 
grupa B, alături de formațiile Fran
ței, Cehoslovaciei, Bulgariei, Unga
riei și Finlandei. în grupa A vor 
juca selecționatele U.R.S.S., Angliei, 
Iugoslaviei, Suediei, R.F. Germania 
și Olandei.

în tabelul probei de simplu fe
mei, sportiva româncă Olga Nemeș

figurează ca a 13-a favorită, prima 
fiind olandeza Bettine Vrieskoop.
• Cu trei runde înainte de în

cheierea turneului internațional de 
șah de la Denpasar, în clasament 
conduce americanul Browne (cu 15,5 
puncte). Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care a remizat parti
da întreruptă cu Bahtijar și pe cea 
din runda a 22-a cu Miles, se află 
pe locul XI, cu 12,5 puncte.
• Astăzi, pe stadionul Republicii, 

reprezentativa de fotbal a țării noas
tre, care se pregătește în vederea 
meciului amical cu echipa Belgiei, va 
susține un joc de verificare în com
pania unei echipe alcătuite de cro
nicarii de specialitate. Din forma
ția reprezentativă vor face parte, 
printre alții, Iordache, Moraru, Ște- 
fănescu, Augustin, Bălăci și Gabor. 
Echipa desemnată de cronicari are 
în frunte pe Iordănescu, golgeterul 
diviziei A, Dinu, Cîmpeanu, Duca- 
dam, Giuchici și alții. Jocul va în
cepe la ora 17,30.

(Urmare din pag. I)
cit și la organizarea și desfășurarea 
muncii politico-educative.

— Să vorbim despre tineri. Sint ei 
receptivi față de toate aceste pre
ocupări ? Ș'i încă ceva : cum acțio
nează concret pentru ca intr-adevăr 
activitatea organizațiilor de tineret 
să se desfășoare sub semnul unei ne
contenite perfecționări ?

— Sint multe aspectele ce ilustrea
ză atît receptivitatea, cît și acțiunea 
concretă a tinerilor. Mă voi referi 
însă, aici, numai Ia două dintre ele. 
Ambele sint legate de desfășurarea 
adunărilor și conferințelor de dare 
de seamă și alegeri în organizațiila 
U.T.C. și A.S.C., care au avut loc în 
această perioadă premergătoare ani
versării Uniunii Tineretului Comu
nist. ‘Mai intîi se cuvine să fie re
marcată atmosfera de puternic și în- 
suflețitor entuziasm, de înălțător pa
triotism ce s-a făcut simțită in ab
solut toate adunările și conferințele. 
Au fost exprimate, în cuvinte emo
ționante, pornite din inimi tinere, 
ginduri, sentimente de recunoștință 
față de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile tot mai bune de 
muncă, de viață, de învățătură asi
gurate tineretului, odată cu hotărîrea 
generației tinere din patria noastră 
de a-și face exemplar datoria in 
marele front al muncii constructive. 
Apoi, cît privește dezbaterile din 
adunări și conferințe, ele au prile
juit o analiză exigentă, riguroasă a 
activității organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C. S-a discutat deschis, tinerește, 
în spirit critic și autocritic. Opiniile 
exprimate, propunerile făcutei hotă- 
ririle adoptate converg către promo
varea unui stil de muncă eficient, în 
măsură să dinamizeze energiile tu
turor categoriilor de tineri, munci
tori, țărani, intelectuali, elevi și stu- 
denți, fără deosebire de naționalita
te, să contribuie la întărirea unității 
de acțiune a tinerei generații.

— Cum se reflectă in programul 
manifestărilor omagiale răspunderea 
ce revine organizațiilor de tineret 
pentru creșterea responsabilității fie
cărui tinăr față de muncă, față de 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
profesionale 2

— Din progtamele stabilite nu lip
sesc tradiționalele acțiuni a căror efi
ciență este atestată de practică : zile 
și săptămîni de recorduri în produc
ție, vitrine ale calității, brigăzi alo 
tineretului. Totodată, a fost contura
tă o etapă distinctă în cadrul între
cerii uteciste „Tineretul — factor 
activ în realizarea obiectivelor de-; 
ceniului științei, tehnicii, calității și 
eficienței", ale cărei rezultate sînt 
dedicate glorioasei istorii de luptă 
și muncă a organizației noastre re
voluționare. De un interes major se 
bucură și activitatea de cercetare și 
creație tehnico-științifică. Sînt orga
nizate, în județe și centre universi
tare, expoziții de creație tehnică, 
dezbateri științifice, simpozioane. 
Dintre manifestările ce au loc la ni
velul țării, este cazul să fie semna

late sesiunea științifică națională cu 
tema „Concepția P.C.R., a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind rolul 
tineretului, al organizației sale revo
luționare în viața social-politică a 
României socialiste" ; „Expoziția na
țională de creație tehnico-științifică 
a tineretului" ; simpozionul „Bilanț 
și perspective în activitatea de cer
cetare și creație tehnico-științifică"; 
seminarul „Contribuții științifice stu
dențești la creșterea eficienței șl ca
lității activității economico-sociale". 
Toate aceste acțiuni și manifestări 
sînt menite să contribuie la reali
zarea, de către fiecare tînăr ce lu
crează în industrie, construcții, 
transporturi, comerț, prestări de ser
vicii, a planului producției fizice și 
nete, a sarcinilor pentru export, pre
cum și Ia creșterea răspunderii pen
tru calitate, productivitate și redu
cerea consumurilor. Cu același spi
rit de răspundere se acționează pen
tru ridicarea calificării tinerilor, 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei.

— O problemă de stringentă actua
litate a constituie îndeplinirea exem
plară a obiectivelor noii revoluții 
agrare. Vreți să vorbiți despre mo
dul în care se acționează pentru ca 
această problemă sd pătrundă în 
conștiința tinerilor 2

— Pornind de Ia indicațiile și ori
entările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționăm pentru ca un 
număr tot mai mare de tineri să ră- 
mînă în sate și, mai cu seamă, să 
lucreze efectiv în agricultură. Un 
obiectiv de primă importanță al ac
tivității noastre îl constituie califi
carea și ridicarea calificării tinerilor 
din agricultură, educarea lor în spiri
tul unei înalte răspunderi față de 
muncă. Plenara C.C. al U.T.C. din 
luna ianuarie â acestui an a adoptat 
„Programul de participare a Uniunii 
Tineretului Comunist la înfăptuirea 
noii revoluții agrare", în vederea 
prezenței active a organelor și or
ganizațiilor U.T.C., a întregului ti
neret de la sate la înfăptuirea obiec
tivelor de modernizare a agriculturii, 
de dezvoltare economico-socială a 
tuturor localităților rurale.

Am in față cîteva cifre: 2 500 ha 
desecări ; combaterea eroziunii so
lului pe 3 000 ha ; îndiguiri și regu
larizări de rîuri pe 3 000 ha ; lucrări 
de amenajare și întreținere a pășu
nilor pe 200 000 ha ; plantări de pomi 
fructiferi și viță de vie pe 1 000 ha ; 
împăduriri pe 1 500 ha. Ele expri
mă angajamente pe care tinerii 
sadelor și le-au asumat în în- 
timpinarea însuflețitorului moment 
aniversar din această primăvară. Și 
încă un fapt deosebit de important : 
din primele zile ale actualei campa
nii agricole de primăvară, organele 
și organizațiile U.T.C. din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste și-au 
intensificat munca pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor satelor la reali
zarea planului producției vegetale șî 
animale, la folosirea eficientă a fie
cărei palme de pămînt. Iată, deci, că 
acțiunea de conștientizare a tinerilor 
în legătură cu cerințele noii revolu

ții agrare se desfășoară fntr-un mod 
foarte concret.

— Reiese, din ceea ce ne-ați rela
tat, că in cadrul manifestărilor de
dicate aniversării organizației revo
luționare de tineret, un loc deosebit 
de important îl dețin activitățile 
educative.

— Acesta este adevărul.. Iar rolul 
de principal educator revine muncii. 
Au fost inițiate, în spiritul bogatelor 
tradiții de muncă patriotică ce s-au 
afirmat și dezvoltat in cadrul orga
nizațiilor de tineret, acțiuni menite 
să contribuie la realizarea unor im
portante obiective de investiții, lu
crări de proiectare și cercetare. Va
loarea angajamentului pe care tine
rii și l-au luat în cinstea aniversării 
U.T.C. și U.AS.C.R. depășește patru 
miliarde lei. Desigur, prezența ma
sivă a tineretului pe șantierele mun
cii patriotice se constituie intr-un 
fapt cu valoare economică, expri
mată printr-o însemnată contribuție 
la progresul țării. Dar această acțiu
ne are, în primul rind, un profund 
caracter educativ. Toate organizații
le U.T.C. și A.S.C. inițiază acțiuni 
specifice pentru cunoașterea și însu
șirea politicii partidului și statului 
nostru, a operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru aprofun
darea documentelor de partid și a 
legilor țării. In același timp, se des
fășoară, sub genericul „60 de ani sub 
flamura glorioasă a Partidului Co
munist Român", activități care con
tribuie la o mai bună cunoaștere a 
trecutului de luptă al clasei munci
toare, al partidului, al Uniunii Tine
retului Comunist. Aici se înscrie și 
concursul politico-ideologic „File de 
luptă și muncă avîntată pentru tri
umful idealurilor comuniste", orga
nizat de C.C. al U.T.C., a cărui fază 
pe țară se va desfășura în ziua de 
17 martie a.c. Tinerețea revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
activitatea sa eroică in fruntea or
ganizației revoluționare de tineret 
constituie tematica unor simpozioa
ne, expuneri, vizite de documentare 
la monumente istorice ori la obiecti
ve ridicate în anii revoluției și con
strucției socialiste. Și este relevant 
faptul că, în anul celei de-a 60-a ani
versări a organizației sale revolu
ționare, tineretul găsește un stră
lucit model de comportare comunis
tă, de dinamism, de abnegație pa
triotică in însăși activitatea pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului ; în însuși spiritul viu, creator 
și novator promovat de secretarul 
general al partidului în întreaga 
noastră viață economico-socială. A 
răspunde, prin fapte, grijii ce ne-o 
poartă partidul, exemplului luminos 
al tovarășului, Nicolae Ceaușescu 
este, pentru tînăra generație, cea 
mai înaltă dovadă de dragoste și re
cunoștință față de Partidul Comu
nist Român, de secretarul său gene
ral, de cinstire a activității înainta
șilor, care au slujit cu exemplară 
consecvență cele mai lnsuflețitoare 
idealuri ale poporului român.

PRIMULUI CONGRES AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIFICAT MEXICAN

Tn numele Partidului Comunist Român, al secretarului șău general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al întregului popor român, avem plăcerea 
să adresăm un cald salut tovărășesc, împreună cu. mesajul nostru de 
prietenie și solidaritate, participanților la Primul Congres al Partidului 
Socialist Unificat Mexican (P.S.U.M.), militanților partidului și poporului 
mexican prieten.

Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă 
România au salutat cu satisfacție hotărîrea celor cinci partide și organizații 
politice de a se uni intr-un singur partid revoluționar al clasei muncitoare 
mexicane — Partidul Socialist Unificat Mexican. Ne exprimăm convingerea 
că raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unificat 
Mexican vor cunoaște o puternică dezvoltare, se vor inscrie ca o contribuție 
însemnată Ia întărirea prieteniei tradiționale dintre România și Mexic, 
vor sluji intereselor celor două partide și popoare, cauzei păcii, destinderii, 
dezarmării, securității șl independenței naționale, Înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Astăzi, cînd pacea și liniștea popoarelor sînt amenințate de pericolul 
tmui nou război nimicitor, este mai necesar ca oricînd ca toate forțele 
iubitoare de pace, progresiste și democratice de pretutindeni să acționeze 
unit pentru oprirea cursei Înarmărilor, pentru dezarmare generală și in 
primul rind dezarmare nucleară, pentru reluarea și adinei rea procesului 
de destindere, cooperare și pace.

„România socialistă, întregul popor român — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sînt ferm hotărîte să facă totul pentru întărirea colaborării 
și solidarității cu toate popoarele, cu toate forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni, in lupta uriașă, dreaptă, pentru dezarmare, pentru colaborare, 
pentru o lume mai bună".

Avînd convingerea că actualul congres șl hotărîrile pe care Ie veți 
adopta vor determina o creștere și mai puternică a forței și capacității 
de acțiune ale Partidului Socialist Unificat Mexican, vă dorim, dragi tovarăși, 
succes deplin în activitatea revoluționară ce o desfășurați în slujba idealurilor 
de progres, dreptata și echitate socială, pentru prosperitatea poporului 
mexican prieten,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

R. S. CEHOSLOVACĂ

Pulsațiile „inimii de oțel" 

de la Ostrava

Ce calități se cer omului din zootehnie ? tv
(Urmare din pag. I)
se-nțelege, nu poate do
vedi. La noi se poate zice 
fără greș că grija pentru 
a avea furaje din belșug 
cade pe umerii tuturor.

Dr. Pani Grigore : Anul 
trecut am avut aici un mu
safir din străinătate. Cînd 
a aflat ce producții obți
nem și-a exprimat îndată 
dorința să vadă depozitul 
de furaje. Era un cunos
cător în materie. A luat o 
mînă din hrana pregătită, 
a mirosit șî a zis : „E lim
pede ci 'țtețe nu pot mînca 
decît ' cu poftă asemenea 
bunătăți".

Ing. Anișoara Grigore 5 
Nici o mînă de fîn nu se 
află la noi sub cerul liber. 
Tocmai pentru a păstra cît 
mai bine hrana animalelor. 
In 1981 am însilozat și ca
pitolele de fioarea-soare- 
lui.

Reporterul: Amintea to^ 
■ varășul Munteanu despre 
i rădăcinile în această mese

rie. Cum se prind aceste 
: rădăcini la Schela ?
1 Alexandra Rusu : Sînt 

mulgătoare și pot spune ca 
femeie ce petrec destule ore 
in grajd : dacă nu iubești 
animalele, fă orice numai 
nu te apropia de grajd.

Ion N. Munteanu : Aici, 
la noi, multi doresc să lu
creze în grajduri, dar pu
țini trec proba de a fi pro
movați. Pentru că este cu 
adevărat o promovare.

Reporterul : Despre ce 
fel de probă este vorba ? 

Marin Nicolae : Cine 
vrea să lucreze în zooteh
nie, nu-i primit așa, din- 
tr-odată. E dat mai întii la 
un lot anume de vaci, sub 
privirile noastre. Obține în 
timpul dc probă măcar a- 
celeași producții înregis
trate mai înainte la lotul 
cu pricina ? E bine. Dar 
numai atît nu ajunge. To
varășul președinte ne în
treabă pe noi : „Ei, cum se 
poartă cu animalele proas
pătul venit ? E grijuliu ori

e brutal, le bate ori le o- 
crotește Unul care ve
nise din altă parte și care 
se lăuda că a mai lucrat în 
zootehnie a reușit să ne 
păcălească citeva zile. Nu 
mai mult

Dr. Paul Grigore : Destui 
sînt crescătorii de animale 
care asemuiesc munca din 
sectorul zootehnic cu aceea 
de la C.F.R. Adică o mun
că cu program fix, riguros 
respectat. Ba eu zic că aici 
ar trebui și mai multă dis
ciplină. Un tren — se în- 
timplă — mai poate întîr- 
zia. dar orele de muls, de 
furajare ori de odihnă a 
animalelor nu pot fi cîtuși 
de puțin amînate. Nici mă
car cu cîteva minute. Cine 
se încumetă să o- facă, plă
tește cu producții slabe. 
Munca de aici creează niș
te reflexe la animale, iar 
acestea obligă la o disci
plină intrată în reflex. Este 
calitatea morală nr. 1 care 
ne-a ajutat să trecem pes
te 4 000 de litri lapte pe 
fiecare vacă furajată. Este 
„arma noastră secretă" care 
ne va ajuta să atingem o- 
biectivele și mai înalte, 
propuse pentru acest an și 
pentru anii ce vin.

Ion N. Munteanu : O 
vorbă aș mai adăuga și eu 
la ce zice tovarășul doctor, 
în ultimii trei ani am dat 
recomandări, ca să zic așa, 
la trei tineri să lucreze în 
sectorul nostru zootehnic. 
Tuturor le-am pus una și 
aceeași condiție : să se în
soare. Cît mai repede.

Reporterul: Nu înțelegem 
rostul acestei... imixtiuni în 
viața personală a celor 
trei !

Ing. Anișoara Grigore s 
Nu, nu-i cîtuși de puțin o 
glumă. Tovarășul Mun
teanu vrea să zică că aici 
au loc numai oamenii a- 
șezați, stabili, nu cu gîn- 
durile aiurea.

Dr. Paul Grigore s E și 
normal să se ridice aseme
nea pretenții. Un îngriji
tor de la noi are în răs

punderea sa, nici mai mult, 
nici mai puțin, valori de 
circa un milion de lei. Am 
avut curiozitatea să calcu
lez acest lucru. Ei bine, ni
mănui nu-i este indiferent 
cum e gospodărită această 
zestre, cum o fructifică pen
tru mai binele tutoror. Cel 
care vine să lucreze aici 
trebuie să fie cu gîndul 
numai la treabă, nu la horă 
ori la bal...

Reporterul : Și s-au În
surat cei trei, tovarășa 
Munteanu ?

Ion N. Munteanu : S-au 
Însurat și au prins rădă
cini în colectivul nostru, 
sint deja socotiți oameni 
vrednici.

Marin Nicolae: Un cu- 
vînt numai despre felul 
cum prind dragoste oame
nii pentru zootehnie. Sigur, 
mai intii și intîi trebuie 
să-ți placă această meserie, 
în al doilea rind să ai sim
țul răspunderii. în al trei
lea rind să ai condiții si 
să obții rezultate. Numai 
așa vine și cîștigul mare. 
Uite, tovarășul meu de 
muncă, Ion N. Munteanu, 
aici de față, a realizat un 
venit de 54 000 de lei în 
anul ce a trecut pentru cei 
4 435 litri de lapte obținuți 
în medie de la fiecare 
vacă furajată, din lotul dat 
în primire. Eu am obținut 
de la lotul meu, în medie 
de la fiecare vacă furaja
tă, 4 600 de litri, cîștigul 
anual ridieîndu-se la 90 000 
de lei. în această situație 
întreb și eu : oare nu sint 
toate acestea rădăcinile 
noastre în această meserie 
frumoasă, de răspundere ? 
înainte, părinții noștri, 
năuciți de sărăcie, își în
demnau feciorii să fie cu 
ochii la fetele ai căror pă
rinți aveau ceva pămînt. 
Azi, numai ce auzi : „Oho, 
cutare lucrează la zooteh
nie, e o partidă frumoasă 
pentru fiică-mea!“. Ce mai: 
„văcarii" s-au ajuns, au 
case frumoase, cu tot ce Ie 
trebuie. Au devenit „parti

de bune" pentru fetele din 
sat... O duc bine.

Ion N. Munteanu : Eu 
m-aș opri și la alt lucru. 
La ceea ce ducem concret 
din ce învățăm aici, aca
să. Acum, de pildă, știm 
bine cum să cumpărăm un 
animal, le deosebim pe cele 
de rasă de celelalte, nu ne 
mai poate păcăli nimeni, 
în al doilea rind, am in
trodus și acasă furajarea ca 
la grajdul cooperativei, cu 
program, cu amestecuri 
socotite după o anume ști
ință a furajării raționale.

Marin Nicolae : După 
mine, furajarea corectă este 
lucrul cel mai important pe 
care l-am învățat în graj
durile cooperativei și pen
tru folosul nostru de aca
să. Dovada ? Tot mai multi 
sînt acei care și-au „rupt" 
cite 10—12 ari, din lotul 
dat în folosință personală, 
pentru a cultiva lucemă, 
hrană atît de necesară vi
telor din gospodăria indi
viduală. în felul acesta eu, 
de pildă, am reușit în anul 
care a trecut să nu duc 
lipsă de furaje, să îngraș 
un vițel contractat cu sta
tul pe care l-am adus la 
o greutate ce se apropia 
de 800 de kg. Și ca mine 
sint multi oameni la Sche
la. 10—12 ari semănați cu 
lucerna, pe care o cosim 
de 4 ori cel puțin, dau 
hrană pentru animale sufi
cientă și bună. Oamenii au 
început să priceapă că me
seria creșterii animalelor 
nu-i una oarecare, că aici 
au loc și își află un rost 
numai cei mai destoinici.

Dr. Paul Grigore : De 
curînd, secretarul general 
al partidului nostru înfă
țișa cu multă înțelepciune 
calitățile profesionale și 
morale ale omului din zoo
tehnie. Pe bună dreptate. 
După părerea mea, nu ne 
aflăm departe de ziua cînd 
aceste calități vor fi tes
tate și atestate ca in ori
care altă meserie. E nor
mal și e firesc să fie așa.

PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 O viață pentru o idee — Ștefan 

Procoplu (1800—1972)
16,25 Șah
16.40 Reportaj pe glob : De la Dubrov- 

nic la Belgrad
16,55 Doine, jocuri, cintece din Tara de 

Sua
17,15 Forum politico-ideologic
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1004 de seri
18,00 închidere^ programului
30,00 Telejurnal

20,20 Arc peste timp tn satul românesc. 
1907—1962—1982. Drumul pînă la belșug
20.40 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Cronică de provincie". 
Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor cinematografice brazilie
ne. Regia Roberto Palmari

32,00 Telejurnal
22.15 Muzică instrumentală
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 3

20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier al Capitalei
20.35 Viața economică
21,05 Muzică de jaz
21.40 Din țările socialisto
22,00 Telejurnal
22.15 Izvoare veșnic vil
22.30 închiderea programului

O ASIGURARE UTILA IN ORICE 
GOSPODĂRIE

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștința celor in
teresați că pot contracta ASIGU
RAREA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIEI, care 
cuprinde în unul și aceiași contract 
trei feluri de asigurări:

— asigurarea bunurilor din gos
podărie;

— asigurarea de accidente . pro
duse la domiciliu;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

în asigurare sînt cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca: mo
bilier, obiecte casnice, îmbrăcămin
te, covoare, aparate de radio, te
levizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, 
pomicole, produse animaliere și a- 
limente, materiale de construcții și 
altele.

In baza acestei asigurări, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de 
exemplu: incendiu, explozie, inun
dație, ploaie torențială, furtună, 
avarii accidentale produse la in
stalațiile de gaze, apă, canal sau 
încălzire; pierdere sau dispariție a 
bunurilor cauzate do riscurile asi
gurate etc.

în asigurarea de accidente sînt 
cuprinși pentru urmările acciden
telor intîmplate la domiciliu: soții, 
precum și părinții și copiii acestora 
dacă in mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

In baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele 
datorate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube produ
se la imobil, precum și sumele da
torate terților pentru accidentarea 
persoanelor și avarierea bunurilor 
lor la domiciliul asiguratului. Tot
odată, se plătesc și sumele dato
rate cu titlu de dezdăunare loca
tarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigu- 
rabile ori la elementele de con
strucție ale apartamentelor respec
tive, cauzate de o- inundație pro
dusă în apartamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 Ici pe an pentru fiecare 1 090 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
doritorii se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenților și Inspectori
lor de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

Ostrava, eanitala Moraviei de nord, 
mai este denumită si ..inima de otel 
a țării" pentru că furnalele si cup
toarele ei dau trei sferturi din Dro- 
ductia de fontă si două treimi din 
cea de otel a Cehoslovaciei si tot 
aici se realizează 70 la sută din pro
ducția națională de cocs. Combinatul 
siderurgic si de construcții de mașini 
erele Vitkovice — întreprinderea cu 
cel mai mare număr de angajați din 
tară — a fost întemeiat in urmă cu 
153 de ani. dar dezvoltarea sa inten
să a coincis cu anii construcției so
cialiste.

în prezent, combinatul numără 
peste 40 000 de angajați. Printre pro
dusele sale cele mai recente și mai 
pretențioase din punct de vedere 
tehnic se numără utilajele pentru 
centrale nucleare : generatoare de 
abur, recipiente pentru reactoare, 
părți interioare ale reactorului. La 
Fabrica nr. 6. unde se nasc aceste 
utilaje, directorul Vaclav Sykora 
ne-a vorbit des
pre exigențele de
osebit de inalte 
ce se manifestă 
aici față de fie
care operație teh
nologică in parte, față de precizia 
montării fiecărei piese, pentru că 
utilajele sînt supuse la solicitări de
osebite.

în efortul de a tine pasul cu cele 
mai noi cuceriri ale stiintei si tehni
cii. este constantă preocuparea fată 
de introducerea sistemelor electronice 
de dirijare a producției. Primele ma
șini electronice de calcul au fost in
stalate in urmă cu zece ani. La ora 
actuală computerele dirijează Dioce- 
sele tehnologice de elaborare a fon
tei. supraveghează functionarea unui 
laminor ; un sistem electronic de di- 
riiare a producției de otel se află in 
curs de instalare.

Aceasta este, dealtfel, o preocu
pare actuală nu numai la Ostrava, 
ci în industria întregii țări, orientată 
statornic spre dezvoltarea intensivă, 
ceea ce are ca rezultat atît o efi
ciență sporită, cît și soluționarea pro
blemelor generate de insuficiența 
forței de muncă. Gradul înalt de uti
lizare a forței de muncă in Ceho
slovacia contrastează puternic cu si
tuația din numeroase țări ale Euro
pei occidentale, unde șomajul, arun- 
cînd la marginea societății milioane 
și milioane de oameni, se află în 
continuă creștere. Una dintre solu
țiile la care s-a trecut cu hotărîre 
pentru contracararea deficitului for
ței de muncă este computerizarea și 
robotizarea producției. în prezent 
»e acordă o atenție deosebită 
producției de componente și cir
cuite microelectronice, sisteme pen
tru dirijarea automată a mașinilor- 
unelte. Față de cincinalul anterior, 
producția de acest gen va spori 
în actualul cincinal de 1.5 ori. Se 
introduc pe scară largă sisteme de 
automatizare și mecanizare com
plexă. Ca șă rămînem numai în ca
drul siderurgiei și al construcțiilor da 
mașini grele, in aceste ramuri vor

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

intra în funcțiune 70 de noi sisteme 
automatizate de dirijare. în prezent, 
în Cehoslovacia funcționează peste
1 500 de computere mari și peste
2 000 de sisteme de calcul speciali
zate. Aproape toate unitățile de pro
ducție dispun de centre proprii de 
calcul. Se prevede, totodată, introdu
cerea largă a roboților și manipu
latoarelor automate. In cursul actua
lului cincinal, industria mecanică a 
țării va fi înzestrată cu 3 000 dc ro
boți și manipulatoare de materiale.

Combinatul Vitkovice este bine cu
noscut si se bucură de un binemeri
tat Drestigiu nu numai în Ce hoslova
cia. ci si în zeci de țări de oe toate 
continentele în care sînt exportate 
nrodusele sale. Printre unitățile eco
nomice de neste hotare cu care com
binatul intretine relații de colabora
re. devenite de acum traditionale. se 
numără si intreorinderi din România, 
îndeosebi din București si Galați. In 

cadrul relațiilor 
comerciale, com
binatul livrează 
țării noastre țevi 
din oțel, bile pen
tru mori, tablă a- 

liată, profile fine, prese și foarfeci 
pentru fier vechi; prese pentru for
jat. S-au statornicit, de asemenea, 
relații de specializare și cooperare 
în producție, se efectuează livrări 
reciproce de utilaje metalurgice. A- 
ceste relații vor fi dezvoltate in 
cursul actualului cincinal.

Anii construcției socialiste au im- 
orimat un ritm imnetuos de dezvol
tare nu numai combinatului, ci si orașului Ostrava, in care, după cum 
ne snunea Jiri Vesely, locțiitor al 
nrimarului. s-au construit in această 
oerioadă 85 000 de aoartamente. Peste 
trei sferturi din Dooulatia de 325 000 
de locuitori ai crasului s-au mutat in 
case noi. Numai raionul Ostrava-sud, 
nou construit în intreeime. are o 
Dooulație de 108 090 locuitori. Paralel 
cu ridicarea noilor cvartale a fost re
construită si modernizată si zona 
centrală a crasului, au fost renovate 
o serie de clădiri vechi.

Desnre Dersnectivele de dezvoltare 
a Ostravei am discutat cu Milos Bar
ton. arhitectul-sef al orașului, de la 
care am aflat că în actualul cincinal 
se vor construi alte 15 000 de locuin
țe. atît în zone noi. cît si în cartea 
veche a orașului. O serie de intre- 
nrinderi. inclusiv cocseria. vor fi 
mutate in afara oerimetrului orașu
lui. va fi amenaiată o nouă zonă 
verde. întinsă intre cele trei zone 
principale de locuințe. Au fost elabo
rate si aprobate de guvern Planuri 
speciale de dezvoltare a transportu
lui în comun si de extindere a re- 
telei de aprovizionare cu gaze.

..Inima de otel" a Cehoslovaciei 
pulsează din plin : Ostrava are toate 
temeiurile să fie mîndră atît de tre
cutul său, cît și de prezentul său În
floritor și, pornind de la virtuții» 
noii orinduiri, să privească cu încre
dere spre ziua de miine.

Silviu PODINA

vremea
i

Timpul probabil pentru zilele de ÎL 
12 și 13 martie, tn (ară : Vreme în curs 
de încălzire ușoara. Cerul va fi varia
bil. Izolat, în vestul și nordul tării, se 
vor semnala precipitații slabe in a 
doua parte a intervalului. Vint slab

pina la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus a și plus 2 
grade, mai cobortte în estul Transilva
niei, maximele între 3 și 13 grade, locul 
mai ridicate. Dimineața, pe alocuri, 
ceată. In București : Vreme in general 
frumoasă și în încălzire ușoară. Cer 
variabil. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 2 grade, cele 
maxime între 6 și 19 grade. Ceată silabă, 
dimineața. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

• ECONOMIA DE 
ENERGIE Șl TRANSPOR
TUL FRUCTELOR. Trans- 
portul fructelor tropicale in zo
nele temperate și nordice ale 
globului se face, după cum se 
știe, cu ajutorul unor nave pre
văzute cu camere frigorifice. 
Iată însă că recent un transport 
de banane s-a făcut din insu
lele Antile la Hongkong pe o 
naVă obișnuită, fără astfel de 
camere. Deși nava a traversat 
zone cu o temperatură de 34 de 
grade, bananele nu numai că nu 
s-au degradat, dar arătau proas
pete de parcă atunci ar fi fost 
culese. Secretul constă intr-un 
lichid cu care fructele au fost 
stropite înainte de a fi încărca
te. Este vorba de un amestec

complex de compuși zaharoși și 
acizi grași, realizat de cercetă
tori englezi, și care conservă 
fructele tot așa de bine ca și 
frigul, fără a mai fi nevoie de 
refrigeratoare, mari consuma
toare de energie. Pelicula ce 
acoperă fructele lasă să treacă 
în aer oxidul de carbon ce se 
formează în procesul de coacere, 
dar reține apa și s.ubstanțele 
aromatice. Invers, din aer nu 
poate pătrunde în fructe oxige
nul — care contribuie la pro
cesul de degradare a țesuturilor.
• STADION ACO

PERIT CU... AER. D°i <«- 
gineri și un arhitect din To
ronto (Canada) au propus și au 
experimentat cu succes o inge
nioasă metodă de apărare a 
terenurilor sportive și a sta

dioanelor împotriva ploii șî ză
pezii, fără să se recurgă la 
construirea de acoperișuri. Me
toda constă în instalarea în ju
rul stadionului a unor suflante 
de mare capacitate, care creează 
deasupra terenului sportiv un 
puternic curent de aer, care îm
pinge în lături precipitațiile. 
Spre deosebire de acoperișurilte 
mobile sau de cupolele pneu
matice, acest „acoperiș" de aer 
poate fi „pus în funcțiune" in
stantaneu și tot atît de rapid 
poate, fi. oprit. în plus, cu aju
torul lui poate fi reglată și tem
peratura aerului de pe terenul 
sportiv.

• COMOARA DIN 
ADINCURILE MĂRII RO
ȘII. Comisia Mării Roșii, for

mată în comun de Arabia Sau- 
dită și Sudan, prevede intrarea 
în funcțiune începind cu 1984 
a unei exploatări-pilot în ve
derea valorificării nodulilor po- 
limetalici ai Mării Roșii. Pentru 
primele încercări de exploatare 
a fost aleasă groapa Atlantis II, 
avînd o adîncime de 2 200 m și 
o temperatură a apei de 62 gra
de C. Aici se află un cîmp de 
noroi de 10—15 m grosime, care 
se întinde pe 60 kmp și conține 
2 milioane tone de minereu de 
zinc, 500 000 tone de minereu de 
cupru, 4 000 tone de argint, 80 
tone de aur, precum și cobalt, 
plumb și metale rare.

• NOUA TINEREȚE 
A TURNULUI EIFFEL 
Celebrul turn de oțel din ca
pitala Franței, care va împlini 
la 31 martie venerabila vîrstă 
de 93 de ani, este supus în pre
zent Ia o veritabilă cură de în
tinerire în vederea întîmpinărif 
centenarului său. Experții au 
hotărît eliminarea tuturor ex
ceselor de greutate ce i s-au 
adăugat treptat de-a lungul a- 
nilor. Numai pe platforma pri
mului etaj aceste excese re
prezintă 1000 tone de infra
structuri diverse.

• ORAȘ REGĂSIT. 
Izvoare antice vorbeau de ora
șul Kerkinitida de la țărmul 
Mării Negre, dar arheologii au 
căutat zadarnic, multă vreme, 
urmele lui. Recent, specialiștii 
Institutului de arheologie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
au descoperit, pe litoralul Cri- 
meei, zidurile de apărare și cî
teva străzi ale unei mari locali
tăți din antichitate pe care o 
consideră a fi legendara Kerki
nitida, port important în veacu
rile IV—III î.e.n.

• CÎND A APĂRUT 
FOCUL ? Pînă acum se con
sidera că focul a fost aprins de 
mina omului in urmă cu apro

ximativ 500 000 de ani. Revista 
științifică engleză „Nature" a- 
nunță că savanți englezi și ame
ricani, efectuînd cercetări în 
Kenya, au descoperit urme de 

,foc sub forma unor mici bucăți 
de argilă arsă la o temperatură 
nu mai mare de 400 grade Cel
sius, corespunzătoare unui foc 
de tabără. Alături se aflau oase 
de animale. Analizele efectuate 
arată că acest foc a fost aprins 
cu mult timp mai înainte — 
acum 1 400 000 de ani.

• PIELE ARTIFICIALĂ.
Chirurgul John Berk și ingine
rul I. Iannas, de la Institutul 
tehnologic din Massachusets din 
fe.U.A., au pus la punct un nou 
material utilizabil în chip de 
piele artificială pentru pacienții

care au suferit arsuri grave. El 
a fost încercat cu succes pe 
bolnavi în virată de la 3 la 60 
ani, cu arsuri de gradul trei, 
care cuprindeau zone destul de 
largi din suprafața corpului. 
După 16 luni de la transplan
tare, pielea artificială nu a fost 
respinsă în cazul nici unuia 
dintre pacienți. n-a fost înre
gistrat nici un cșz de infecție, 
iar rănile s-au închis fără a 
lăsa cicatrice puternice. Noul 
material, asemănător cu pielea 
naturală, este compus din două 
straturi. Compoziția celui infe
rior (corespunzător dermei) este 
un amestec de albumine de ori
gine animală, iar cel superior 
(echivalentul epidermei) este o 
masă plastică.
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IN FAVOAREA PAGII $1 DEZARMĂRII

Convorbiri româno - sovietice

„Nu! cursei 
înarmărilor"

VIENA 9 (Agerpres). — „Nu 
cursei înarmărilor", „Vom apăra 
pacea", „Să preîntîmpinăm o ca
tastrofă nucleară", se putea citi pe 
pancartele purtate de participants 
la demonstrația desfășurată la 
Viena cu prilejul sărbătoririi Zilei 
internaționale a femeii în fața 
parlamentului a avut loc apoi un 
miting la care vorbitorii au subli
niat necesitatea frinării cursei' în
armărilor și infăptuirii dezarmă
rii. in primul rînd a dezarmării 
nucleare, au condamnat planurile 
N.A.T.O. cu privire la amplasarea 
pe teritoriul Europei occidentale de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune.

„Femeile 
se împotrivesc 

războiului nuclear 1“
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Liga internațională a femeilor 
pentru pace și libertate a lansat la 
New York, cu ocazia Zilei inter
naționale a femeii, campania „înce
tați cursa înarmărilor !“, denumită

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

„Popoarele nu doresc să fie ținte 
pentru armele nucleare66

GENEVA 9 (Agerpres). — Comite
tul pentru dezarmate de la Geneva 
dezbate ifF'prezent problema adoptării 
unor măsuri care să asigure statele 
neposesoare de arme nucleare contra 
utilizării unor asemenea arme, a 
forței in general, Luînd cuvîntul, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Mircea Malița, a subliniat că cererea 
statelor nenucleare de a primi garan
ții de securitate este justă, realistă 
și echitabilă, căci, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, este un drept legitim al fiecărui 
stat care renunță la arma nucleară 
de a primi asigurarea că nimeni nu 
va aduce atingere independenței și 
suveranității sale naționale. Declara
țiile unilaterale ale țărilor posesoare 
de arme nucleare, prezentate la pri
ma sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 1978 consacrată 
dezarmării și conținind prevederi di
ferite,' nu sint suficiente, a arătat 
ambasadorul român, și se impune în
cheierea unei convenții internaționale 
pe această temă. Mișcările largi ale 
opiniei publice din diferite țări, in
clusiv din România, dovedesc că 
popoarele doresc să nu mai constituie 
ținte pentru armele nucleare, în di
versele scenarii strategice, că terito

Opțiuni ale politicii externe a Turciei
ANKARA 9 (Agerpres) — Minis

trul de externe al Turciei, liter 
Turkmen, a declarat ziarului „Cu- 
mhuryet" că. unul dintre principalele 
obiective ale politicii externe a țării 
sale il constituie întreținerea de re
lații stabile cu țările socialiste. Mi
nistrul turc a evidențiat intenția 
fermă a guvernului țării sale de a

O CONCLUZ/E PUTERNIC RELIEFATĂ DE REAUrĂJdl^E MONLJLALE^

Persistența fenomenelor crizei evidențiază necesitatea 
instaurării noii ordini economice internaționale

O CRIZĂ DE DIMENSI
UNI MONDIALE. Actuala de
presiune a economiei mondiale du
rează de peste 8 ani și jumă
tate. Debutind sub forma crizei 
petrolului, ea s-a agravat prin 
declanșarea crizei ciclice din 1971/ 
1975 și prin recesiunea începută în 
1930, pentru a deveni deosebit de 
complexă din cauza unor crize ne
ciclice, dintre care unele au căpătat 
un caracter planetar. De aceea, ana
liza actualelor evoluții din economia 
mondială nu poate face abstracție 
de întreaga perioadă ce a început 
din 1973 și durează pînă în prezent, 
cu perspectiva unei prelungiri pe 
încă o durată nedeterminată, In
tr-adevăr, anul 1973, care încheia o 
perioadă lungă, de neobișnuită creș
tere economică, în țările capitaliste 
dezvoltate, se anunța — cel puțin m 
estimațiile a numeroși experți occi
dentali — ca deschizind perspec
tive foarte încurajatoare. Dar, ca și 
in toate ciclurile precedente din is
toria capitalismului, criza s-a mani
festat, și de acea dată, în momentul 
cel mai neașteptat și prelungindu-se 
cu totul neobișnuit.

Inițial, aprecierile experților s-au 
axat pe ideea că noua criză se va 
mărgini la țările capitaliste dezvol
tate. Curînd insă s-a constatat că ea 
a căpătat dimensiuni mondiale, afec- 
tind toate economiile naționale ale 
statelor lumii, desigur într-o măsu
ră mai mațe sau mai mică, în funcție 
de o serie de împrejurări concrete 
și factori specifici.

Așadar, una din particularitățile 
principale ale actualei crize este pro
cesul de „mondializare" a acesteia 
sub un dublu aspect : pe de o parte 
procesul de transmisie a crizei 
dintr-o serie de țări in altele, coro
borat cu transformarea sa într-o 
criză economică mondială, de influen
ța căreia nu se poate abstrage nici 
una dintre țările globului.

EXTINDEREA IN TOATE 
ȚĂRILE CAPITALISTE DEZ
VOLTATE. Internaționalizarea cri
zei este bazată. în primul rind, pe me
canismele transmiterii fenomenelor de 
criză dintr-o țară în altele. Criea por
nită, la început, in țări ca Statele 
Unite și Japonia, iși extinde treptat 
cîmpul de acțiune in alte țări capi

„Star", tn favoarea păcii și destin
derii internaționale, împotriva 
cursei iraționale a înarmărilor. 
„Știu că in această țară (Statele 
Unite — n.a.) sint milioane de fe
mei care nu doresc războiul 
nuclear. Milioane de femei sint 
afectate de o politică externă care 
sacrifică aspirațiile femeii spre 
egalitate, dezvoltare și pace în fa
voarea celei care, prin arme nucle
are, vizează să facă din Statele 
Unite o superputere militară" — 
a declarat în cadrul unei conferin
țe de presă cunoscuta actriță de 
film. Joanne Woodward, care a 
semnat printre primele apelul Li
gii, apel care urmează a reuni, 
pînă Ia 8 martie 1983, peste un mi
lion de semnături in favoarea pă
cii și dezarmării. Campania ..Star" 
cheamă, intre altele. Ia înghețarea 
producției de arme nucleare și 
desfășurării de rachete cu rază 
medie de acțiune in Europa occi
dentală. ca și la semnarea unui 
tratat internațional interzicînd ex
periențele nucleare.

„Pentru o Europă 
fără arme nucleare"

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei internaționale a 

riile lor să nu fie teatrul unui con
flict termonuclear pustiitor. Urgența, 
necesitatea și importanța unor ga
ranții internaționale de securitate 
sint cu atît mai evidente acum, a 
subliniat vorbitorul, cind asistăm la 
o nouă etapă a cursei înarmărilor 
nucleare și cînd tensiunile pe plan 
internațional s-au intensificat.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat necesitatea presantă pentru 
comitet de a inregistra rezultate con
crete pe această temă, in perspectiva 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării. Numărul crescind 
de inițiative, care urmăresc crearea 
de zone libere de arme nucleare, a 
subliniat ambasadorul român, este o 
dovadă clară in acest sens. România 
susține asemenea inițiative conside- 
rind că crearea de zone denucleari- 
zate reprezintă pași pozitivi în direc
ția eliminării armelor nucleare. Un 
interes special pentru țara noastră U 
reprezintă in acest sens crearea unei 
zone libere de arme nucleare in Bal
cani. Ca și in trecut, România vă 
sprijini orice inițiativă îndreptată în 
această direcție și este gata să-și 
aducă întreaga contribuție la reali
zarea în practică a unui asemenea 
proiect.

dezvolta și aprofunda această politi
că deschisă față de țările socialiste, 

întrebat cum apreciază relațiile 
Turciei cu S.U.A. și Europa occiden
tală, Turkmen a răspuns că țara sa 
își dezvoltă multilateral legăturile, 
independent de politica unui stat sau 
a altuia.

taliste dezvoltate, cuprinzîndu-Ie, In 
cele din urmă, aproape pe toate. Are 
loc deci o sincronizare internațio
nală a ciclului economic, o .situare a 
crizei în aceeași perioadă de timp, 
fenomen pe care economia capitalis
tă nu-1 mai cunoscuse în perioada 
postbelică.

Efectul sincronizării crizei s-a re
simțit sub forma reducerii bruște și 
simultane în aproape toate țările a 
producției industriale, apoi a impor
turilor și exporturilor — ceea' ce a 
determinat o creștere masivă a nu
mărului de șomeri în lumea occi
dentală, o deteriorare a balanței co
merciale și, deseori, și a celei de 
plăți.

Mecanismele acestei translații în
sumează numeroase pîrghii econo
mice de primă importanță, în rîndul 
cărora un loc central îl ocupă comer
țul exterior cu bunuri și servicii, re
lațiile valutare, financiare și de cre
dit. Forța de transmitere a crizei 
depinde, desigur, de locul relativ pe 
care diferitele țări îl ocupă în schim
burile economice internaționale — 
și, în primul rînd, în comerțul exte
rior al partenerilor lor — de forța 
și potențialul lor economic, de pon
derea exporturilor și a importurilor 
în produsul intern brut sau venitul 
național etc.

ÎNCETINIREA DINAMICII 
RELAȚIILOR COMERCIALE 
MONDIALE. Declanșarea crizei 
ciclice in interiorul unei economii na
ționale occidentale se reflectă într-o 
scădere mai mult sau mai puțin brus
că a importurilor. Dificultățile din ul
tima perioadă de recesiune au dus, de 
pildă, la o reducere a volumului im
porturilor în 1989 față de 1979 cu 7.4 
procente în cazul S.U.A., cu 4 la sută 
— in cel al Marii Britanii, cu 8 6 
procente — în cel al Danemarcei, 
cu 5.4 la sută — în cel al Japoniei, 
cu 7,6 la sută — în cel al Greciei. în 
anii de criză 1974/1975 au avut loc 
reduceri însemnate ale importurilor 
majorității țărilor capitaliste, ceea 
ce — ținind seama de ponderea ri
dicată a acestora în comerțul mon
dial — a încetinit dinamica relații
lor comerciale mondiale. Unul din 
efecte a fost și acela al reducerii ex
porturilor țărilor necapitaliste, deși 
economia acestora din urmă se ca
racteriza printr-o creștere rapidă. 

femeii, tn 32 de orașe ale Suediei 
au avut loc manifestații in. cadrul 
cărora zeci de mii de femei s-au 
pronunțat pentru pace și dezarma
re, pentru respectarea dreptului la 
muncă.

Participantele la aceste acțiuni, 
inițiate de organizațiile de femei 
ale tuturor partidelor politice, pur
tau lozinci pentru pace, pentru o 
„Europă liberă de armele nuclea
re", pentru „Dreptul la muncă — 
drept fundamental al omului".

Împotriva amplasării 
de noi rachete 

nucleare
ROMA 9 (Agerpres). — Prima 

Adunare națională a comitetelor 
de luptă pentru pace din Italia, ce 
s-a desfășurat la Comizo, s-a pro
nunțat cu fermitate Împotriva pla
nurilor N.A.T.O. de a amplasa noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune In Europa occidentală. 
Participanții la acest forum au 
adoptat un document in care se 
cere încetarea cursei Înarmărilor 
și declară războiul drept o crimă 
împotriva umanității.

Noul premier irlandez
DUBLIN 9 (Agerpres). — Charles 

Haughey, liderul Partidului Fianna 
Fail din Republica Irlanda, a fost 
numit marți in funcția de prim-mi- 
nistru. El a obținut sprijinul a 86 de 
deputați în parlament, față de numai 
79 de voturi întrunite de premierul 
demisionar, Garret Fitzgerald. Parti
dul Fianna Fail a cîștigat numai 81 
de mandate din cele 166 ale parla
mentului, dar acestui grup i s-au ra
liat marți alți cinci deputați inde
pendenți sau reprezentînd partide 
politice mai rhici.

ILE DE PRESA
e scurt

CENTENARUL NICOLAE TITULESCU. In cadrul manifestărilor orga
nizate in Marea Brltanie pentru marcarea centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, la Universitatea Oxford a avut loc a suită de acțiuni consacrate 
acestui eveniment. In expoziția omagială sint prezentate la loc de frunte 
aspecte referitoare la inițiativele României pe plan internațional și la 
activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu consacrată păcii și colaborării 
in Europa și in întreaga lume.

. CONVORBIRI SOVIETO-FIN-
LANDEZE. La Moscova au început

I marți convorbirile dintre Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu-

| lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și președintele Finlandei, Mauno

IKoivisto, care a sosit în aceeași zi 
intr-o vizită în Uniunea Sovietică 
la invitația Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

I
LA GENEVA a avut loc marți o 

nouă reuniune plenară a delega

EFECTE ASUPRA TUTU
ROR ȚĂRILOR, INDIFERENT 
DE ORÎNDUIRE. Cauza acestui 
fenomen, așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, trebuie 
căutată în faptul că efectele crizelor 
și depresiunilor nu se opresc la gra
nițele țărilor capitaliste, ci se resimt 
in întreaga economie mondială, inclu
siv in economiile țărilor socialiste. 
Justețea acestei concluzii este ilustra
tă și de dinamica exporturilor Româ
niei care, în aceste condiții a înre
gistrat scăderi, in schimburile cu un 
șir de țări, in comparație cu nivelu
rile anilor anteriori. Trebuie remar
cat că România a reușit să evite sau 
să atenueze unele din efectele crizei 
mai ales datorită faptului că expor
turile și importurile sale au o diver
sitate relativ mare din punct de ve
dere al ariei geografice, că ele se 
efectuează atît cu țâri socialiste, cu 
cele capitaliste dezvoltate, cit și cu 
țări în curs de dezvoltare. Așa se și 
explică împrejurarea că, în ciuda 
crizei, exportul global al României a 
crescut cu 10 la sută în 1974 și cu 
15 la sută în 1975, în 1980 el sporind 
chiar cu 24 la sută, iar în 1981 cu 
11.3 la sută. După cum se vede, criza 
din economia mondială și-a pus am
prenta asupra relațiilor economice 
externe românești printr-o fluctuație 
a ritmurilor de creștere și nu prin
tr-o reducere absolută a exporturilor 
ca in alte țări.

PROTECȚIONISMUL ARE 
EFECTE GRAVE ASUPRA 
ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZ
VOLTARE. Una din cauzele pen
tru care importurile țărilor ca
pitaliste dezvoltate scad în peri
oadele de criză și depresiune 
este politica economică externă pro
movată de guvernele acestor state. 
Așa cum subliniază. numeroase do
cumente ale Națiunilor Unite, ca si 
rapoartele din anii 1978—1981 ale 
Băncii Mondiale, politica economică 
externă a acestor țări a căpătat o 
dominantă tot mai vădită, și anume 
protecționismul discriminatoriu. De
sigur, într-o măsură oarecare, efec
tele protecționismului aplicat de ță
rile dezvoltate se resimt și în rela
țiile lor reciproce, în comerțul lor 
extern reciproc. Totuși, nu se poate 
pune semnul egalității intre aceste

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 
martie, Ion Lăzărescu, ministrul mi
nelor, a avut țonvorbiri cu B. F. 
Bratcenko, ministrul industriei căr
bunelui din U.R.S.S. în spiritul În
țelegerilor la nivel înalt, au fost exa
minate posibilități de dezvoltare a 
cooperării dintre România și U.R.S.S. 
in producția de utilaje miniere, pre
cum și aspecte referitoare la cola
borarea tehnico-științifică dintre cele

NAȚIUNILE UNITE

Este necesară o convenție universală asupra 
dreptului mării care să reflecte interesele 

tuturor statelor

neguverna-

a adoptării 
in domeniul
„Grupul ce- 

pakistanez.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis lucrările 
sesiunii a Xl-a a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării. La lucrări 
participă delegați din 163 de state, 
membre și nemembre ale Națiuni
lor Unite, precum și reprezentanți a 
numeroase organizații internaționa
le, guvernamentale și 
mentale. După cuvîntul de deschi
dere al președintelui conferinței, 
ambasadorul Tommy Koh (Singa
pore), secretarul genera] al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a subliniat 
importanța deosebită 
unor noi reglementări 
maritim.

în numele țărilor din 
lor 77", ambasadorul 
Inam Ul-Haq, președintele acestuia, 
a dat expresie hotăririi țărilor mem
bre de a finaliza procesul complex 
al elaborării și adoptării noii con
venții asupra dreptului mării Ia a- 
ceastâ sesiune a conferinței, 
subliniat necesitatea adoptării unei 
convenții cu caracțer universal, care 
să asigure valoriÎEicarea bogățiilor 
minerale ale teritoriilor submarine 
in interesul tuturor statelor. „Grupul 
celor 77“ se pronunță „împotriva 
tendințelor de exploatare unilaterală 
a patrimoniului comun a! umanității 
de către statele care au capacitatea 
tehnologică și mijloacele financiare 
necesare".

Luînd cuvîntul in cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, amba

E1 a

țiilor U.R.S.S. și S.U.A. participan
te la negocierile privind limita
rea armamentelor nucleare în 
Eu ropa.

MANIFESTAȚIE REPRIMATA. 
Armata Israelului a reprimat CU 
brutalitate, marți la Ramallah (Ci
siordania ocupată), manifestațiile 
elevilor care cereau redeschiderea 
universității palestiniene de la Bir 
Zeit, închisă pentru o nouă pe
rioadă de două luni, de la 16 fe
bruarie, de autoritățile israeliene.

efecte și urmările grave pe care o 
asemenea politică le are asupra eco
nomiilor țărilor în curs de dezvol
tare.

în cadrul oricărei crize sau rece
siuni, primele și cele care suferă 
cele mai negative fluctuații sini ex
porturile țărilor furnizoare de ma
terii prime, ca urmare a reducerii 
cererii, respectiv a importurilor ță
rilor dezvoltate. Mai ales in ultimul' 
deceniu, unele țări tn curs de dez
voltare au făcut eforturi de a ate
nua aceste fluctuații prin dezvolta
rea industriei lor prelucrătoare. Or, 
politica discriminatorie a fărilor ca
pitaliste dezvoltate are In vedere 
îndeosebi reducerea importurilor de 
produse manufacturate din „noile 
țâri industriale". Cu alte cuvinte, 
greutățile unor astfel de țări în cur3 
de dezvoltare nu au dispărut in mod 
automat odată cu declanșarea unui 
proces de industrializare. Mai mult 
chiar. Unele au importat tocmai în 
vederea industrializării, un volum 
mare de bunuri de investiții care 
trebuie achitate in devize ce nu mai 
pot fi încasate in condițiile depre
siunii și crizei, datorită restrîngerii 
exporturilor lor către țările capita
liste dezvoltate. La toate acestea se 
adaugă înrăutățirea raportului de 
schimb al țărilor in curs de dezvol
tare, inflația, povara datoriei ex
terne, dobînzile excesive etc.

REPERCUSIUNI ÎN DO
MENIUL RELAȚIILOR PO
LITICE INTERNAȚIONALE. 
Mondializarea depresiunii și crizei 
este un proces cu mult mai 
profund decît acela al transmi
terii efectelor crizei dintr-o țară în 
alta. Ea își are originea in faptul că 
omenirea este confruntată in pre
zent eu o serie de probleme vitale, 
cu caracter planetar. Aceste proble
me s-au agravat de-a lungul ulti
mului deceniu, generînd instabilitate 
și dificultăți care imprimă unora 
dintre ele un caracter de crize ce se 
cer a fi soluționate cît mai urgent. 
Astfel de probleme sînt cele ce 
decurg din adincirea decalajelor eco
nomice internaționale, a prăpastiei 
dintre țările bogate și cele sărace. 
Tot astfel de probleme sint și cele 
generate de criza energetică și a 
materiilor prime, de criza alimenta
ră, de criza valutar-financiară, de 
dezechilibrele ecologice, de accele
rarea cursei înarmărilor.

două ministere în domeniul indus
triei carbonifere. în cursul aceleiași 
zile, ministrul român a avut convor
biri cu P. F. Lomako, ministrul me
talurgiei neferoaselor, și cu V. F. Ji- 
galin, ministrul construcțiilor de ma
șini grele și de transport.

La convorbiri a participat Traian 
Dudaș, ambasadorul României în 
U.R.S.S.

sadorul Teodor Marinescu, reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
Națiunile Unite, a arătat că, „în a- 
ceastă etapă finală a conferinței, de
legația română consideră că se im
pune, mai mult ca oricînd, să se de
pună toate eforturile pentru elabo
rarea unei convenții universale asu
pra dreptului mării, care să reflecte, 
în ansamblu și în fiecare din preve
derile sale, pozițiile și interesele tu
turor statelor".

Vorbitorul a subliniat importanța 
excepțională pe care România, ca și 
alte țări, o acordă conceptului fun
damental de patrimoniu comun al 
umanității, concept la promovarea 
căruia delegația română a luat parte 
activă in tpate fazele conferinței. Ca 
o expresie a noilor tendințe din via
ța internațională, vizînd democrati
zarea raporturilor dintre state pe 
toate planurile, „acest concept — a 
arătat reprezentantul țării noastre — 
trebuie să mențină și să consolideze 
în textele finale ale convenției ase
menea prevederi care să garanteze 
exploatarea zonei internaționale a te
ritoriilor submarine în interesul tu
turor statelor".

Totodată, șeful delegației române a 
relevat necesitatea examinării cu cea 
mai mare grijă a problemelor nere
zolvate încă, așa îneît, prin consultări 
și negocieri duse într-un spirit con
structiv, cu răbdare și bună credin
ță, să se ajungă la soluții general-ac- 
ceptabile.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN , 
VIETNAM. Cel de,-al V-lea Con
gres al Partidului Comunist din j 
Vietnam se va deschide la 27 mar
tie 1982 — anunță comunicatul Ple- i 
nârei C.tJ. al P.C.V., desfășurată la 
Hanoi.

PROIECT DE LEGE PREZEN- I 
TAT IN SENATUL AMERICAN. I 
Senatorul Robert Byrd, liderul 
minorității democrate în Camera 
superioară, a depus în Senat un I 
proiect de lege interzicînd preșe
dintelui Statelor Unite să trimită I 
trupe In Salvador fără autorizația I 
prealabilă a Congresului. Legea în 
vigoare privind prerogativele pre
ședintelui S.U.A. In caz de război, I 
votată In 1973, permite acestuia Să 
trimită trupă tntr-o țară fără 
asentimentul Congresului — apto- I 
barea devenind necesară In cazul 
In care operațiunea se prelungește I 
peste 60 de zile.

POPULAȚIA CAPITALEI NI- | 
PONE a fost, la 1 ianuarie a.c., de I 
11 632 285 locuitori.

Problematica legată de crizele pla
netare are o particularitate deosebit 
de îngrijorătoare : ea nu afectează 
numai economia lumii, dar se reper
cutează și in domeniul relațiilor po
litice internaționale, punind in peri
col pacea. Ea determină efecte gra
ve și de durată în raporturile inter
statale, generează noi tendințe spre 
împărțirea zonelor de influență și 
dominație, noi tendințe de recupe
rare neocolonialistă a fostelor țări 
coloniale și dependente.

Concluzia fundamentală ce decurge 
din examinarea acestui tip de crize 
este că ele nu pot fi soluționate fără 
o profundă remodelare a ordinii eco
nomice și politice internaționale, 
fără statuarea și dezvoltarea unor 
noi raporturi intre națiuni și po
poare, bazate pe deplină egalitate și 
echitate. însăși abordarea unor ast
fel de probleme nu poate avea loc 
dacă nu se pleacă de la principiile 
cooperării statelor pe baze reciproc 
avantajoase, ale interesului comun 
al întregii umanități de a se pune 
capăt actualelor stări de lucruri. De 
aici decurge însemnătatea și actua
litatea deosebită a concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la edificarea noii ordini econo
mice și politice mondiale, care vi
zează crearea condițiilor pentru li
chidarea decalajelor dintre state, 
prosperitatea tuturor națiunilor, in 
primul rînd a celor rămase în urmă, 
progresul general al omenirii. Dez
voltarea largă, fără bariere și obsta
cole artificiale, a cooperării interna
ționale, in spiritul propunerilor fă
cute de țara noastră la reuniunea de 
la Madrid pentru continentul euro
pean, extinderea la toate continente
le a acestui spirit pot aduce o con
tribuție esențială la rezolvarea pro
blemelor ce stau astăzi în fața ome
nirii, in spiritul cerințelor noii ordini 
economice mondiale.

Totodată, așa cum s-a subliniat în 
numeroase ocazii în documentele 
Partidului Comunist Român, în cu- 
vîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu problemele generate de 
criza actuală de dimensiuni mon
diale pot găsi o soluție echitabilă 
numai dacă se pornește de Ia ideea 
că in prezent efectele negative ale 
fenomenelor de instabilitate și de
presiune nu mai pot fi puse pe ume
rii țărilor mal puțin dezvoltate, așa 
cum se proceda in trecut.

N. S. STANESCU

Șeful statului kuweitian a primit delegația 
cultului musulman din România

KUWEIT 9 (Agerpres). — Șeful 
statului kuweitian, emirul Jaber Al 
Ahmad Al Sabah, a primit delegația 
cultului musulman din România, 
condusă de muftiul Iacub Mehmet, 
aflată în vizită oficială în această 
țară.

Cu această ocazie, șeful statului 
Kuweit a apreciat că întilnirile avu
te cu președintele Nicolae Ceaușescu 
au contribuit la întărirea bunelor 
relații existente intre cele două țâri, 
manifestîndu-și speranța că ele se 
vor dezvolta in continuare, în inte
resul comun al celor două popoare, 
spre binele și fericirea omului.

Emirul Jaber Al Ahmad Al Sabah

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

BEIJING 9 (Agerpres) — La 
Beijing au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze. După cum 
relatează agenția China Nouă, Comi
tetul Permanent a aprobat, la propu
nerea premierului Consiliului de 
Stat, Zhao Ziyang, un plan de res
tructurare a organismelor guverna
mentale și numirea a patru noi mi
niștri.

AGRAVAREA DIFICULTĂȚILOR IMIGRANȚILOR 
IN EUROPA OCCIDENTALĂ

• Primiți odinioară pentru a umple golurile forței de 
muncă, acum, odată cu creșterea șomajului, sînt primii 
dați afară • Un slogan a! ostilității crescînde: 

„Străini, plecați acasăI"
Intr-un articol intitulat „Dificultăți crescînde in Europa occidentals 

în legătură cu imigranții", publicația americană „U.S. News and World 
Report" zugrăvește tabloul sumbru al condițiilor de muncă și de 
existență ale muncitorilor imigranți in Europa occidentală, înrăutățite 
in ultimul timp ca urmare a crizei economice.

Un val de tulburări rasiale și so
ciale, urmare, a afluxului a milioa
ne de muncitori străini in ultimele 
trei decenii, ia proporții tot mai 
mari, amenințind să provoace o ex
plozie in principalele state indus
trializate ale Europei occidentale. 
Ciocniri violente au răbufnit deja 
in Marea Britanie. In R.F. Germa
nia, imigranții sînt confruntați cu 
resentimente tot mai puternice. 
Sloganul „Străini, plecați acasă !“ 
se aude tot mai frecvent. In Fran
ța, muncitorii imigranți și familiile 
lor se pling că ostilitatea față de ei 
sporește pe măsură ce recesiunea, 
șomajul și impozitele crescînde 
mușcă măi adine din punga fran
cezului.

Chiar și acolo unde antagonismul 
este mai reținut — in Italia și Olan
da, de pildă — au apărut semnale 
de alarmă.

Opinia oficialităților Organizației 
Internaționale a Muncii : tendința 
dominantă este „izolarea treptată 
in ghetouri", ceea ce ar putea să 
provoace grave tulburări rasiale și 
încordare politică in climatul eco
nomic mai dur din deceniul actual.

Potrivit experților vest-europeni, 
problema imigranților se reduce la 
următoarele: invitați inițial ca 
„muncitori oaspeți" pentru a umple 
golurile de forță de muncă, mulți 
s-au stabilit, aducîndu-șl, apoi, fa
miliile și creînd comunități etnice 
în marile orașe ale Europei occiden
tale. Totuși, chiar după ani de re
zidență, majoritatea n-au fost asi
milați. Mulți constată că sint încă 
priviți ca o povară, oameni turbu- 
lenți și, cel mal important, concu- 
rențt la slujbele tot mai greu de găsit.

Condiții proaste de locuit, Invă- 
țămint neadecvat și ostracism so
cial fac parte din plingerile constan

-------  marginalii ---- —
Și totuși timpul 

nu poate fi oprit în loc...
Cind, în urmă cu cițiva ani, vesti

tul orologiu din turnul parlamentului 
londonez, Big Ben, a fost oprit pen
tru reparația mecanismului său 
secular, presa britanică consemna 
acest fapt pe primele pagini, intre 
evenimentele cele mai importante. 
Rubricile de actualitate și-au ținut 
apoi la curent cititorii cu» fiecare 
mișcare, inregistrind fiece progres 
spre repunerea sa în funcțiune. Pen
tru că, pentru londonezi, atît de 
punctuali in totul, timpul, nemai- 
fiind marcat prin bătăile atît de fa
miliare ale Big-Ben-ului, părea să 
se fi oprit în loc...

Ceasornicul aflat în sala reuniunii 
general-europene de la Madrid nu 
poate fi comparai qu Big Ben, 
Mecanismul său este foarte modem. 
Este electronic. Pe parcursul des
fășurării reuniunii, el a fost insă 
oprit de două ori. Dar nu din mo
tive tehnice. Prima dată — în no
iembrie 1980, cind, în dorința de a-și 
îndeplini mandatul încredințat, par
ticipanții la întilnirea pregătitoare 
au decis să oprească acele ceasorni
cului in clipa cind timpul destinat 
negocierilor asupra ordinii de zi a 
programatei reuniuni avea să ex
pire, ei râmînînd in continuare în 
ședință pînă la realizarea consen
sului.

...Și astfel reuniunea a putut să 
înceapă la data stabilită.

Cum se știe, pe parcursul lu
crărilor reuniunii, s-au făcut multe 
încercări de a se da timpul înapoi. 
De a se reveni la perioada de tristă 
memorie, denumită, sugestiv, pe
rioada „războiului rece". Șl, in
tr-adevăr, în sala reuniunii s-au 
simțit din plin palele vintului rece 
al confruntării, înghețind și blocind 
eforturile a numeroase state parti
cipante, dornice să se meargă înainte 
pe calea deschisă prin istorica Con

a salutat prezența delegației musul
mane din România în Kuweit, a că
rei vizită este o reflectare a bunelor 
relații existente pe multiple planuri 
între cele două popoare, tn același 
timp, a apreciat condițiile de care 
se bucură populația musulmană din 
România și libertățile de care bene
ficiază în exercitarea cultului ei.

Cu acest prilej, a fost evidențiată 
contribuția României și a președin
telui Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea globală, dreaptă și trainică, pe 
cale politică, a situației din Orientul 
Mijlociu și la instaurarea unui cli
mat internațional bazat pe înțele
gere între popoare.

Qian Zhengying a fost numită mi
nistru pentru gospodărirea apelor și 
energiei , Liu Yi — ministru al co
merțului, Chen Muhua — ministru al 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice, iar Qin Zhongda — ministru 
al industriei chimice.

In cadrul sesiunii au fost aprobate, 
de asemenea, Codul civil al R.P. 
Chineze și o serie de alte legi și 
hotărîri.

te ale muncitorilor imigranți chiar 
și in țările tradițional tolerante. 
Principala sursă de agitație, comen
tează un specialist, „nu este pre
zența muncitorilor imigranți și a fa
miliilor lor în sine, ci existența mi
norităților etnice ca o societate de 
categoria a II-a, în mizerie econo
mică și socială și acționind ca un 
catalizator al confruntării".

Muncitorii imigranți au dat o 
contribuție importantă la producție 
și prosperitatea Europei occ denta
te. Majoritatea au însă slujbe neca
lificate, inferioare, pe care munci
torii autohtoni le disprețuiesc — sa
lahori in construcții, măturători, gu
noieri. Patronii îi preferă adesea 
autohtonilor pe imigranți care sint 
dispuși să accepte munci mai grele, 
cu plată și alte beneficii mai mici 
decît forța de muncă locală.

Două fenomene recente — re
cesiunea și degradarea părților cen
trale ale orașelor — contribuie la 
agravarea greutăților imigranților. 
Mai mult decît in perioada de arini, 
străinii și familiile lor sînt mai vul
nerabili la stagnare economică. In 
înverșunata concurență pentru sluj
be, multor străini le lipsesc cultu
ra și calificarea necesare pentru a-i 
înlocui pe concurența autohtoni pe 
piața tot mai îngustă a muncii. Cind 
se opresc liniile de producție, pri
mii care sint dați afară sint străi
nii. Chiar și cind au slujbe, imi
granții sint mult mai prost plătiți 
șl nu-și pot lua case în suburbii și 
orașe (care au devenit, rițstăzi. zo
nele rezidențiale in Ociiidq- "• — 
n.r.). Astfel incit ei treizute. „„ se 
îngrămădească in cartierele mai 
vechi și tot mai dărăpănate. Rezul
tatul este apariția de ghetouri su
prapopulate, asemănătoare cartiere
lor de cocioabe locuite de negrii in 
orașele americane.

ferință de la Helsinki, din 1975, spre 
a se clădi o Europă a înțelegerii și 
colaborării, in care fiecare națiune 
să se simtă la adăpost de orice ame
nințare din afară. Așa se face că, 
după aproape un an și jumătate de 
negocieri, cind pe masa reuniunii se 
află deja un document ce incorpo
rează strădaniile depuse, ceasornicul 
a trebuit din nou oprit. De data 
aceasta, din păcate, nu pentru a se 
realiza consensul asupra documen
tului amintit și a încheia acest ma
raton politico-diplomatic aducind 
popoarelor continentului vestea unei 
victorii a rațiunii, ci pentru a con
veni asupra unei noi... „pauze de 
cafea". Cea mai lungă pauză de ca
fea din analele diplomatice interna
ționale, după cum scrie corespon
dentul agenției France Pressc.

Astfel, ședința începută vineri di
mineața și prelungită pînă simbătă 
la ora 3 G.M.T., a rămas în teorie 
deschisă timp de 73 de ore, pînă 
luni, fără ca kilogramele de cafea 
consumată in această pauză să con
tribuie cituși de puțin la calmarea 
spiritelor. Dimpotrivă, negocierile 
par să fi intrat intr-un tunel fără 
ieșire, datorită insistenței unor țări 
ca reuniunea să rămină deschisă nu 
pentru negocieri asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, ci doar ca 
tribună — mai precis tribunal I — 
pentru a se formula rechizitorii. 
Pentru a se pune în discuție proble
me ce țin de competența și suve
ranitatea fiecărui stat.

Așa cum se intîmpla cînd orolo
giile indicau orele de polemici ste
rile din negurile „războiului rece". 
Numai că timpul nu poate fi dat 
înapoi și nici oprit in loc, chiar dacă, 
din motive procedurale, la reuniu
nile internaționale acele' ceasorni
celor pot fi oprite temporar...

D. ȚINU
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