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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole din sectorul 
agricol Ilfov și din județele Ialomița și Călărași

Cu acest prilej au fost 
formulate cerințe și indicații 
de maximă însemnătate 
pentru mobilizarea tuturor 
forțelor în vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor din 
campania agricolă de primă
vară, a intensificării însă- 
mînțărilor și respectării den
sităților optime stabilite, a 
îmbunătățirii activității în 
zootehnie, a îndeplinirii în
tregului complex de măsuri 
dezbătut la recenta plenară 
a Consiliului Național al 

Agriculturii.
Pe ogoarele C.A.P. Snagov

In cursul xilei de vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a efectuat o vizitâ de lucru in 
unități agricole aflate in sectorul agricol Ilfov, din subordi- 
nea municipiului București, precum și din județele Ialomița 
și Călărași.

Secretarul general al partidului a fost insoțit in această 
vizită de Nicolae Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Ion Teșu, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul lucrătorilor 
ogoarelor in aceste zile. în care s-a 
dat startul campaniei agricole de pri
măvară, ce concentrează mari forțe 
tehnice și umane, semnifică preocu
parea statornică a secretarului gene
ral al partidului pentru ridicarea 
continuă a producției agricole, vege
tale și animale, pentru așezarea aces
tei ramuri importante a economiei 
naționale pe baze moderne, in vede
rea satisfacerii in condiții din ce in 
ce mai bune a cererii de produse 
agroalimentare pentru aprovizionarea 
populației, de materii prime pentru 

industrie, a ridicării nivelului de trai 
al poporului.

Campania agricolă de primăvară 
din acest an se desfășoară sub sem
nul măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului pentru perfec
ționarea întregii activități din acest 
sector și creșterea cointeresării „ ma
teriale a mecanizatorilor, cooperato
rilor. a tuturor celor ce lucrează in 
agricultură. Tocmai modul in care se 
aplică acest complex de măsuri, 
dezbătute la recenta plenară a Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a stat in centrul 
dialogului purtat de conducătorul

partidului șt statului nostru, deopo
trivă cu specialiști și factori de răs
pundere, cu lucrători ai ogoarelor.

Vizita a început IM I IMIȚÂTI

AGRICOLE DIN SECTORUL
AGRICOL ILFOV, 13 care au 
fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. și 
Gheorghe Istrate, prim-secretar al 
comitetului de partid al acestui 
sector.

înglobînd unități agricole cu veche 
tradiție și bogată experiență, secto
rul agricol Ilfov este chemat să-și 
aducă o contribuție substanțială la 
buna aprovizionare a bucureștenilor 
pe tot parcursul anului cu produse 
vegetale dintre cele mai variate, cu 
însemnate cantități de lapte, ouă, 
carne. Printre aceste unități se nu
mără și cooperativa agricolă de pro
ducție Otopeni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat aici cum se 
desfășoară activitatea in două sec
toare de bază ale cooperativei — le
gumicultura și zootehnia. In serele 
și solariile ce cuprind peste zece 
hectare, activitatea se află in toi, șe 
pregătesc răsadurile atit pentru ne

cesitățile unității, cit și pentru ne-' 
voile gospodăriilor cetățenilor. Pre
ședintele cooperativei, Vasile Con
stantin, informează că primele can
tități de răsaduri, in cea mai mare 
parte tomate, sint gata pentru plan
tare in solarii.

Apreciind activitatea desfășurată 
in legumicultură, secretarul general 
al partidului a indicat ca in sere și 
solarii să se obțină și răsaduri de 
cartofi, in -special pentru cartofii 
timpurii. In scopul asigurării . unei 
eficiențe sporite a activității din le
gumicultura, s-a stabilit ca la ame
najarea solariilor în viitor să fie fo
losite panouri demoritabile, cu folii 
de poliester sau geam, care să se fo
losească în funcție de condițiile cli
materice.

în ceea ce privește sectorul zoo
tehnic, se subliniază că acesta cu
prinde 2 200 capete bovine, din care 
jumătate vaci cu lapte. 'Condițiile 
bune de adăpostire și furajare au a- 
sigurat un spor înalt al natalității, 
precum și producții de lapte superi
oare celor din anul trecut, dar nu 
pe măsura condițidor create, a ce
rințelor crescinde de consum. S-a a- 
preciat că și in sectorul zootehnic 
cooperatorii din Otopeni pot să ob
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țină producții și mai mari. Ia nive
lul celor mai bune unități din aceas
tă zonă agricolă a țării.

Necesitatea sporirii cantităților de 
produse animaliere a făcut obiectul 
analizei efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ferma zooteh
nică a C.A.P. Balotești. în ultimul 
timp, aici au fost întreprinse o se
rie de acțiuni vizînd modernizarea 
tehnologiilor de efeștere și ingră- 
șare a animalelor. In acest, scop, au 
conlucrat strins specialiști și stu
dent! de la Institutul agronomic din 
București, din ministerul de resort și 
activiști ai organelor locale, de 
partid.

Se dă astfel viață indicației secre
tarului general al partidului ca in 
agricultură să acționeze cu forțe 
unite practicienii, specialiștii, acti
viștii de partid și de stat — toți cei 
care trăiesc și muncesc la sate. A- 
preciind ce s-a infăptuit pină acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
statat că această unitate agricolă din 
preajma Capitalei dispune de noi și 
importante rezerve pe care trebuie 
să le pună operativ in valoare, in 
scoou! obținerii unui nivel si mai ri- 
(Continupre in pag. a Iii-a)
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'iCu fierbinte elan patriotic, cu devotament comunist- în primele rînduri aie revoluției socialiste
Epoca nouă, de profunde trans

formări revoluționare in care țara 
noastră a pășit odată cu victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944, a marcat 
începutul unui nou făgaș și in evo
luția mișcării de tineret, a organi
zației sale revoluționare. Intrind 
in legalitate, extinzindu-și cu ra
piditate rinduriîe, sporindu-și me
reu influența în masa tinerei gene
rații, Uniunea Tineretului Comu
nist s-a integrat activ și hotărit 
luptei tumultuoase a maselor 
populare, concluse de partidul co
munist, pentru prefaceri înnoitoare, 
profund democratice în societatea 
românească. In slujba acestui ideal, 
tinerii muncitori, țărani și intelec
tuali, fără deosebire de naționali
tate, au pus cu însuflețire intreaga 
energie, putere de muncă, dăruire 
și sacrificiu a virstei lor tinere. Cu 
drept cuvînt se poate spune că in 
toți acei ani, urmind neabătut par
tidul comunist, mișcarea revoluțio
nară de tineret a adăugat noi și 
strălucite pagini eroicelor sale tra
diții de luptă revoluționară.

încărcat de adinei semnificații 
ne apare, acum cind încercăm re
trospectiva acelor ani de generos 
avint, de efervescență politică fără 
precedent, faptul că făgașul nou pe 
care a pășit atunci Uniunea Tine
retului Comunist se asociază, se 
împletește strins cu munca, gindi- 
rea și fapta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Intr-adevăr, la puțin 
timp după ieșirea din ilegalitate, 
Partidul Comunist Român a încre
dințat conducerea Uniunii Tinere
tului Comunist unui activ de tineri 
comuniști in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceasta consti
tuind expresia prețuirii de care se 
bucura tinărul militant revoluțio
nar, intensa activitate pe care o 
desfășurase începind de la virsta de 
14 ani în mișcarea comunistă, con
tribuția sa marcantă la clădirea, 
încă în ilegalitate, a unei puterni
ce organizații revoluționare de ti
neret. După cum aceasta reprezen
ta o nouă recunoaștere a remarca
bilelor sale calități organizatorice, 
a clarviziunii și maturității politice 
probate în decursul unei tinereți 
revoluționare dăruite în chip exem
plar cauzei partidului comunist, 
poporului român. Toate aceste ex
cepționale însușiri de militant și 
conducător politic ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu aveau să se a- 
firme din plin in noile împrejurări 
istorice, in îndeplinirea acestei 
înalte însărcinări, ca și a altora pe 
care avea să i le încredințeze par*- 
tidul.

. Acționînd cu inepuizabil el»m și 
fierbinte pasiune revoluționară, to
varășul Nicolae Ceaușescil a adus 
o contribuție hotăritoare la reorga
nizarea U.T.C., la creșterea și întă
rirea rindurilor sale, la sporirea 
forței șale de mobilizare a întregu
lui tinerei al țării in lupta pentru 
înfăptuirea obiectivelor revoluțio
nare ale acelei perioade. Mereu 
prezent el insuși in mijlocul tine
rilor, in marile demonstrații și mi
tinguri din toamna și iarna lui 
1944—1945 și, deopotrivă, acolo unde 
se reorganizau vechile celule U.T.C. 
și se constituiau altele noi, unde se 
clădea practic noua structură orga
nizatorică a organizației revoluțio
nare de U.T.C., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cerea utecișiilor să se 
afle mereu in frunte, in primele 
rindurl ale luptei, ei trebuind să 
convingă prin cuvint și prin faptă,

CLUJ : Noi tipuri de echipamente hidraulice
In cadrul Fabricii de mașini de 

rectificat din Cluj-Napoca a fost 
creată o secție specializată în pro- 
ducția de echipamente hidraulice 
pentru echiparea mașinilor-unelte 
de prelucrare. Au fost asimilate și 
realizate 36 tipuri de echipamente 
hidraulice tipizate, care pină acum 
se importau. Coa mai importantă 
este instalația de epurare prin cen
trifugare a lichidelor de răcire-un- 
gere a mașinilor-unelte. Ea se pro

să fie exemplu pentru Întregul ti
neret. Vorbind, astfel, la un miting 
in toamna anului 1944, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Tinerii 
comuniști trebuie să fie mobiliza
torii și organizatorii tineretului 
pentru realizarea Frontului Națio
nal Democratic, Lupta U.T.C. este 
lupta întregului tineret. Tinerii co
muniști sint fii ai poporului, lup- 
tind pentru drepturile și libertățile 
tineretului, ei luptâ pentru viitorul 
întregului popor".

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a militat cu consecvență 
și hotărire pentru făurirea unității 
tineretului muncitoresc, în care a 
văzut mereu o cale de înzecire a 
forțelor acestuia, de sporire a apor
tului său în lupta pentru democra
ție și progres. Urmare nemijlocită 
a unor asemenea eforturi, încă la 
5 septembrie 1944 s-a încheiat 
Frontul Unic Muncitoresc al Tine
retului pe baza acordului de cola
borare dintre conducerile centrale 
ale Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Tineretului Socialist, a- 
devărată coloană vertebrală a unui 
front larg al tineretului democra
tic, patriotic, interesat în propăși
rea țării. Ulterior, urmind exem
plul partidelor muncitorești — co
munist și social-democrat — cele 
două organizații de tineret au con
lucrat tot mai strins și cu alte or
ganizații de tineret cu orientare 
democratică existente în acea pe
rioadă, pentru atragerea tuturor 
categoriilor de tineri in marile bă
tălii vizind democratizarea țării, 
înfăptuirea pe cale revoluționară a 
reformei agrare, ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Acțior.ind sub directa conducere 
a partidului comunist, tineretul, in 
frunte cu uteciștii, a luat parte ac
tivă la toate acțiunile revoluționa
re din toamna anului 1944 și primă
vara anului 1945, de luare cu asalt 
a primăriilor și prefecturilor și de 
Instalare în fruntea acestora a re
prezentanților forțelor democra
tice ; a fost prezent, alături de 
populația vîrstnică, la întrunirile 
publice și demonstrațiile de stradă 
in care masele populare cereau răs
picat rezolvarea democratică a pro
blemelor arzătoare ale țării ; a adus 
o contribuție deosebită la lupta 
pentru instaurarea guvernului re- 
voluționar-democratic de la 6 Mar
tie 1945,

înțelegînd imperativele majore 
ale momentului, însuflețit de fier
binte patriotism, tineretul român 
a Jual parte cu elan la răz
boiul antihitlerist. La chemarea 
partidului . comunist, numeroși 
tineri din fabrici și uzine, de 
la sate, din școli și facultăți, in 
frunte cu uteciștii, s-au inrolat vo
luntari în unitățile militare, au 
luptat pentru eliberarea întregului 
teritoriu al patriei și apoi pen
tru eliberarea popoarelor ungar și 
cehoslovac de sub robia nazistă. 
Peste 1 500 de activiști U.T.C. au 
plecat voluntari, împreună cu mii 
și mii de tineri : în același timp, 
sute de mii de tineri au luptat ca 
ostași in unitățile armatei române, 
săvirșind, in dramaticele încleștări 
cu armatele hitleriste, nenumărate 
fapte de eroism legendar, acoperin- 
du-se de glorie nepieritoare.

In condițiile deosebit de grele 
prin care trecea țara, problema re-

Dr. Gheorahe SBARNA
(Continuare in pag. a V-a) 

duce in peste 20 de variante cu 
care se echipează mașinile-unelte 
de mare precizie ce folosesc can
tități mari de lubrifianți, asigurind 
reciclarea de mai multe ori a a- 
ccstora. Totodată, instalația poate 
fi utilizată șt la recuperarea meta
lelor rare din diferite soluții. în 
prezent, este in curs de finalizare 
un lot de 100 astfel de instalații, 
parte din ele fiind solicitate la ex
port. (Al. Mureșan).

ta CAP. Gruiu, un fructuos dialog de lucru Se examinează cu agricultorii din Coșerenl calitatea lucrărilor de pregătire a terenului pentru însămințări
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de muncă care

te mulțumi cu puțin

I Ca frații
I

I

I
I
I

Nicolae, Constantin și Dumitru 
Juravle sint frați. Toți trei din 
comuna Straja, județul Suceava. 
Toți trei sint maiștri forestieri. 
Și nu orice fel de maiștri, ci 
frumași intre fruntași.

Dar cei trei frați, care au îm
brățișat aceeași meserie, au șl 
aceeași îndeletnicire in frumoa
sele lor gospodăr.i : creșterea a- 
n.malelor. De curind, fiecare 
dintre ei a predat statului cile 
un tăuraș peste greutatea pla
nificata și fiecare a mai con
tractat cite doi. Ori de cite ori 
e vorba de unul sau altul sau 
de toți trei, atit sătenii, cit și | 
forestierii spun doar atit — șl 
spun mult : „Ca frații . I

I
I
I
I
I

I din 
să

I
I
I
I
I
I
I

I

Primăvara de pe 
strada Grafiei

Pe s.rada Grației nr. 113 
Brăila, cactușii au început
înflorească. Sint cactușii profe
sorului petre Dobroiă, posesorul 
une,a din cele mai mari colec
ții de acest fel din țară — și 
nu numai din țară. Colecția sa 
numără in prezent 3 700 de spe
cii și varietăți și peste 14 000 de 
exemp.are, unii dintre ei aflațl 
pe cale de dispariție chiar in 
țările lor de origine. In ultimul 
an, pasionatul colecționar, care 
este profesor de matematică, a 
continuat intens schimburile de 
plante și semințe cu numeroși 
colecționari din țară și din stră
inătate. in curind, cind plante
le vor fi scoase din seră, pe 
strada Grației nr. 113 se va etala 
privirii o veritabilă expoziție 
florală, de o rară frumusețe. 
„Colecția — ne spune profeso
rul brăilean — este deschisă tu
turor iubitorilor de flori".

Așadar, o invitație...

N-aude,
I n"°

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

Unui gospodar din satul Sub- 
ce.ate, județul harghita, i-a 
murit o oaie. Necăjit că n-a pu
tut s-o mai salveze, omul a por
nit la drum, cale de patru kilo
metri, pină la primărie, pentru 
a-l anunța pe tehnicianul vete
rinar, Zaharia Burcea, și a-l in
vita la jața locului pentru a face 
constatarea. Acesta i-a răspuns 
că n-are timp pentru așa ceva.

— O fi avind treburi mai im
portante — Și-a zis omul — Și 
l-a așteptat a doua zi.

Dar tehnicianul veterinar tot 
n-a venit. Aflăm din ziarul „In
formația Harghitei" că omul a 
mai făcut două, drumuri d,us șj.

I

Sint colective 
înregistrează ani de-a rîndu! re
zultate pozitive, 
după o vreme, 
ele că au devenit 
blemă". Că lucrurile nu mai merg 
bine ca înainte. Că se fac eforturi 
mari pentru redresarea activității lor. 
Ori de cite ori se analizează aseme
nea situații apare in prim plan — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut — o cauză 
peste care se trece adeseori ușor : 
instaurarea în colectivele respective, 
intr-o formă mai directă sau mai 
puțin directă, a unei stări de auto
mulțumire.

Am ales ca loc de investigație pen
tru o anchetă pe o asemenea temă 
o întreprindere care, deși an de an 
obține rezultate bune, nu a fost și 
nu este exceptată de la ceea ce se 
cheamă confruntarea cu anumite 
greutăți. Numele ei este I.P.l.M.A.S. 
(întreprinderea de pielărie, încălță
minte și marochinărie Sibiu) și de 
multă vreme se situează in rîndul 
unităților etalon din ramura respec
tivă: Așa s-a întimplat și în 1981 
cind, ca și in alți ani, întreprinderea 
și-a Îndeplinit planul la toți indica
torii : producția netă — 103,2 la sută, 
producția marfă — 102.7 la sută, pro
ductivitatea muncii — 103,6 la sută, 
beneficiile — 102,8 la sută, exportul 
— 134,6 la sută, din care, pe devize 
libere, 161,2 la sută. Iar acest ultim 
indicator reprezintă aproape 70 la 
sută din volumul producției realizate 
de unitatea sibiană.

începem, așadar ancheta cu o în
trebare firească : intr-un colectiv cu 
rezultate bune, cum este al dv., nu 
au apărut și nu apar niciodată stări 
de automulțumire ?

— Dacă am afirma că la noi nu 
apar niciodată asemenea stări — ne 
declară ing. Ion Botezan, directorul 
Întreprinderii — n-am spune adevă
rul. Anul 1981 a fost un an în care, 
mai mult Ca oricind, ne-am dat sea
ma atît de propriile noastre stări de 
automulțumire. cît și de inepuizabilul 
potențial de autodepășire de care 
este capabil colectivul nostru.

— Ați putea să ne vorbiți despre 
O asemenea stare de automulțumire 7

— Da. în luna iunie 1981, colecti
vului unității noastre, care are o me
die de vîrstă de numai 26 de ani și 
este alcătuit din 3 700 de angajați, 
din care peste 1 100 sint comuniști, 
1 s-a încredințat o comandă de ex
port, pe devize libere, foarte mare 
și foarte urgentă • 400 000 de articole 
de voiaj și marochinărie. Realizarea

pentru ca apoi, 
să afli despre 

„unități-pro-

a nu te autodepăși
fortul de autodepășire. 
îl cultivăm permanent 
rile de partid. Intr-un 
noi, eficient. De pildă, 
tractării producției cu 
avem parteneri dintre 
tențioși, ca Ș.U.A., Canada, U.R.S.S., 
Franța, Belgia. R.D.G., Libia, Sue
dia, Kuweit ș.a. — dezbatem, în a- 
dunările de partid, atît datele pro
blemelor care apar, cît și soluțiile 
preconizate. Nu o dată poziția criti
că și autocritică a comuniștilor se 
finalizează cu 
ției de modele, 
rea ei radicală, 
un exemplu și 
adunarea generală de partid din 15 
ianuarie am analizat — fiindcă în
cepuse să-și facă loc părerea că di-

ei intr-un timp atît de scurt părea 
de-a dreptul imposibiță. Atît datorită 
măsurilor tehnice ce necesitau a fi 
luate — trebuiau reprofilate 11 linii 
tehnologice, trebuia completată serios 
forța de muncă — cit și eforturilor 
ce se cereau făcute de fiecare din 
membrii colectivului nostru. Intr-o 
asemenea împrejurare a apărut, in 
mod neașteptat, o nedorită stare de 
automulțumire. In consiliul oamenilor 
muncii a trebuit să combatem cu tă
rie opinia unor specialiști, chiar cadre 
cu munci de răspundere, 
cau să convingă organul 
conducere că e mai bine 
tora respectiva comandă.
realizat și depășit planul la export — 
afirmau ei — de ce să ne «pricop
sim» cu o bătaie de cap in plus ? E

Efort pe care 
și in adunâ- 
mod, credem 
înaintea con- 
o țară — și 
cei mai pre-

I întors, dar respectivul tehnician 
Veterinar tot nri s-a urnit de pe____ _
scaun. O fi prfni' în cuie 7

I De la o banală

»

I
I
I
I
I
I
I
I

tamponare
Pe raza comunei Viperești, 

județul tiuzău, a avut loc o mi
că și banală tamponare intre un 
autoturism și un autocamion. 
Cei doi șoferi, amindoi buzoienl, 
s-au dat jos de la volan Și, că 
doi cocoși in arenă, au început 
să se inviriuiască 
cele întîmplate :

— Tu nu vezi, 
beat ?

■ — Eu, beat ? Tu 
toi de la o poștă !

Tocmai cind cearta începea să 
ia proporții, a intervenit un al 
treilea, in uniformă alb-albas- 
tră. Pentru a-i „împăca", i-a in
vitat la un laborator de anal.ta 
sîngelui. Care analiză a stab.l.t 
cu exactitate că ambii șoferi 
erau in stare de ebrietate.

Cind au auzit și ce-i mai aș
teaptă, i-a apucat și mai rău a- 
mețeala.

I

Una a zis, 
alta a făcut

I
I
I
I
I
I

— Măi, Sandule, tu miroși 
băutură.

— Și ce-ți pasă ție 7
— Ai rămas așa de aseară sau 

ai luat-o de dim.neață 7
— Și ce-țl pasă ție ?
— Uite că-mi pasă, că nu poți 

să te urci pe casă. Mai bine 
du-te acasă.

Iaca, mă duc.
Dar zidarul Alexandru Stoica 

din Comarnic una a zis, alta a 
făcut. Numai „s-a făcut" 
pleacă, dar a dat colțul și 
urcat pe schelă. A căzut și 
pierdut viața.

Cercetările au stabilit că 
inte de'a se prezenta la 
băuse un litru de rachiu.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

care incer- 
colectiv de 
să dăm al- 

„Noi am
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refacerea 
cu 

Dar 
mai

colec- 
imbunătăți- 

să vă dau 
recent, in

•J

ÎNTR-0 ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘA DIN SIBIU
mult prea riscant să ne asumăm 
răspunderea de a executa o comandă 
in două luni, la care alții nu s-ar 
angaja s-o execute nici in doi ani...“.

Răspunderea insă și-au asumat-o 
majoritatea comuniștilor din consi
liul oamenilor muncii. Și, odată cu 
ei, toți ceilalți comuniști. Munca de 
partid a devenit $i ea — dacă ne pu
tem exprima așa — „specială". A- 
dunările generale și-au schimbat din 
mers ordinea de zi — temele pla
nificate au fost urgent înlocuite. A 
fost abordată o temă unică : „Ce tre
buie să facem, cum trebuie să acțio
năm pentru a executa la timp co
manda specială". Nu de puține ori, 
pentru a se ciștiga timp, dar și pen
tru a avea sub ochi „subiectul dez
baterii", și-au schimbat și locul de 
desfășurare. Chiar la locul de mun
că, pe fluxul liniei tehnologice. Re
zultatul acestor eforturi 7 Planul la 
export pe devize libere a fost de
pășit, pe 1981, și datorită rapidității 
cu care a fost executată comanda 
respectivă.

minuarea repartiției de piele va pune 
în pericol realizarea planului — po
sibilitățile de extindere a înlocuito
rilor. De atunci și pînă acum au fost 
create, pe bază de înlocuitori, peste 
30 de modele noi. Toate pentru ex
port. Vă repet, apar și la noi une
ori stări de automulțumire. Dar pen
tru că le sesizăm la timp 
batem imediat in adunări 
ele se transformă in final 
rate stări de autodepășire.

Și 
de 
in

le dez- 
partid, 
adevă-

starea de 
căreia ar

— Care este In prezent 
aUtomulțumire împotriva 
trebui să acționeze comuniștii, toa
te forțele Întreprinderii 7 Există o 
asemenea stare 7

— Este singurul exemplu clnd lo
cul unei stări de 
luat flacăra vie a

automulțumire l-a 
autodepășirii 7

pentru un colectiv 
iși înnoiește și re

— Caracteristic 
ca al nostru, care , 
înnoiește de două ori pe an produ
sele — ne spune Adriana Gligore, 
secretar al biroului organizației de 
bază din sectorul creație — este e-

— Da, și o cunoaștem — ne spu
ne tovarășa Maria Lazăr, secretara 
comitetului de partid pe întreprin
dere. In anul 1981, forța noastră de 
muncă a fost mărită, prin noi anga
jări, cu peste 1 500 de tineri. Am sta
bilit un sistem bun — care începe 
cu aplicarea inițiativei „Prietenii 
noului încadrat" și se încheie cu sti
mularea celor care obțin cele mai 
bune rezultate in calificarea tineri
lor — pentru a grăbi integrarea a- 
cestora in producție. Am stabilit, de 
asemenea, și responsabilități pe sec
ții, pe organizații de partid, sindi
cat și U.T.C. — ca fiecare să știe 
are de făcut. Rezultatele pozitive 
s-au lăsat așteptate. Dar procesul 
integrare se desfășoară incă lent,

niciodată
raport cu sarcinile pe care le avem 
de îndeplinit.

— Nu cumva și pentru că, in ul
timul timp, s-a făcut simțită lipsa 
unui control la fel de insistent ca 
ia început din partea consiliului oa
menilor muncii și a comitetului de 
partid 1

— E adevărat, apar uneori și la 
nivelul organelor de conducere ase
menea stări de automulțumire și ele 
se transmit mai departe. Așa se ex- ’ 
plică faptul că de la o vreme, atit 
in rîndul unor maiștri, cit și al fac
torilor educaționali și-a făcut loc o 
anumită pasivitate față de evoluția 
calificării. O stare pe care in plena
ra comitetului de partid din trimes
trul I, cind vom analiza situația fie
căruia dintre noii angajați, o vom 
combate cu tărie. Dar și pînă atunci, 
în așa fel incit să reconsiderăm — 
la fiecare lac de muncă — respon
sabilitățile politice și administrative 
pentru rezolvarea acestei 
atît de importante pentru 
derea noastră.

O măsură, intr-adevăr, 
Nu e puțin ca un număr 
tineri — cu toate dificultățile orică
rui început — să nu-și realizeze sar
cinile de plan, să se' afle sub nor
me. Mi s-a părut firesc ca o ase
menea situație să preocuoe în cel 
mai inalt grad și organizația U.T.C. 
a întreprinderii. Dar ce aflăm ? „Ce 
putem face noi — ne spune Ileana 
Chițeg. secretara comitetului U.T.C. 
— dacă o bună parte din tineri nu 
manifestă interesul cuvenit pentru 
calificare, deoarece părinții continuă 
să le completeze necesarul de bani 
din propria retribuție ?“.

Există, fără îndoială, și asemenea 
situații particulare. Dar nu poate ti 
acceptată ideea, pentru că nu co
respunde adevărului, că interesul 
scăzut al tinerilor pentru calificare 
ar fi o stare de spirit. Tinerii, prin 
vîrsta lor, sint receptivi la tot ce 
este nou și deci și la meseria pe 
care au hotărit s-o îmbrățișeze. In 
altă parte trebuie căutată adevărata 
cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare 

• obținute in ultimul timp în dome
niul calificării. In starea de auto
mulțumire a unor factori cu răspun
dere in aces’t sens, de care ne vorbea 
tovarășa secretară a comitetului de 
partid — inclusiv a comitetului 
U.T.C.

probleme 
intreprin-

necesară, 
de 760 de

Vedere din Petroșani

Construcțiile de brutării sătești
• •

și realitățile
în programul privind autoconduce- 

rea și autoaprovizionarea județului 
Dîmbovița se prevpde : „In strinsă 
legătură cu programul privind au
toaprovizionarea populației cu pro
duse cerealiere, la nivelul fiecărei 
comune, Direcția generală pentru 
agricultură și industrie alimentară 
(D.G.A.I.A.), împreună cu întreprin
derea județeană de panificație, va 
stabili măsuri pentru dezvoltarea 
capacității de producție a celor 20 
brutării existente, punerea in func
țiune in cel mai scurt timp a celor 
aflate in construcție și stabilirea in 
perspectivă a construcției de noi a- 
semenea obiective în număr de 18".

Precizări asupra stadiului înde
plinirii acestor obiective ne-a fur
nizat tovarășul Vasile Hanu, econo
mist in cadrul 
compartimentului 
de activitate in
dustrială și pres
tări de servicii de 
la D.G.A.I.A. Dîm
bovița, recoman
dat ca „singurul 
specialist in ma
terie" :

— La ora actuală avem in funcți
une 20 de brutării proprietate a 
cooperativelor agricole de producție 
și incă două, care nu funcționează 
din cauza defecțiunilor tehnice (la 
Hulubești și Mogoșani). Le-au „că
zut" cuptoarele. S-au dărimat și nu 
au mai fost reparate pentru că zona 
respectivă nu este producătoare de 
cereale. Brutăriile în funcțiune asi
gură piine pentru circa 50 la sută 
din locuitorii comunelor respective.

— Cite comune are județul 7
— Cred că 82. Din cele 20 de bru

tării, in 1981 n-au funcționat decit 
11. Și nici ele la întreaga capacitate, 
din cauza problemei combustibilului. 
Dar, incepind tot de anul trecut, 
transformăm sistemul de ardere, tre
cem de la motorină la lemne 1

— Cine face modificările ?
— Avem o echipă organizată de 

D.G.A.I.A. cu 4 meseriași din Bucu
rești. Pe bază de contract Costă 
cam 10 000 lei brutăria.

— Cit durează o lucrare 7
— între 10 și 15 zile.
— $i de cind au început lucrările 7
— De prin iunie, anul trecut.
— Au lipsit cumva materialele 7
— Nu. Avem tot ce ne trebuie. 

Avem propria, noastră fabrică de 
cărămidă,- balastieră. Totul.

(N-am mai întrebat atunci cum 
se explică făptui că din iunie și 
pină in februarie, în 
modificat cel puțin 
abia s-a ajuns la 7. Am trecut mai 
departe la planurile de perspectivă).

— Pentru perioada următoare sint 
prevăzute și 18 brutării noi. însă.

de pe teren
prin planul de investiții, nu avem 
fonduri nici măcar pentru o brută
rie. Iar pentru ce ne-am propus 
ne-ar trebui cel puțin 9 milioane.

— Presupunem că veți rezolva 
problema fondurilor.

— Dacă vom reuși să rezolvăm 
problema fondurilor, ne mai rămî
ne problema proiectelor. Nu știm 
încă precis cine o să ne facă proiec
tul de brutărie. Se pare că la mi
nister ar exista un proiect mai 
vechi. Dacă punem mina pe el (subl. 
ns.), o să-1 actualizăm, cu sprijinul 
tovarășilor de la Institutul 
de proiectare. Dacă nu...

— Și cine ar urma să 
construcția propriu-zisă 7

— Ne-am gîndit și la , 
ajuns la o solu
ție. O să căutăm 
un maistru pri
ceput, împreună 
cu cei de la pani
ficație și de la 
cooperația mește
șugărească.

— Dar cite echi
pe de construi 

tori aveți Ia C.A.P.-uri 7
— Echipe de constructori sint Ia 

toate cooperativele. încă din 1980, 
prin septembrie, am închegat și o 
asociație intercooperatistă, la Crîn- 
guri, profilată în specia! pe activi
tăți industriale și investiții.

— înseamnă că măcar problema 
constructorilor este ca șl rezolvată.

— Nu prea. Pentru că tehnologia 
de construcție a brutăriilor este mai 
aparte. Așa cum vă spuneam, ne-ar 
trebui meseriași specializați in bru
tării.

Dacă aceasta era, așadar, „realita
tea" din dosarele compartimentului 
de specialitate al direcției agricole 
județene, realitatea de pe teren s-a 
dovedit... și mai și. Ne-am deplasat 
In comuna Mătăsaru, comună care, 
potrivit evidențelor de la D.G.A.I.A., 
avea brutăria in curs de transfor
mare, sau, după termenele declara
te, ar fi trebuit chiar să fie gata de 
mult...

După cum reieșea insă din scrip
tele primăriei din Mătăsaru. respec
tiva brutărie, care pînă prin 1975- 
1976 funcționase foarte bine, ar fi șl 
acum in funcțiune. Cel puțin așa 
ne-a Încredințat tovarășa Maria So- 
rescu, secretara bișqului executiv 
al consiliului popular cojnunal.

în ce ne privește, am preferat 
să ne deplasăm la fața locului, unde 
am constatat că brutăria se înfățișa 
ca o... ruină. Dovadă că nu întot
deauna este suficientă „realitatea din 
dosare".

aceasta, dar n-am

însemnări din județul 
Dîmbovița

județean
execute

problema

Constantin PRIESCU

reciproc

miroși a

♦

a-
flat la . . 
cu păsări, 
ceastă cale.

Locuri de popas
Pe traseele turistice și tn zonele 

de agrement din județul Vrance? 
s-au construit numeroase unități 
turistice apreciate de vizitatori.

în localitatea ADJUD a fost dat 
In folosință, de curind, un modern 
complex de alimentație publică și 
cazare, avind restaurant, braserie, 
cafe-bar șl 60 de locuri în camere 
cu confort de categoria 1.

In binecunoscuta stațiune clima
terică SOVEJA, cu puternic aer o- 
zohat, se află un frumos han, care 

'•oferă posibilități de cazare coh'fbr- 
tabilă pentru 60 de persoane 
-Restaurantul și braseria servesc o 
gamă variată de preparate de bu
cătărie cu specific vrincean. In 
orașul PANCIU se află, de aseme
nea, un hotel de categoria I.

in județul Vrancea
La MARAȘEȘTI, tn apropierea 

gării, s-a construit Complexul de 
alimentație publică și cazare — 
„Hotel Parc" 
bile, restaurant, bar de 
rie, terasă, laboratoare 
rie. și carmangerie.

Apreciate de turiști, 
in sezonul estival, sint 
turistic „TERASA 
șoseaua națională E 20, la 161(,km 
de Focșani), Cabana „CĂPRI
OARA" (amplasată', , lp 3 km da 
Focșani, in cringul Petrești) și ca
bana „DUMBRAVIȚA" (situată in
tr-o frumoasă pădure, la 12 km Je 
Focșani). In fotografie: Hanul So- 
veja din stațiunea cu același nume 
din județul Vrancea.

publică și
cu camere conforta- 

zi, brase- 
de cofetă-

mai ales 
și oopasul 

BACIIUS" (pe

atunci cum
loc să se fi
16 brutării.

Florin CIOBANESCU

AUTOAPROVIZIONAREA
—.................................................................................................................. —.........   . r

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

JUDEȚUL ARGEȘ

De responsabilitatea tu care vom 
acționa depinde, in mod direct, 

aprovizionarea locuitorilor
Convorbire cu tovarășul Nicolae GHEORGHE 

prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

lucru

„Săriți! Mă 
mîncă vulpea!"

O întimplare nostimă ne adu
ce la cunoștință corespondentul 
nostru voluntar, muncitorul 
loan Rotărescu. „Nostimă și ab
solut reală" — ne scrie el. S-a 
petrecut in comuna Vermeș, ju
dețul Caraș-Severin. Auzind 
mare zarvă in curtea casei. Ion 
G. a ieșit afară să vadă despre 
ce e vorba. Nici n-a apucat 
bine sd deschidă ușa, că printre 
picioare i s-a strecurat o vulpe 
fugărită de dine. Cumătră s-a 
ascuns repede sub pat, iar I. G., 
peste măsură de speriat, s-a ur
cat in picioare pe pat și a în
ceput să strige :

— Săriți, ajutor, mă minei 
vulpea !

Trecind prin dreptul casei Și 
auzindu-l, un cioban a năvălit 
în casă și, cu multă iscusință,’ a 
înșfăcat vulpea.

împrejurare din care toți au 
avut de cîștigat : găinile că s-au 
salvat, dinele că și-a făcut da
toria, vulpea că a scăpat de cii- 
nz. gospodarul că nu l-a „mln- 
cat" pulpea. și ciobanul că bla
na cumetrei s-a dovedit un ve
ritabil trofeu.

Rubrică reolizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Sclntel^^

— De curind, conducerea partidului 
a subliniat din nou importanța sarci
nilor din zootehnie. Amănunțite re
glementări legale au fost adoptate in 
ultima perioadă, la inițiativa și sub 
îndrumarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizind aceeași finalitate : 
îmbunătățirea radicală a activității in 
acest important sector al agriculturii. 
Vă propunem deci ca și convorbirea 
să înceapă din acest sector : care este 
aportul actual al zootehniei din ju
dețul Argeș la constituirea fonduri
lor de consum, local și central ?

— în totalul producției agricole a 
județului,-zootehnia reprezintă aproa
pe 51 la sută. Pentru a se obține un 
surplus de came au fost amenajate 
în anul 1931, cu sprijinul direcției 
generale pentru agricultură și indus
trie alimentară și al cooperației de 
producție, achiziție și desfacerea 
mărfurilor, 74 micromaternitâți de 
scroafe, care au asigurat gospodă
riilor populației un număr de 22 500 
purcei pentru creștere și ingrășare. 
Grajdurile rămase disponibile pe 
perioada cind animalele s-au

* ‘ pășunat au fost populate
obținindu-se 

ieftină și
pe a- 
simplă, 

un plus de 833 600 păsări, a că
ror carne a fost valorificată pentru 
Îmbunătățirea aprovizionării popu
lației. Prin grija cooperației de pro
ducție și achiziții s-au organizat in
cubatoare cu o capacitate de 500 000 
de pui pentru populație.

— Cum va continua aplicarea aces
tor metode ? Care sint perspectivele 
sectorului zootehnic pentru anul 1982?

— In cadrul programului de auto
aprovizionare, pentru a se asigura atît 
necesarul de produse pentru gospodă
riile poputației, cit și disponibilități 
pentru fondul de stat, extindem apli
carea metodelor amintite. De pildă, 
in acest an vom folosi toate spațiile 
șl adăposturile rămase libere pentru 
creșterea păsărilor ; vom crește in 
aceste spații aproape un milion de 
pui. obținind un surplus de 200 
tone carne. Ținind cont de propu- 

. nerile făcute In adunările cetățe-

nești, vom extinde baza materială a 
asigurării populației cu pui pentru 
creștere și ingrășare : vom livra 
populației minimum 12 090 mii pui.

In ce privește obținerea unor 
cantități cit mai mari de carne de 
porc, se va acționa in direcția folo
sirii intensive a spațiilor existente 
pentru a se crește anual minimum 2,5 
serii de porci in aceleași padocuri. 
Pe această cale vom avea cu cel pu
țin 13 800 mai multe animale și vom 
obține o cantitate suplimentară 
1 400 tone carne pentru fondul de stat.

Vom respecta eu rigoare și celelalte 
indicații, cum ar fi ingrășarea și pre
darea bovinelor la o greutate de peste 
400 kg, iar pentru sporirea efectivelor 
de ovine se vor asigura lă un număr 
de 4 000 exemplare condiții pentru 
dpuă fătări in același an.

în baza programului adoptat, In 
anul 1982 va crește substanțial șep- 
telul — atît calitativ, cit și cantitativ 
— efectivele urmind a înregistra la fi
nele acestui an 194,9 mii capete bo
vine, 263,9 mii capete porcine, 240,8 
mii capete ovine, 2152 mii păsări. 
Corespunzător acestor creșteri, au 
fost luate măsuri corespunzătoare 
pentru sporirea culturilor de furaje 
în așa fel incit ponderea trifolienelor 
să reprezinte 50—60 la siită, să creas
că substanțial ponderea culturilor 
duble, să fie efectuate pe toate pa
jiștile acțiuni de fertilizare, supra- 
însămințare și întreținere.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
sporirea producției de legume, cartofi, 
fructe ?

— în cadrul programului de auto- 
aprovizionare s-a stabilit o producție 
totală de legume de 145 020 tone, fiin 
care pentru fondul de stat o cantitate 
de 85 585 tone. A fost prevăzută, de 
asemenea, o producție de 97 700 tone 
cartofi, din care 37 700 tone pentru 
fondul de stat, iar la fructe o pro
ducție de 187 250 tone, din care pen
tru fondul de stat peste 80 000 tone. 
Față de 1981, livrările de legume la 
fondul de stat înregistrează o creș
tere de 80 la sută, iar la cartofi de 
111 la sută. Cu alte cuvinte, auto-

aprovizionarea județului este integral 
asigurată, garantind și livrările la 
fondul centralizat al statului.

— Evoluția producției de bunuri 
agroalimentare este nemijlocit de
terminată de gradul de utilizare a
pământului. Județul cuprinde in spe
cial soluri podzolice, multe terenuri 
in pantă, numeroase zone presărate 
cu vegetație lemnoasă. Ce s-a între
prins pentru mai buna valorificare a 
acestor terenuri, nu prea darnice ?

— în anul 1981 s-a redat in circuitul 
agricol o suprafață de peste 1 600 ha, 
dintre care 700 ha din defrișări, iar 
restul prin desecări și lucrări de 
combatere a eroziunii solului; au fost 
finalizate și alte lucrări de îmbună
tățiri funciare, cum ar fi nivelări și 
modelări pe 7 613 ha, afinare și tera- 
sare pe 10 905 ha, arături pe curbe de 
nivel pe 11 982 ha, irigări, amenajări 
pentru creșterea gradului de fertili
tate a solurilor podzolice, pajiștilor și 
pășunilor, modernizarea plantațiilor 
pomicole și viticole. Concomitent, au 
fost declanșate unele inițiative pri
vind sporirea potențialului productiv 
al curților și grădinilor populației, al 
loturilor ajutătoare, al gospodăriilor 
din zona necooperativizată (cum ar 
fi acțiunile „Solarii — cît mai multe 
solarii", „Cea mai gospodărită curte 
și grădină din sat"). Rezultatul lor 
direct : amenajarea de solarii pe 
circa 100 ha, grădini de legume și 
zarzavaturi pe 2 500 ha, cultivarea 
de furaje. Dai, in condiții similare 
de climă și sol, de putere economi
că, multe unități agricole, multe co
mune au Înregistrat realizări mult 
diferite, în special la producția de 
grîu și porumb, la producțiile de 
lapte. Trăgind cuvenitele concluzii, 
știm cum să acționăm.

— Exact : in ce direcție vor acțio
na, în continuare, organele locale ?

— Esențială rămîne folosirea ra
țională a fondului funciar, punerea in 
valoare a fiecărei palme de teren. In 
acest sens, s-a prevăzut redarea in 
circuitul agricol a incă 400 ha. irigări 
pe 340 ha, combaterea eroziunii solu
lui, prin lucrări de ameliorare, pe

CREȘTERI ALE LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT
suprafața de 7 360 ha, combaterea ex
cesului de umiditate pe 4 211 ha, iar 
in terenuri neamenajate pe 32 371 ha, 
pe, lingă lucrări de nivelări, afînări și 
terasări. tn vederea sporirii capacită
ții productive a terenurilor, se vor 
face calcarizări și fertilizări organice 
pe 20 000 ha.

— tn afara acestor investiții de fon
duri, muncă și spirit gospodăresc, 
dintre care multe vor avea efect o 
mai lungă perioadă de timp, ce se în
treprinde in mod direct pentru pro
ducția anului 1982 ?

— Să luăm, ca exemplu, legumi
cultura. Pentru realizarea producției 
de legume planificate, consiliile 
populare, organele agricole au și tre
cut la asigurarea bazei materiale ne
cesare obținerii lor. în virtutea pro
gramelor stabilite au și fost fertili
zate 2 700 ha pentru legumicultura și 
2 400 ha pentru cartofi, s-a asigurat 
întregul necesar de semințe și răsa
duri, iar pentru unele soiuri — to
mate, ardei gras, ardei gogoșar, vi
nete — vor exista disponibilități su
plimentare. Pentru gospodăriile popu
lației s-au asigurat peste 15 000 mii 
fire răsaduri : răsadnițe au fost ame
najate in primul rînd în preajma 
orașelor, mai ales a Piteștiului. Pen
tru autoaprovizionarea reședinței ju
dețului se vor cultiva cu legume 
215 ha. Iar cu cartofi 100 ha de tere
nuri intravilane sau aflate in hotarul 
municipiului. De asemenea, se vor 
cultiva intr-o. zonă vecină, la Topo- 
loveni, o suprafață de 772 ha cu le
gume și una de 100 ha cu cartofi.

Alte exemple : Pentru sporirea po
tențialului pomiculturii s-au fertili
zat cu îngrășăminte aproape 4 000 ha, 
s-au efectuat tăieri de rodire și for
mare pe 5 700 ha, s-a realizat trata
mentul fito-sanitar la 3 570 mii pomi

— lucrări care au fost încheiate. In 
totalitate, in luna februarie.

Pentru extinderea culturii cartofu
lui ne-am orientat ca, prin asocierea 
cetățenilor in zonele necoope-ativi- 
zate, să cultivăm 
600 ha, asigurind 
cesar de cartofi 
populației, cit și 
fondul de stat. în 
suri s-a identificat in municipiu,, ora
șe și comune suprafața de aproape 
500 ha pămint pină acum nefolosit. 
Este repartizat atît cetățenilor, cit și 
unor unități economice care au res- 
taurante-cantină, în vederea cultivă
rii cu legume pentru asigurarea 
cesarului de consum.

— Ce învățăminte s-au tras 
neimplinirile anilor trecuți ?

— în anul trecut, ca 
dițiilor climatice, s-a 
cierea unor ■ cantități 
recoltare și preluare, 
țămintele necesare, pentru acest an 
au fost luate măsuri de îmbunătățire 
a structurii de soiuri, in special la 
cultura de legume, asigurindu-se o

o suprafață de 
astfel întregul ne- 
pentru consumul 
disponibilități la 

cadrul acestor mă-

ne

din

urmare a con- 
produs depre- 
de produse la 
Trăgînd invă-

producție de circa 30 la sută pentru 
soiurile timpurii. Vom întreprinde 
măsuri pentru a determina pe toți 
deținătorii de terenuri agricole să le 
cultive, să crească animale și păsări, 
pentru a obține produse animale și 
vegetale necesare satisfacerii nevoi
lor de hrană, precum și livrarea la 
fondul de stat.

Doresc să fac precizarea că pro
gramul de autoaprovizionare al ju
dețului în acest an este pe deplin 
realizabil. Pentru îndeplinirea lui 
vom folosi noile prevederi, care 
încurajează activitatea producătorilor 
agricoli, noile prețuri, stimulative, la 
contractări și achiziții, primele care 
se acordă, toate acestea fiind premi
se pentru o mai bună activitate. 
Sîntem conștlenți că de modul cum 
vom duce la îndeplinire sarcinile ce 
ne revin in valorificarea din plin a 
întregului potential al pămîntului, 
de responsabilitatea și fermitatea cu 
care vom acționa depinde îndepli
nirea programului județean de auto
aprovizionare, depinde, direct, apro
vizionarea populației.

Convorbire realizată de Gil. C1RSTEA, corespondentul „Scinteii

Cu această convorbire incheiem ciclul de anchete privind 
măsurile proiectate ți obiectivele pe care și le-au stabilit con
siliile populare judejene in legătură cu aplicarea principiilor 
autoaprovizionării. Sosește primăvara. Hotârîtoare sint acum 
faptele. Atenția ziarului se va îndrepta de acum incolo spre 
modul in care aceste obiective-angajament iți găsesc tradu
cere in viață, în general asupra situației autoaprovizionării 
atit in județele cuprinse in ancheta de față, cît și in celelalte 
județe ale țării,
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dicat al producției animaliere. S-s 
recomandat să se amenajeze terenu
rile incă virane din jurul cooperati
vei în pajiști cultivate, adăugind 
astfel un surplus important de nu
treț la actuala bază furajeră. De ase
menea, apa lacului învecinat urmea
ză să fie folosită atit ca sursă de iri
gare, cit și pentru organizarea unei 
amenajări piscicole și a unei ferme 
de rațe.

Președinta cooperativei, Anica Do- 
mintean, a dat asigurări conducăto
rului partidului și statului că indica
țiile primite vor fi transformate in 
acțiuni concrete, astfel incit C.A.P, 
Balotești' să se numere încă din a- 
cest an printre unitățile fruntașe, să 
devină o cooperativă model.

Se străbate în continuare o zonă 
cu întinse suprafețe semănate in 
toamnă cu grîu și orz. Deși au 
traversat o iarnă uscată și geroasă, 
culturile se prezintă bine, promițind 
recolte bune. De cîteva zile, forma
țiile de mecanizatori lucrează in
tens la semănatul culturilor din pri
ma epocă.

La marginea satului Vl&diceasca, 
secretarul general al partidului se 
oprește și examinează cu atenție 
modul în care se pregătește ogorul 
care urmează să primească sămînța 
de mazăre timpurie. în continuare, 
pe tarlalele cooperativei agricole de 
producție Ciofliceni este examinată 
starea de- vegetație a orzului, re- 
marcindu-se că semănatul în timpul 
optim creează bune condiții de ier- 
nare a semănăturilor, chiar și atunci 
cind pămintul nu a beneficiat de un 
strat suficient de zăpadă.

Cu aceeași atenție și deosebită e- 
xigență s-a analizat la C.A.P. Sna- 
gov modul in care sint respectate 
normele agrotehnice obligatorii de 
însămințare. Pe una din tarlalele a- 
cestei cooperative tocmai începuse 
semănatul mazării timpurii. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a constatat 
că sămînța conținea un procent de 
corpuri străine ce depășeau norme
le fixate, din care cauză nu se 
putea asigura densitatea optimă a 
plantelor. S-a cerut oprirea însămîn- 
țării și realizarea corespunzătoare a 
selecționării semințelor, indicindu-se 
conducerii ministerului de resort să 
facă de urgență un control gene
ral asupra felului cum unitățile spe
cializate își îndeplinesc obligațiile ce 
le au în această deosebit de impor
tantă activitate, de care depinde in 
ultimă instanță nivelul producției 
viitoare.

La C.A.P. „23 August" din 
comuna Gruiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat sectorul zooteh
nic aflat in plină dezvoltare și mo
dernizare. Chiar în acest an urmează 
să-și înceapă activitatea o nouă fer
mă de vaci pentru lapte cu o ca
pacitate de 700 capete.

Vizitind șantierul noii ferme, secre
tarul general al partidului a consta
tat că la realizarea construcțiilor deja 
terminate sau incă aflate în execu
ție au fost folosite proiecte mai vechi 
nepuse în concordanță cu normele 
actuale de consumuri materiale. în 
consecință, ele costă mult, sint su
pradimensionate, înglobează consu
muri exagerate de materiale. De a- 
ceea, s-a cșrut factorilor de răspun
dere, conducerii ministerului să trea
că de îndată la revizuirea tuturor si
tuațiilor de acest fel și la luarea mă
surilor corespunzătoare. în zootehnie 
— a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să construim 
ieftin, rapid și funcțional, folosind 
peste tot, acolo unde este posibil, 
materiale necostisitoăre, din resurse 
locale.

în sectorul agricol Ilfov, conducă
torul partidului și statului nostru a 
examinat, de asemenea, pregătirea 
terenurilor pentru legumicultură — 
la C.A.P. Nuci, pentru sfeclă de za
hăr, rapiță — la C.A.P. Grădiștea.

In toate unitățile vizitate s-a con
statat o serioasă mobilizare a forțe
lor umane și materiale, a specialiști
lor, a activiștilor de partid și de stat, 
ceea ce asigură condiții ca această 
importantă zonă agricolă a țării să-și

în serele de la C.A.P. Movilița

Atentă analiză a proiectului ți a lucrărilor sistemului de desecări Gălățui-Călărași

La C.A.P. Balotești se vizitează noile construcții ale fermei zootehnice

aducă o contribuție sporită la buna 
aprovizionare a populației Capitalei 
cu o gamă cit mai diversificată de 
produse agroalimentare.

S-a trecut apoi în grînarul dintot- 
deauna al țării — Bărăganul. La in
trarea în JUDEȚUL IALOMIȚA, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de primul secretar al comi
tetului județean de partid, Gheorghe 
Tănase, care raportează că în majo
ritatea unităților agricole din județ 
campania agricolă a început djn 
plin.

Un prim popas s-a făcut pe tere
nurile C.A.P. Dridu, pregătite pen
tru a fi însămînțate cu sfeclă de 

1 zahăr, unde concomitent se efectua 
fertilizarea solului cu ultimele 
cantități de gunoi de grajd. Aici, ca 
și la C.A.P. Movilița se constată că, 
din cauza calității necorespunzătoare 
a arăturilor de toamnă, acum tre
buie executat un volum de lucrări 
mai mare decît ar fi necesar pentru 
buna pregătire a ogorului, pentru 
degajarea lui de resturi vegetale șl 
mai ales pentru buna nivelare.

Tot la Movilița, • tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Centrul de pro
ducere a răsadurilor, dispunind de 
o suprafață de 12 ha de solarii și 
sere. Sub cupolele de sticlă și polie
tilenă se dezvoltă aici, ferite de fri
gul de afară, peste 30 milioane 
fire de diferite răsaduri, dintre care 
peste 3 milioane destinate gospodă
riilor Țărănești. Directorul Trustului 
horticol județăan, Iosif Boeriu, in
formează că după livrarea răsadu
rilor, locul lor va fi luat de cultu
rile de ardei, castraveți și alte le
gume, asigurîndu-se astfel un randa
ment ridicat al terenului. Și aici, 
secretarul general al partidului a re
comandat folosirea panourilor de
mon tabile cu folii sau sticlă, sistem 
mult mai rentabil și eficient decit 
cel folosit pină acum.

La ferma de bovine a unității, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a ma
nifestat nemulțumirea pentru modul 
negospodăresc în care se muncește 
și a cerut conducerii cooperativei,

comitetului județean de partid, con
ducerii ministerului să fie întreprin
se de urgență măsuri pentru moder
nizarea și buna gospodărire, pentru 
creșterea randamentului fermei.

în drum spre cunoscuta unitate 
agricolă cooperatistă „Gheorghe 
Doja“, secretarul general al partidu
lui a făcut scurte popasuri pe tar
lale ale C.A.P. din Coșereni, Ale- 
xeni și Andrășești pentru a exami
na calitatea lucrărilor de pregătire 
a terenurilor pentru insămînțările 
din prima epocă.

La intrarea în comuna „Gheorghe 
Doja", tovarășul- Nicolae Ceaușescu, 
a fost intimpinat de Eroul Muncii 
Socialiste Ion Spătărelu, președinte
le cooperativei. Este examinată ca
litatea muncii de pregătire a tere
nului pentru insămînțări, constatîn- 
du-se că mecanizatorii, sub îndru
marea conducerii unității, execută 
cu răspundere lucrările din acest în
ceput de campanie,

Mindria unității agricole vizitate o 
constituie de mai mult timp sectorul 
zootehnic cu cele peste 1 200 bovine 
și 3 000 ovine. Buna adăpostire și 
hrănire se regăsesc în producția 
mereu mai mare de lapte, lină și 
carne. Anul trecut, de exemplu, de 
la fiecare vacă furajată s-au obți
nut 3 105 litri lapte, iar procentul de 
natalitate a fost de 89,6 la sută. De 
asemenea, în această primăvară se 
realizează o natalitate ridicată la 
oi. Gazdele prezintă pe larg pre
ocuparea pentru asigurarea unei 
baze furajere cit mai bune, alcătuită 
din fin, lucemă, coceni, porumb si
loz, paie în amestec cu tărîțe.

Pe parcursul vizitei în județul Ia
lomița tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu cooperatorii aflați 
la muncă, interesîndu-se de modul 
în care este organizată activitatea, de 
rezultatele obținute, adresîndu-le în
demnuri pentru a obține producții 
vegetale și animale, pe măsura con
dițiilor ce le au la dispoziție, a ce
rințelor unei tot mai bune aprovi
zionări a populației.

Ei au asigurat că noile măsuri 
luate pentru stimularea materială li 
mobilizează și mai mult pentru ob
ținerea unor recolte bogate.

Vizita a continuat !N JUDE
ȚUL CĂLĂRAȘI. La intrarea ln 
județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intimpinat și salutat de primul 
secretar al Comitetului județean de 
partid, Vasile Martin, care a infor
mat despre stadiul lucrărilor de pre
gătire și desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară, despre măsu
rile luate în vederea folosirii fiecărei 
zile, fiecărei ore bune de lucru.

în acest județ, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, împreună cu 
specialiștii, stadiul lucrărilor com
plexe ce se desfășoară pe șantierul 
sistemului de desecări Gălățui- 
Călărași, care, în stadiul final, ur
mează să ferească de excesul de apă 
aproximativ 30 000 de hectare de 
teren arabil deosebit de fertil. Din 
analizele făcute în mai multe sec
toare ale șantierului a rezultat ne
cesitatea restudierii proiectelor ini
țiale în ideea găsirii celor mai efi
ciente soluții pentru reducerea chel
tuielilor de investiții la această im
portantă lucrare hidrologică.

Ultima oprire ln cadrul vizitei de 
lucru a fost fățută pe terenurile ex
perimentale ale Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de Angelo 
Miculescu, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, Cristian 
Hera, directorul institutului, de nu
meroși cercetători.

Pe loturile experimentale au fost 
prezentate noile soiuri de grîu și orz 
de toamnă realizate de specialiștii 
de la Fundulea, care se remarcă 
printr-o producție ridicată la hectar, 
rezistentă la frig și cădere, ele ur- 
mînd să fie extinse în producție. De 
asemenea, sint urmărite rezultatele 
experiențelor făcute cu scopul de a se 
stabili densitatea optimă a plantelor 
și perioada cea mai potrivită de se
mănat in condițiile specifice fiecărei 
regiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut specialiștilor ca în lumina pro- 
gramelor-directivă în domeniul cer
cetării științifice să se continue cer
cetarea, în scopul obținerii unor noi 
soiuri și hibrizi și mai productivi, 
în vederea generalizării lor în uni
tățile agricole cultivatoare.

Mulțumind pentru noua vizită fă
cută la acest institut, care are de 
jucat un rol deosebit de important în 
înfăptuirea noii revoluții agrare în 
țara noastră, cercetătorii l-au asi
gurat pe secretarul general al parti
dului că își vor pune întreaga lor 
pricepere și pasiune pentru a aduce, 
împreună cu ceilalți oameni din agri
cultură, o contribuție cit mai im
portantă la continua dezvoltare și 
modernizare a agriculturii.

Analiza exigentă făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la acest în
ceput de campanie, activității din 
diferite sectoare de bază ale agricul
turii, indicațiile și recomandările 
făcute, soluțiile date pentru rezol
varea operativă, concretă, a unor 
probleme pe care le ridică practica 
zilnică orientează eforturile oame
nilor muncii din agricultură in rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor campaniei de primăvară, 
a producțiilor sporite prevăzute pen
tru acest an.

Pretutindeni, conducătorul parti
dului și statului nostru a fost in
timpinat cu sentimente de aleasă 
stimă și înaltă prețuire pentru grija 
sa permanentă acordată progresului 
neîntrerupt al agriculturii, înfăp
tuirii noii revoluții agrare menite să 
asigure ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al țărănimii, al întregu
lui popor.

în unitățile agricole vizitate, coo
peratorii. mecanizatorii, specialiștii, 
cadrele de conducere au exprimat 
hotărîrea de a munci cu înaltă răs
pundere pentru înfăptuirea indica
țiilor primite, a sarcinilor de o deo
sebită importanță ce le revin, vor 
face totul pentru ca anul 1982 să 
marcheze un pas important în creș
terea producției și a eficienței în 
această ramură, ln realizarea obiec
tivelor trasate agriculturii de Con
gresul al XII-lea ai partidului.

Pe ogoarele CAP. Dridu

O analiză riguroasă a lucrărilor de pregătire a terenului la CAP. Andrășești
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Prezența țăranului și a 
vieții de la țară in litera
tura noastră constituie o 
trăsătură a sa specifică, 
majoră. Pentru pă litera
tura noastră se leagă or
ganic de folclor și pentru 
că este o artă realistă, cu 
ffrOnunțat caracter social 
nu se putea ignora profun
da dimensiune psiho-etnică 
a țărănimii. Motive esenți
ale ca scriitorii să gravite
ze în jurul acestui nucleu 
pe care l-au transfigurat 
in opere durabile. Au fost 
momente cind literatura 
despre țărani s-a transfor
mat intr-o mare forță mo
bilizatoare, de sorijin în 
acțiunea și lupta lor dreap
tă. Așa a fost, în primăva
ra anului 1907, cind țără
nimea și-a dezlănțuit mî- 
nia suferințelor îndurate și 
apoi cind glasul deznădej
dii și disperării sale a fost 
amuțit prin singeroasa re
presiune, din porunca stă- 
pinitorilor, cu baioneta, cu 
pușca și tunul, căzind jert
fă 11 000 de țărani : scrii
torii români au făcut din 
scrisul lor o tribună de a- 
părare a umilițllor și obij- 
duiților, cerind, în numele 
lor, cu curaj și demnitate, 
să se facă dreptate. Pre- 
zenți nemijlocit in focarul 
evenimentelor, au apelat 
la multiple și variate mo
dalități de expresie, mai 
intii la mijloacele poeziei, 
de imediată actualitate, u- 
tilizînd fie ironia incisivă, 
ca I. L. Caragiale în fabu
lele „Duel“ și „Mîngiiere“, 
fie ascuțișul satirei sar
castice, ca Dimitrie Anghel 
șl Șt. O. Iosif, reuniți sub 
pseudonimul A. Mirea, în 
„Scrisoarea deschisă a unui 
melc", fie versul vehement, 
ca AL Vlahuță în poezia 
„1907“, sau tonalitatea li
rismului patetic, din poe
ziile „Un om", „O țară 
știu" și „Cain" de Octavian 
Goga și altele.

Apelînd Ia mijloacele 
prompte și eficiente ale 
publicisticii, scriitorii noș
tri au întreținut, pe tot 
parcursul anului 1907 și in 
anii următori, susținute

campanii de presă, în mul
te ziare și reviste, anali- 
zind cu obiectivitate cau
zele sociale care au deter
minat. izbucnirea răscoale
lor, dezvăluind condițiile 
inumane și inechitabile ale 
vieții țărănimii împilate, a- 
părindu-i dreptatea cauzei 
ei. blamind cu virulență 
coaliția de interese ale 
moșierimii și burgheziei, 
modul sinistru în care a- 
cestea au reprimat pe cei 
ce cereau pămînt și liber
tate. Așa a făcut, de pildă.

înțeles că miile de jertfe 
ale țăranilor obijduiți nu 
au fost luate in seamă de 
stăpinitorii vremii, care 
i-au inrobit și mai mult, 
înăsprind jaful și silnicia. 
An de an, prin viguroase 
pamflete publicate în re
vista „Facla", N.>D. Cocea 
reamintea tuturor eveni- 
montele tragice ale anului 
1907, pentru a nu fi uitați 
niciodată cei vinovați de 
situația dezastruoasă a ță
rănimii.

De la publicistică, aceste

gini pregnante, de intens 
dramatism, revărsarea clo
cotitoare a durerilor înă
bușite, a miniei și răzbu
nării care nu mai cunoaș
te r.ici o limită. A fost 
unul din momentele culmi
nante de împlinire artisti
că prin care țărănimea ni 
se descoperea ca una din 
marile forțe sociale ale 
țării.

Firesc, beneficiind de o 
asemenea tradiție, ilustrînd 
o vocație și deopotrivă o 
chemare perenă, literatura

MILITANTISM
ȘI ANGAJARE

constante ale literaturii române
--------------------------------- Opinii de Teodor VARGOLICI----------------------------------

Nicolae lorga într-un emo
ționant articol publicat în 
revista „Neamul românesc" 
din 8 martie 1907, unde își 
destăinuia deschis solidari
tatea și compasiunea pen
tru țăranii răsculată

Un mare răsunet in epo
că și ecouri ‘intense in pe
rioadele următoare a avut 
amplul pamflet „1907. Din 
primăvară pină-n toamnă" 
de I. L. Caragiale, străbă
tut de o gravă virulentă. 
Marele dramaturg a de
mascat necruțător falsul 
democratism al partidelor 
așa-zise „istorice", decăde
rea morală și corupția po
litică a celor ce se erijau 
in conducătorii țării.

Semnificațiile și ecourile 
marilor răscoale ță-ănești 
nu s-au stins insă odată cu 
înăbușirea lor în sînge, 
ci au dăinuit peste ani. 
Scriitorii români, legați 
prin fire trainice de viața 
și sufletul poporului, au

evenimente și ansamblul 
vieții țărănești s-au con
stituit în preocupări funda
mentale ale poeziei, dar 
mai cu seamă ale prozei. 
Printre cele dinții scrieri 
de acest gen s-au numă“at 
povestirile lui Mihail Sado- 
veanu, „Un instigator" și 
„în ziua aceea de mart 
1907". Creația epică s-a 
ridicat la un nivel ar
tistic superior, de o du
rabilitate perenă. Din mul
titudinea scrierilor de acest 
gen amintim in pri
mul rind romanele „Ciuli
nii Bărăganului" de Panait 
Istrati, „1907“ de Cezar Pe
trescu și, cu deosebire, ca
podopera lui Liviu Rebrea- 
nu, romanul „Răscoala". 
Cu o profundă viziune rea
listă, dispunînd de un re
marcabil talent în zugrăvi
rea reacțiilor spontane ale 
mulțimilor, în evocarea 
scenelor de masă, Liviu 
Rebreanu a descris în ima

țărănească, acea literatură 
plină de fervoarea socialu
lui, angajată deplin in a- 
flarea unor forme superi
oare de viață și de- orga
nizare ale țărănimii, a con
tinuat să înflorească. Scri
itorii contemporani au adus 
o viziune nouă, aprofunda
tă, în spiritul adevărului 
istoric, asupra dreptei ri
dicări a țărănimii asuprite. 
Să amintim de romanul 
„Desculț" al lui Zaharia 
Stancu sau de poeziile de 
intensă expresivitate din 
volumul „1907“ de Tudor 
Arghezi, cate se definise 
în „Testament" drept ur
maș al străbunilor „Ce-au 
adunat printre plăvani su
doarea muncii sutelor de 
ani", care a descifrat din- 
tr-o perspectivă nouă fap
tele și semnificațiile mari
lor răscoale. Alături de 
poeziile lui Tudor Arghezi 
merită să reamiptim poe
ziile lui Mihai Beniuc, Mi-
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ron Radu Paraschivescu. 
Teodor Balș, A. E. Bacon- 
sky, Ion Brad, Tiberiu U- 
tan, Nichita Stănescu, cum 
și nuvela lui Dumitru Radu 
Popescu, poemul în proză 
al lui Eugen Jebeleanu, 
precum și evocarea lui Va- 
slle Rebreanu pentru a 
avea o imagine, abia schi
țată, a marelui interes în
treținut de mari evenimen
te revoluționare din viața 
țărănimii noastre.

Luptele și jertfele țără
nimii pentru pămint, drep
tate și libertate s-au răs- 
frint în literatura română 
a veacului nostru în toată 
amploarea și dramatismul 
lor, în imagini de superi
oare valențe artistice și de 
puternică forță emoționa
lă. Oglindirea vieții țără
nimii, în toată complexita-. 
tea și gravitatea problema
ticii ei, a constituit și con
stituie o preocupare fun
damentală a scriitorilor 
noștri contemporani. De la 
„Setea" lui Titus Popovici. 
prin „Moromeții" lui Marin 
Preda Ia romanul „Niște 
țărani" de Dinu Săraru sau 
la vasta proză a lui Ion 
Lăncrănjan, literatura ro
mână de azi a evocat în 
pagini memorabile atîtAna- 
ța de suferință din trecut 
a țărănimii, cit și destinul 
ei nou, de superioară con
diție umană și socială. în
ceput odată cu procesul 
revoluționar, sub conduce
rea partidului nostru, al 
cooperativizării agricultu
rii. Realitățile radical 
transformate din lumea sa
telor noastre și etapele 
formării unei conștiințe 
noi. socialiste, în rindurile 
imenselor mase țărănești, 
pe parcursul celor două
zeci de ani de la încheierea 
cooperativizării agricultu
rii, s-au reflectat printr-o 
viziune caleidoscopică în 
literatura română de azi 
argumentind convingător 
rolul hotărîtor pe care ță- 
răn’mea cooperativizată, ca 
aliată a clasei muncitoare, 
il îndeplinește pe drumul 
construirii societății -socia
liste multilateral dezvol
tate.

CRONICAPLASTIGĂ A

PENTRU BUNA PREGĂTIRE PRACTICĂ A TINERILOR MUNCITORI

Conlucrare mai strînsă 
între școală și întreprindere

La Timișoara, Liceul Industrial 
nr. 6 (al Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare) a fost inzes- 
trat, in acest an, cu un complex de 
ateliere-școală destinate pregătirii 
profesionale a elevilor, viitori mun- 
cițori pentru industria alimentară. 

-Jrină aici nimic deosebit. Numeroase 
liSeîi din. țară iși îmbogățesc, ăn de 
an, zestrea tehnico-didactică cu 
sprijinul matbsjal substanțial al sta
tului, prin eforturile . de creație și 
spirit gospodăresc aîe colectivelor 
profesorale și ale elevilor. Deosebit 
este faptul că atelierele amintite 
sint organizate și lucrează ca ade
vărate fabrici, fiecare atelier avînd 
alături laboratorul și cabinetul de 
profil, în care pregătirea științifică 
se împletește, firesc, rațional, cu cea 
practică. Zilnic, tinerii muncitori ai 
„fabricii" de produse lactate prelu
crează 1 650 de litri de lapte, produ
sele fiind livrate unităților indus
triale de profil din localitate. Cei 
din „fabrica" de piine asigură circa 
1 500 kg de piine pentru cantina li
ceului și pentru alte cantine școlare. 
„Un asemenea sistem de pregătire 
este foarte eficient, asigură o parti
cipare efectivă a tuturor elevilor la 
procesul de producție, reduce prac
tic la minimum timpul necesar aco
modării cu munca atunci cind absol
venții se prezintă la locurile de 
muncă“ — consideră ing. Mircea 
Dogaru, directorul liceului.

alfzarea activității de predare-învă- 
țare. Elevii întimpină greutăți in 
realizarea unor calcule de rezistența 
materialelor și regimurile de aș- 
chiere, în cunoașterea proprietăților 
metalelor, în aplicarea unor legi ale 
fizicii în exploatarea utilajelor. 
Unele activități practice îmbracă 
haina simplismului, prin faptul că 
nu se*'respectă cu - strictețe etapele 
procesului tehnologic în realizarea 
unui produs — fie și numai din 
cauza slabei conlucrări între profe
sorii ingineri care predau discipli
nele de specialitate și maiștrii in
structori.

Relevarea acestor neajunsuri a pri
lejuit participanților la discuții — 
specialiști din producție, cadre di
dactice, foruri de învățămînt, elevi — 
formularea unor propuneri menite 
să 'determine ridicarea calității pro
cesului instructiV-educativ, perfecțio
narea formării profesionale, etice, 
cetățenești a noilor promoții de 
muncitori calificați. Dar ’ și su
blinierea unui adevăr cu. putere 
de generalizare : oricare dintre 
dificultățile manifestate incă in ac
tivitatea practică — și nu numai 
practică — a liceelor industriale ti- 
mișene poate fi rezolvată cu forțele 
unite ale școlii și intreprinderii, ale 
specialiștilor din producție și din 
învățămînt. De la aprovizionarea 
tehnico-materială a atelierelor-

școală din licee — inclusă în planul 
întreprinderilor — la rezolvarea in 
comun a unor teme de cercetare ne
cesare producției de către specialiști 
din întreprinderi și din licee, de la 
îmbogățirea și împrospătarea cunoș- 

, tințelor profesorllor-ingineri prin
stagii de producție in unități eco
nomice de profil la unele angaja
mente ferme ale întreprinderilor de 
dezvoltare a spațiilor de școlarizare 
și îmbogățire a dotării telmico-di- 
dactice a liceelor de profil. Preocu
pări și angajamente consemnate in
tr-un plan de măsuri adoptat în în
cheierea dezbaterilor.

Analiza, intr-un accentuat spirit 
critic și autocritic, a unei probleme 
atît de importante și complexe cum 
este pregătirea forței de muncă, 
atragerea și participarea la. dezbateri 
a celor mai reprezentativi factori 
implicați in pregătirea practică a 
elevilor, adoptarea unor măsuri efi
ciente, gospodărești, pentru ridica
rea calității procesului instructiv- 
educativ din învățămintul liceal in
dustrial — iată un exemplu de cum 
poate contribui rodnic consiliul ju
dețean al educației și învățămîntu- 
lui, organism democratic pe tărimul 
școlii, la perfecționarea unor laturi 
importante, prioritare ale învăță- 
mintului.

Florica DINULESCU

Concursul 
Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii
Concursul pe bază de buletine 

„Fondul păcii" cu tema „CON
TRIBUȚIA ROMÂNIEI LA 
FĂURIREA UNEI LUMI A PĂ
CII. MAI BUNE ȘI MAI 
DREPTE, FARA ARME ȘI 
FARA RĂZBOAIE" se află în 
plină desfășurare.
-Prin tematica sa, concursul din 

acest an constituie o contribuție 
a mișcării pentru pace la popu
larizarea documentelor progra
matice ale celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., a Apelului 
pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a strălucitei inițiative 
de pace a președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Con
cursul se constituie într-o am
plă acțiune de educare politică 
și patriotică a maselor, de popu
larizare a contribuției României 
socialiste la asigurarea păcii.

Reamintim celor interesați că 
data fixată pentru închiderea 
concursului este 30 aprilie 1982. 
Buletine de concurs mai pot fi 
procurate prin comitetele jude
țene, municipale și orășenești de 
luptă pentru pace, precum și prin 
instituțiile și organizațiile care 
sprijină această largă acțiune de 
masă a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Tragerea la Sorți a premiilor 
oferite, concurenților care au dat 
răspunsuri dxacte la întrebări va 
avea loc in prima parte a lunii 
iunie. Data și locul vor fi anun
țate din timp, prin presă și ra- 
dioteleviziune.

REALISMUL Șl UMANISMUL
CREAȚIEI UNUI MARE ARTIST

Expoziția retrospectiva Camil Ressu
Camil Ressu, creatorul, 

pedagogul, luptătorul acti v 
pe plan social și politic, 
artistul a cărui conștiință 
a vibrat la unison cu eve
nimentele deosebite ale 
timpului său. Omagiată de 
întreaga noastră presă, 
acum doi ani, cu prilejul 
centenarului, personalita
tea acestui artist a cărui 
operă a trecut proba 
timpului devenind fapt de 
civilizație românească este, 
din nou, cu mult mai am
plu evocată în expoziția 
retrospectivă deschisă a- 
cum în sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România.

Valoarea operei ne apa
re acum atit ca un produs 
al creației, dar, deopotrivă, 
și ca sinteză a reflectării 
ei în cdnștiința publicului 
larg. O operă care există 
socialmente, o operă deo
sebit de unitară, călăuzită 
de un ideal de clasicitate 
care l-a impus pe autorul 
ei în conștiința urmașilor 
ca pe un spirit cartezian, 
preocupat mai ales de ri
goarea și precizia desenu
lui.

Numeroșii comentatori 
ai creației lui Camil Ressu, 
ca și propriile-i insemnari 
despre artă (care au văzut 
lumina tiparului in 1967) 
au atras atenția asupra 
unei naturi exclusiv cere
brale, realizîndu-se în re
flexivitate ca o condiție 
esențială a libertății lăun
trice. Meditația de un in
teres deosebit asupra na
turii umane, investigarea 
neobosită a unor psihologii 
variate, ' energia cu care, 
mai ales in marile-i com
poziții, a pus în valoare o 
adevărată vocație asociati
vă subliniind intr-un mod 
personal mult discutata 
problemă a specificului 
național, autoritatea cu 
care a înfățișat în inedite 
ipostaze viața țăranului 
român atestă un mod per
sonal, autentic de a trăi și 
crea.

Un dublu impuls pare a 
străbate opera lui Camil 
Ressu : primul aspirind 
spre un ideal de clasici
tate, spre stabilitate, spre o 
continuă aprofundare a 
desenului menită să îm
piedice instaurarea haosu
lui, a lipsei de criterii, 
celălalt, dimpotrivă, mărtu
risind o puternică nevoie 
de-' noutate, un refuz al 
platitudinii. Armonios îm
binate în cadrul unei cre
ații aflate acum sub sem
nul perenității, aceste două 
ipostaze structurează un 
univers artistic creat și 
ordonat de rațiune. Siste
mul relațiilor plastice e- 
sențiale in interiorul fie
cărei lucrări, desenul, cu
loarea, compoziția consti
tuie o totalitate cu func
ție autonomă și socială în 
același timp, armonioasă, 
dar ca rezultat al unor 
tensiuni dialectice, model 
ideal și construcție reală, 
totodată.

Comunicarea artistului 
cu vjața, cu spiritualitatea 
satului românesc a stat la 
originea unei picturi evo
catoare care nu descrie li
terar (deși respectul pen

tru realitate este o constan
tă). care nu narează, ci 
doar evocă pilduitor, cele
brează valoti de gravă fru
musețe și noblețe.

Interesat în investigarea 
atentă a peisajului româ
nesc, a vieții rurale în

influențelor cezaniene. atît 
de prezente în pictura 
noastră interbelică) evi
dențiază structura unor 
peisaje variate — tot atî- 
tca prilejuri de evocare a 
obîrșiilor, de meditație a- 
supra posibilităților și

COSAȘI. (Studiu pentru compoziție)

SEMNAREA APELULUI PENTRU PACE

toată complexitatea ei, în- 
cepînd din 1909, odată cu 
popasurile în satul Vlaici 
din Argeș, și continuind 
apoi cu incursiuni în Țara 
Birsei, Cimpulung, în zona 
Mehedinți, la Galați. Mă- 
rășești sau Vidra, Camil 
Ressu realizează lucrări de 
mare frumusețe a stilizării, 
d limpezimii și forței de 
expresie.

Iradiind vitalitate, dese
nul monumental, întreaga 
compoziție a acestor lu
crări (integrate firesc ten
dințelor postimpresioniste,

mijloacelor de a capta cu 
gravitate datele unui atit 
de prezent specific națio
nal. Severitatea canoane
lor, asprimea preceptelor 
impuse de un desen vigu
ros este mereu domolită 
de culoare.

Mai mult decît în aceas
tă melancolică și lucidă 
identificare a unui spațiu 
românesc, disciplina seve
ră și limpezimea intelec
tuală sint vizibile în com
pozițiile de o impresio
nantă monumentalitate a 
construcției.

Realismul profund al o- 
perei lui Camil Ressu se 
afirmă cu precădere in 
aceste compoziții. „Cosași 
odihnindu-se“, „Semnarea 
apelului pentru pace", „O 
inmormintare la țara" 
sint doar cîteva exemple 
în care formele și culorile 
sint distribuite cu un in
stinct sigur al dramaturgiei 
vizuale, în care lumina 
este dirijată ca un reflec
tor relevant asupra deta
liului semnificativ, in care 
mijloacele de expresie sint 
puse in slujba mesajului 
umanist. Ritmuri severe, 
îndelung calculate în func
ție de legile echilibrului și 
armoniei plastice, de pro
porția ideală a secțiunii de 
aur ordonează formele 
acestor compoziții pentru 
a le sublinia sensurile 
simbolice. „Artistul adevă
rat, spunea Camil Ressu, 
știe că sentimentele și tra- ' 
gicul vieții omenești se 
exprimă în arta lui nu 
numai prin tema subiectu
lui, ci mai ales prin dis
poziția liniilor, spațiilor, 
culorilor și umbrelor care 
prin ele însele sugerează 
sentimente diferite".

Rigoarea de sorginte 
clasică a unei compo
ziții atît de cunoscute 
ca „Academia Terasă" — 
de fapt un portret co
lectiv al cîtorva prieteni 
și colegi de generație — 
însoțește dealtfel și seria 
de portrete. Forța sintetică 
a desenului in portrote ca 
acelea ale lui Ștefan Lu- 
chian, Mihail Sadoveanu, 
Tudor Arghezi, Nina Ar
bore, Cornel Medrea, Cla
udia Milllan-Minulescu, 
K. H. Zambaccian, pro
priul „Autoportret în 
roșu" marchează un ener
gic efort constructiv subli
niind o dată mai mult 
ideea că artistul știe (chiar 
în lucrările de mai mici 
dimensiuni) să organizeze 
spațiul plastic astfel incit 
să dea impresia de monu
mentalitate.

Pictura lui Ressu. pre
ciza cu ocazia centenarului 
maestrul Corneliu Baba, 
„trădează rigoarea desena
torului pentru care arhi
tectura cromatică comple
ta perfect asprimea hotă- 
rîtă a liniilor ce limitau 
forme clare și expresive".

Panotată inteligent, cu 
grija de a pune in valoa
re fiecare lucrare, de a o- 
feri privitorului posibilita
tea stabilirii unor conexi
uni, gruoind, în jurul unor 
opere foarte cunoscute, 
desene și schițe pregăti
toare, expoziția din sălile 
Muzeului de artă pune pe 
larg în evidență, în prima 
sală, deosebita și atit de 
des invocata înzestrare de 
desenator a artistului, care 
obișnuia să afirme că o 
lucrare bine desenată este 
pe trei sferturi pictată.

Actul creației a fost 
pentru acest maestru al 
artei românești un act de 
construcție, de compoziție, 
în care părțile se asam
blează într-un tot unitar, 
coerent pină în cele mai 
mici amănunte.

Marina PKEUTUj

In județul Timiș sint numeroase 
exemplele de acest gen, care demon
strează grija pentru temeinica for
mare profesională a viitorilor mun
citori. Ele au fost prezentate pe 
larg într-o recentă plenară a con
siliului județean al educației și în- 
vățămintului — cu atribuții de îndru
mare, control și coordonarea învăță- 
mintului în unitățile administrativ- 
teritoriale, pe lingă inspectoratul 
școlar — care a analizat organizarea 
și desfășurarea practicii elevilor din 
liceele industriale (o altă asemenea 
analiză va avea în vedere liceele 
agroindustriale).

De remarcat prezența activă in 
cadrul dezbaterii a conducătorilor 
unor importante unități, economice 
locale care, dincplp.de unele proble
me curente, au relevat răspunderea 
comună a întreprinderii și școlii in 
pregătirea pentru muncă și viață a 
noilor promoții de muncitori, a 
forței de muncă pentru dezvoltarea 
social-economică a țării. Prezență 
activă mai ales în... fapte : „Am re
partizat atelierelor liceului de profil 
cele mai bune mașini din uzină pen
tru ca la absolvire elevii să poată 
lucra efectiv cu ele“ (ing. Ștefan 
Goțea, inglner-șef la „Electrotimiș"). 
„La noi se obișnuiește ca elevii să 
facă, de regulă, practică pe locurile 
d<? muncă unde vor fi încadrați după 
absolvire ; adeseori elevii ne ajută, 
în secțiile de producție, la realizarea 
unor repere din planul nostru cu
rent de muncă" (ing. dr. Gheorgbe 
Tirpe, directorul întreprinderii de 
aparate electrice de măsură). Ca și 
în preocuparea ca pregătirea teore
tică, dar mai ales practică a elevilor 
să corespundă cit mai deplin cerin
țelor concrete, efective de la ftecare 
loc de muncă : „Pregătirea tehnolo
gică a chimiștilor in conformitate cu 

. oile normative face necesară !n- 
uirea profilului de operator chi- 

riîist cu acela de mecanic instalații 
și întreținere a utilajelor" (ing. 
Ovidiu Pantea, directorul întreprin
derii „Solventul").

Așa cum se menționa în referatul 
prezentat în plenară de inspectoratul 
școlar al județului, „fără a se nega 
realizările evidente obținute, trebuie 
arătat că in activitatea de instruire 
practică a elevilor există incă o 
seamă de neajunsuri". Ce fel de 
neajunsuri ? Analizele efectuate in 
pregătire.a plenarei in toate liceele 
au evidențiat că un număr mare de 
elevi au slabe cunoștințe la științele 
fundamentale — datorită și insufi
cientei folosiri a laboratoarelor și 
cabinetelor, slabei preocupări pentru 
introducerea experimentului în lec
ție, pentru diferențierea și îndivldu-

O poezie meditati
vă, traversată de blîn- 
de melancolii autum
nale, âe reverii cu 
centrul în ținutul în
depărtatei copilării ori 
în vara toridă a iubi
rii scrie in „Ochii de 
pretutindeni" (Editura 
Dacia) Al. Căprariu, 
poet clujean al cărui 
univers liric se dis
tinge printr-o remar
cabilă coerență și dis
ciplină intelectuală. 
Citeva piese ale vo
lumului, memorabile, 
transcriu, cu o altă 
sensibilitate, intr-o 
notă mai senină, apo
linică, simboluri cu o 
identitate inconfunda- 
bilă. Așa sint, de 
exemplu, „Gorunul" 
(L. Blaga) ori „Eter
nitate", unde se reia 
motivul „mărului de 
lingă drum". în pri
ma, direcția gindului 
este diferită de aceea 
a lui Lucian Blaga, 
poemul figurînd. in
vers decit acolo, o 
alunecare in mitul co
pilăriei anulind sau 
aminind, printr-un 
subtil transfer, obsesia 
morții : „E-o noapte 
ciudată, cu prima ză
padă / din anul aces
ta. H Se pare — imi 
spun — ! că vintul, 
pornit intr-o rea ca
valcadă, / va fringe, 
probabil, bătrinul go
run* H Copacul i-aici 
de-o vecie I El e le
gendă mai mult decit 
trunchi. > De scoarța 
lui aspră, in copilărie, 
/ Fericit mi-am zdre
lit plăpinzii genunchi 
II...II Mal are o noap
te bătrinul gorun. Și-o 
să piară. I Zăpezi și 
zăpezi Din bătrinul 
său trunchi / mușcă 
vintul flămind ca o 
fiară. ! Și străvechile

lui zdrelituri pe ge
nunchi / fericit imi 
singeră iară". într-o 
notă personală, chiar 
cordial-polemică, este 
rescris și „mărul de 
lingă drum" : „Copac 
crescut in margine de 
drum / și risipind săl
batica ta roadă / in 
dimineți cind ceața 
scrie fum / pentru 
priviri ce încă vor să 
vadă, I Copac stingher 
și ostenind sub stele

HOTE DE LECTURA CARTEA DE POEZIE
nemurirea e-n uitare". 
Cum se vede, modes
tul, „sălbatecul" copac 
stingher cu „fructul 
niciodată-ntreg și dul
ce" aspiră a fi un fel 
de „axă" a cosmosu
lui, „semn în lume" 
al eternității, veghind 
neștiut, „sub cearcă
nul candorii", schim
barea ciclurilor în na
tură. rotirea anotim
purilor : simbol cos
mic, blagian, al „eter

AL CAPRARIU:

de pretutindeni''
/ Să-și dăruiască fira
va făptură / Cind pă
sările cu aripe grele 
I Se pierd ca o explo- 
zie-n natură, / Copac 
la umbra căruia, în 
vară, ! Doar intimpla- 
rea oaspeți mai aduce, 
/ A cărui sevă urcă-n 
ram, povară, I La 
fructul niciodată-ntreg 
și dulce, ! Tu stai, in 
timp, ca insula pustie, 
/ spre care nu au drum 
navigatorii. / Și nu te 
cere nimeni, nici te 
știe — / Tu priveghezi 
sub cearcănul cando
rii, / Și iți ajungi să 
fii doar semn in lume, 
/ Ca să-ți dezlegi ur
sita ce ți-e dată, 
/ Chiar dacă nimeni 
nu ți-a dat un nume, 
/ Și nici nu ai coroa- 
nă-nmiresmată — /
Iar cind la tine pasă
rea se-ntoarce, / Cu 
tot ce e miraj și des
fătare, t Nu te mai 
temi de veșnicele 
Parce — I Tu știi că

nei reîntoarceri". Poe
tul restituie astfel ele
mentelor naturii sem
nificația lor uitată, 
originară. Mai multe 
poeme reiau, din acest 
unghi, funcția restau
ratoare a poeziei ca 
reintemeiere a lumii 
într-un limbaj dura
bil și esențial („Ars 
poetica", „Boală" ș.a.). 
Natură elegiacă, înre- 
gistrind cu melancolie 
împăcată trecerea, 
schimbarea, goana 
timpului, poetul simte 
uneori și zvîcnirile u- 
nui suflet nomad, pi
rateresc, de „viking" 
străbătînd lumi stra
nii și necunoscute 
(„Visez corăbii uneori 
și flamuri / cu cap de 
mort / și iatagane 
curbe..."), dar „vin a- 
poi, prelungi trireme, 
norii / și fulgerele răs
colesc văzduhul — / 
incit mă-ntorc cu o- 
chii spre pămint / și 

. temător, cu pași ca de

nălucă, / închid feres
trele spre taina lumii, 
ca să mă zăvorăsc in 
universul '/ al cărui 
timp doar pulsul meu 
il bate" : un univers 
cărturăresc în care 
paginile cărții aduc 
„din străvechimi de
functe / zei svelți ce 
mă-npresoară paș
nic...". Această zonă 
sufletească și spiri
tuală, împăcată în re
veriile cărții și „calma 
legănare a ceasului, 
rotundă", alimentează 
lirismul autentic și 
profund al poeziei pe 
care o scrie Al. Că
prariu, temperament 
în fond „alecsandrin". 
care-și diminuează 
frigul interior apelind 
la căldura întrebărilor 
puse timpului irever
sibil : „Candorile tre
cute s-au risipit in 
noi, / In lentă legăna
re și temătoare parcă, 
! Asemeni sevei pale 
ce urcă toamnt-n foi, / 
Cind arborii așteaptă 
ca să rămină goi, I 
Plingindu-și frunza 
care nicicind n-o să 
se-ntoarcă. II S-a risi
pit și vremea de-a- 
tuncea — insă cum? 
/ In calma legănare a 
ceasului, rotundă, t 
Zăpada cade-ntruna 
și-nvăluite-n fum / A- 
ducerile-aminte, ca
bete, mă inundă < tn- 
cercuindu-mi zarea, 
făcind-o iot mai scun
dă". („De ce 7"). Poate 
că prea turmentatul 
suflet al poeziei de 
azi are nevoie, din 
cind în cind, spre a se 
regăsi, și de asemenea 
frumoase meditații de 
o indicibilă, senină 
melancolie.

Interesantă, origi
nală, trădindu-și co
munitatea de mijloa
ce cu cele mai noi ge
nerații de poeți, poe
zia lui Nicolae Dan 
Fruntelată impresio
nează printr-o accen
tuată notă de prospe
țime, uneori exaltată, 
prin maniera dialoga- 
lă, familiară, comuni
cativă : „Faceți-vă
bagajele, e ora po
trivită..." ; „în orice 
caz va trebui / să-ți 
tai legăturile dulci și 
să pleci..." sau „voi 
spuneți : e bine, ce 
primăvară / liniștită a 
plouat peste noi..." 
sau, in fine : „Adu
narea la mine, vreau 
să vă-ntreb...“. Fami
liaritatea instaurată 
de aceste formule re
torice nu este una 
formală. protocolară, 
ea are o cauză mai 
profundă : resimțirea 
intensă a nevoii de 
solidaritate în chiar 
clipa unor gesturi de
cisive, a unor rupturi 
ce nu se pot săvîrși, 
in ele însele, decit de 
unul singur, asumin- 
du-ți întreaga' povară 
a responsabilității : 
„în orice caz. vine o 
clipă cind / ești azvir- 
lit din trenul tău 
cald / din trenul tău 
ca un șarpe de casă I 
care ți-a înghițit casa, 
cu vise cu tot / și 
merge prin lume /.../ 
în orice caz va tre
bui / să-ți tai legătu
rile dulci și să pleci / 
și să mergi din ce in 
ce mai departe / pină 
simți că-ți crește iar
ba din piele / verde 
și ultimă singurătate" 
sau „Faceți-vă bagaje
le. e ora potrivită, / 
luați-vă iubitele pe 
umeri, sisifilor, / co
piii nu. ei fug singuri 
de-acum / strîngeți

visele, speranțele, lus- 
truiți-le / goliți toate 
cartierele somnului / 
e ora, se apropie ca 
o grindină / trenul 
lung al plecărilor 
noastre / va lovi cu 
botul în case, va 
rupe / subțirile pin-1 
ze-ale liniștii...". Se 
pot ușor observa in 
asemenea versuri ac
centele specifice noi
lor poeți : mascarea 
gravității prin ironie.

o destabilizare a con
diției creatoare de ne
liniște și, mai ales, de 
apăsate nostalgii. Nu 
vom întilni aici obiș
nuitele imprecații la 
adresa „furnicarului" 
citadin, însă există 
momente ce trădează 
o anumită exaspera
re : „Mi-e aproape 
silă de mașini / de a- 
ceastă junglă-a meta
lelor boante / pe ca
re-o lipiți de retină /

ce se retrage... Pei
sajul acesta urban nu 
este trăit, ci. cum sa 
vede, doar locuit, „în
chiriat" și ținut la 
distanță (prin valul 
de ironie, sarcasm, 
note parodice, limbaj 
familiar, oralitate etc.) 
La o depărtare din 
perspectiva căreia el 
apare cu atît mai ciu
dat, aproape un pei
saj exotic Privirea a- 
runcată asupra lui

Nicolae Dan FRUNTELATĂ:

„Inventarul speranței"
a dramatismului prin 
familiaritate și dialog, 
ascunderea neliniștii 
sub o anume lejerl- 
tate a limbajului 
coborît din idealitatea 
lui poetică la oralita
tea celui cotidian etc. 
în fond, toate acestea 
făcînd activă (și ope
rativă) energia senti
mentalismului pus in 
scenă cu talent și in
ventivitate. Dacă, a- 
șadar, formele expre
siei lirice sînt moder
ne, citadine, oral-fa- 
miliare și chiar paro
dice — pentru poto
lirea excesului senti
mental — conținutul 
sufletesc turrfat in a- 
ceste tipare este unul 
tradițional (sau chiar 
tradiționalist!) al poe
ților de proveniență 
rurală. Ruptura sesi
zabilă între timpul 
poematic (modern) și 
cel autobiografic (tra
dițional) nu semnifică, 
desigur, o „dezrădăci
nare" semănătoristă, ci

șl sculptați din ea 
coșmare elegante" — 
scrie poetul intr-un a- 
semenea moment cind 
„visez iarbă" : „De ce 
visez iarbă, de ce 
iarbă sint / e pentru 
că iarba există / in 
valuri imense mușca
te de vînt / în haita 
pădurilor înmuguri
tă". Orășean prin a- 
dopțiune, își caută cu 
înfrigurare sufletul 
vechi, al copilăriei 
rustice („Dar unde 
sint noroaiele de al
tădată / arate de-un 
copil cu cizme de 
cauciuc" ?...). Uneori 
acest ciudat citadin se 
plimbă prin orașul de 
beton văzind numai 
ceea ce amintirea a- 
celui suflet pastoral il 
determină să vadă : 
natura care dispare 
(incit nu ne rămîne 
decît „să-nchiriem un 
lac și-o barcă putre
dă Io bucată de 
Iarbă de privit..."), co
pacii care pier, iarba

este esențial rurală, 
insă, la rindul ei, nici 
viziunea obîrșiilor rus
tice nu-și mai păs
trează intactă ideali
tatea, aspectul de „pa
radis arhaic" : poetul 
este între lumi, ba- 
lansînd dramatic și 
neliniștit între uni
versuri. De aceea, in 
fine, poezia, înainte 
de a fi expresie, co
municare — cu alții — 
încearcă să fie recu
legere, identificare, 
recunoaștere și auto- 
cunoaștere. Sînt evo
cate și invocate spa
țiul securizant, ora 
privilegiată de naștere 
a poemului ca anti
dot al înstrăinării : 
„Seri lungi, ele rămin 
ale noastre / pulberă
rii de vise deasupra 
mesei, unde se naște 
ca intr-o maternitate 
asediată / bobul de 
liniște dureros, al 
poemului" (Seri lungi) 
N. D. Fruntelată scrie 
pentru sau în nume-

le unei generații in 
memoria căreia mai 
răsună exploziile răz
boiului („Viii ară, mor
ții sint arați / Primă
vara plouă cu ce
nușă. / fiii mamei 
s-au făcut soldați, / 
casa noastră nu mai 
are ușă"), fiind „poa
te ultima generație 
fără meditator /„./ 
poate ultimii care au 
făcut din televizor / 
un stilp al nivelului 
de trai", o generație 
care a resimțit dure
ros neașezarea, exis
tența nomadă, saltul 
rapid, uneori brutal, 
intr-o altă condiție, 
părăsirea obirșiei și 
civilizarea rapidă : „și 
ne cioplim, și ne civi
lizăm / pină ajungem 
să avem femure de 
plast'c / și dinți de 
plastic, și nevroze sub
tile / și pină iarba și 
pămintul / încep să 
miroasă a amintire", 
însă deasupra acestor 
vicisitudini de crește
re rămîne tema sta
torniciei, a rostului pe 
acest colt al lumii la
tine, căre'a i se de
dică un frumos poem: 
..Latinități" („unii 
scriu in biblioteci 
neatinse / alții s-au 
pietrificat de veghe la 
porți"). în „inventarul 
speranței" lui strălu
cesc iubirea și intre- 
derea in destinul pa
triei. eforturile de a 
păstra și îmbogăți tra
dițiile viabile, clima
tul spiritual. aerul 
calm și cald, prielnic 
vieții, legătura cu so
lul natal („Mi se face 
dor. de un pămînt al 
meu / mai dulce, le
gat prin struguri de 
soare...").

C. STĂNESCU

dincplp.de
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Excelenței Sale Sir PAUL SCOON
Guvernator general al Statului Grenada

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adrese? 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului grenadez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a treia ani

versări a victoriei revoluției demo
cratice a poporului grenadez, tova
rășul Ilie Verdeț, prim-ministru al 
guvernului, a trimis o telegramă lui 
Maurice Bishop, prim-ministru al

Statului Grenada, prin care, în nu
mele guvernului și al său personal, 
adresează felicitări cordiale și cele 
mai bune urări pentru progresul 
Grenadei și bunăstarea poporului 
grenadez.

Plecarea delegației Partidului 
Baas Arab Socialist

Delegația Partidului Baas Arab 
Socialist, condusă de Assem Kansou, 
membru al Comandamentului Na
țional al P.B.A.S., secretar general 
al P.B.A.S. din Liban, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit, vi
neri la amiază, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

fost salutată de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș și Stan Soa
re, adjuncți de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost prezenți Hayssam Bara
kat, ambasadorul Republicii Arabe 
■Siriene la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri, 12 martie a.c., tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., l-a primit pe tovarășul 
Hernan del Canto, secretar pentru 
relații internaționale al Partidului 
Socialist din Chile, .care face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Hernan 
del Canto a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, un cald salut tovărășesc și cele 
mai bune urări din partea tovarășului 

gdomiro Almeyda, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile.

Mulțumind, tovarășul Virgil, Cazacu 
a rugat să se transmită din partea to

varășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de sănătate și 
succes tovarășului Clodomiro Al
meyda.

în cadrul convorbirilor s-a făcut o 
informare reciprocă și s-a exprimat 
dorința ca, în spiritul stimei, respec
tului reciproc, să se dezvolte con
tinuu colaborarea și solidaritatea din
tre Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist din Chile. Au fost abor
date și unele aspecte ale vieții politice 
internaționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a participat 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Revista „Viața studențească"
la 25 de ani de activitate

Sint 25 de ani de cînd, în cadrul 
larg, novator și fertil, al presei co
muniste din România, condusă și 
îndrumată de partid, apare revista 
„Viața studențească". Desfășu- 
rîndu-și activitatea sub egida 
U.A.S.C.R., publicația s-a afirmat, 
în toată această perioadă, ca un 
autorizat și competent „purtător de 
cuvint" al pactidului în rîndul 
studenților.

Asumîndu-și cu responsabilitate 
menirea de tribună a opiniei pu
blice studențești, „Viața studen
țească" și-a sporit, an de an, con
tribuția la dezbaterea problemelor 
politice si social-culturale, militînd 
cu însuflețire pentru participarea 
activă a tineretului studios la îi)-: , 
treaga viață a țării.

Paginile revistei sînt, azi, docu
mente ce atestă strădania pentru 
promovarea unei publicistici de 
bună calitate, cu efecte evidente 
în ceea ce privește formarea și 
dezvoltarea, în rindurile sutelor 
de mii de tineri care au absolvit in 
toți acești ani institutele de învâ- 
țămînt superior din patria noastră, 
a gindirti înaintate, a combativită- 

-ții și principialității comuniste, a 
patriotismului socialist și spiritului 
revoluționar.

In condițiile in 
de-al IX-lea ~ 
partidului, a 
Ceaușescu, a 
rolul presei 
studențească" 
tlnuu conținutul, a făcut progrese 
tot mai mari în lărgirea ariei de

care, după cel 
Congres, prin grija 
tovarășului Nicolae 
sporit considerabil 

în societate, „Viața 
și-a îmbogățit con-

cuprindere, in abordarea eficientă 
a problemelor învățămintului supe
rior. Este relevantă contribuția re
vistei la mobilizarea studenților 
în vederea ridicării nivelului pre
gătirii profesionale, a educării lor 
în spiritul înaltelor idealuri comu
niste.

însuflețitoarele chemări pe care 
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le adre
sează poporului, tineretului de a 
munci fără preget pentru ca Româ
nia să devină, la capătul acestui 
cincinal, țară cu dezvoltare econo
mică medie, pentru ca socialismul 
și comunismul să triumfe in pa
tria noastră, se constituie intr-un 
mobilizator program de activitate, 
.'de . ăindire.,,creatoare. Pentru .ca 
acest program să. fie transpus e- 
Xemplh r in viață, 'ph’tria are nevoie 
de cadre temeinic pregătite, cu o 
concepție înaintată despre muncă 
și societate, cu un larg și profund 
orizont politic, profesional. Direc
ție în care presa studențească, 
revista „Viața studențească" sint 
chemate să acționeze cu dăruire, 
cu abnegație, făcîndu-și un titlu 
de onoare din a contribui la edu
carea a noi și noi generații de 
studenți, la edificarea in rindul 
lor a unqj conștiințe politice și 
civice superioare.

Adresăm, cu prilejul aniversării 
sale, revistei „Viața studențească" 
călduroase felicitări, urarea cole
gială de a-și îndeplini cu succes 
răspunderile ce-i revin, misiunea 
încredințată de partid.

Cu prilejul centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu

La liceul de matematică-fizică 
„N. Bălcescu" din Craiova a avut loc 
simpozionul „Nicolae Titulescu pro
motor al luptei pentru apărarea inde
pendenței țării, pentru pace și colabo
rare internațională", manifestare în
tregită de vernisajul expoziției de 
fotografii și documente „Centenar 
Nicolae Titulescu".

Vieții și personalității ilustrului di
plomat român de talie internațională 
i-au fost, de asemenea, dedicate două 
cursuri la liceele „N. Titulescu" și 
„N. Bălcescu" din Craiova, organizate 
sub egida universității cultural-știin- 
țifice din localitate. Cursurile se des
fășoară sub genericul „Coordonate ale 
politicii externe românești in perioa
da interbelică. Centenar Nicolae Ti
tulescu". Temele cursurilor sint susți
nute de cadre didactice universitare, 
cercetători, juriști, ziariști și vizează 
mărturii craiovene referitoare la per
sonalitatea lui Nicolae Titulescu,

participant activ la lupta pentru îm
plinirea marelui vis al unității națio
nale, promotor al luptei pentru 
apărarea independenței și integrității 
țării in perioada interbelică, tri bura al 
păcii pe meridianele Europei, mili
tant de frunte al luptei împotriva 
fascismului și războiului, contribuții 
la dezvoltarea dreotului civil, iar ca 
un corolar — politica externă a 
României socialiste — politică de 
pace, înțelegere -și colaborare inter
națională.

★
Nicolae Titulescu, marele om poli

tic ce s-a distins prin patriotismul 
său luminat, militant, prin opera sa 
diplomatică închinată făuririi unui 
climat de pace și înțelegere intre po
poare, a fost omagiat în cadrul mai 
multor manifestări organizate, zilele 
acestea, de Muzeu! national de istorie 
al Republicii Socialiste România.

BUZĂU • In prezența unui nu
meros public, la Căminul cultural 
Toplicenl a avut loc o masă rotun
dă pe tema „Pacea, deziderat major 
al omenirii; Contribuția României 
socialiste, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la făurirea unei lumi 
mai bune, fără arme și fără răz
boaie". Manifestarea s-a incheiat 
cu un recital de poezie și muzică 
patriotică susținut de artiștii ama
tori din comună. (Stelian Chiper).

BACĂU • O sesiune științifică 
dedicată împlinirii a 75 de ani de 
la răscoalele țărănești din 1907 și 
a 20 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii s-a desfă
șurat la Bacău. Cele peste 50 de re
ferate și comunicări, susținute de 
activiști de partid, cadre didactice 
universitare, specialiști, au reliefat 
mutațiile petrecute în viața satu
lui și în agricultură, concepția 
partidului nostru, a secretarului său 
general cu privire la noua revolu
ție agrară, aspecte din timpul lup
telor țărănești din 1907 pe terito
riul județului Bacău. (Gheorghe 
Baltă).

GORJ • Așezămintele de cultură 
de la orașe și sate au găzduit „De
cada teatrului sociăl-politic" — 
manifestare ce a antrenat. într-o 
paletă largă de exprimări artistice, 
peste 150 formații de teatru ale 
căminelor culturale, sindicatelor și 
organizațiilor U.T.C. din Gorj. Ac
țiunea a avut in vedere cunoașterea 
stadiului de pregătire și activizarea 
formațiilor teatrale, integrarea mai

pregnantă a spectacolelor de tea
tru în viața spirituală a localități
lor gorjene. (Dumitru Prună).

SUCEAVA • Faza județeană a 
concursului politic pentru tinerii de 
la sate intitulat „Tineretul — viito
rul națiunii noastre socialiste", de
dicat celei de-a 60-a aniversări a 
U.T.C.. s-a desfășurat la Suceava. 
Pe primele locuri la această fază

de masă — la care au participat 
peste 5 000 de tineri agricultori, 
zootehniști, elevi și intelectuali — 
s-au situat echipajele din comunele 
Bogdănești. Gălănești și Vama. 
(Sava Bejinariu).

VRANCEA • In sprijinul mun
cii politice de masă, secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a editat două broșuri intitu
late „Legea stimulează cointeresa
rea — munca sporește veniturile in 
agricultură" și „Prețurile — con
juncturi. fenomene, evoluții, per
spective". (Dan Drăgulescu).

BRASOV 9 „Zilele filmului do
cumentar științific românesc" au 
debutat la unul din cinematografe
le brașovene. Sint abordate urmă
toarele teme : „Omul și universul", 
„Alimentația rațională", „Drumul 
către adevăr", „Omul și mediul în
conjurător". Filmele sînt însoțite

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Vasile Chivulescu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Federală 
Nigeria, in locul tovarășului Octa-' 
vian Cărare, rechemat în centrala 
M.A.E. ★

Muzeul literaturii române din Ca
pitală a organizat, vineri seara, un 
simpozion consacrat împlinirii a trei 
sferturi de veac de la marea răscoa
lă a țăranilor din 1907 și a unei ju
mătăți de secol de la apariția roma
nului lui Liviu Rebreanu „Răscoala".

Critici și istorici literari de presti
giu — acad. Șerban Cioculescu, Ov. 
S. Crohmălniceanu. Nicolae Gheran, 
Pompiliu Mareea și Vasile Netea — 
au subliniat semnificațiile răscoalei 
de la 1907 — eveniment ce a consti
tuit subiect de inspirație pentru ati- 
tea opere literare și artistice româ
nești. Una dintre cele mai reprezen
tative cărți cu această temă — „Răs
coala" — romanul maselor răzvrăti
te. s-a arătat în cadrul simpozionu
lui, rămîne o operă de permanentă 
referință în literatura noastră, fă- 
cînd dovada deosebitului talent al lui 
Rebreanu în arta compoziției, îh 
crearea unei mari diversități de ti
puri umane. ★

„Perfecționarea .continuă a activi
tății din agricultură, prin aplicarea 
in toate unitățile a noului'mecanism 
economico-financiar", „Valorificarea 
cu maximum de randament a între
gii suprafețe agricole a județului" și 
„1907 — preludiul marii alianțe mun- 
citorești-țărănești" sint temele ce au 
fost abordate în cadrul celor trei 
secțiuni ale sesiunii științifice de co
municări și referate desfășurate în 
municipiul Bacău sub genericul „A- 
gricultura județului — realizări și 
perspective".

Tovarășa Alexandrina Găinușe, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bacău, a vorbit des
pre „Concepția P.C.R., a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolab 
Ceaușescu, cu privire la noua revo
luție agrară. Agricultura județului 
Bacău în cei 20 de ani de la încheie
rea cooperativizării".

Au prezentat, de asemenea, refe
rat? specialiști de la Academia „Ște
fan Gheorghiu", Institutul central de 
cercetări economice, institutele agro
nomic și de economie agrară din 
București, Universitatea „Al. I. Cuza" 
— Iași, precum si cadre din agricultu
ră, istorici, cadre didactice, ziariști.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 martie. în țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lăpoviță și ninsoare, mai frec
vente în nordul și estul țării. Vînt 
slab, pină la moderat, cu intensificări 
locale predominînd din nord-vest, în
deosebi în regiunile estice și la munte. 
Temperaturile minJme vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între minus 
1 și plus 9 grade, local mai ridicate în 
sud. în București • Vreme schimbătoa
re, cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ploaie, mai. frecvente în prima parte a 
intervalului. Vînt moderat cu unele in
tensificări predominînd din nord-vest. 
Tepiperaturile minime vor oscila între 
miAus 2. și plus 2 grade, 4a r ce-Ie ma- 
ixime între 5 și 9 grade. (Ileaiia 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Știri sportive
• Astăzi, la Arad, în cadrul celei 

de-a 20-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal, echipa locală U. T. 
Arad primește vizita campioanei țării, 
Universitatea Craiova. Jocul va în
cepe la ora 15,30. Celelalte întilniri 
ale etapei sînt programate duminică.

• Duminică se va desfășura la 
Atena cea de-a 27-a ediție a „Crosu
lui balcariic", competiție la care 
și-au anunțat participarea atleți și 
atlete din Bulgaria, Iugoslavia, 
România. Turcia și Grecia.

Din Iotul țării noastre fac parte, 
printre alții. Doina Melinte. Marici- 
ca Puică, Fița Lovin, Maria Radu 
— la senioare ; Alexandru Chiran, 
Gheorghe Buruiană. Gyorgy Marko, 
Gheorghe Zaharia — la seniori ; Iu- 
lia Ionescu, Margareta Keszek — la 
junioare și Constantin Codreanu, Ist
van Balint, Co/tel Constantin — la 
juniori.
• Palatul sporturilor din Capitală 

va găzdui între 22 și 28 martie cea 
de-a 11-a ediție a tradiționalei com
petiții internaționale de box „Centu
ra de aur", unul dintre ultimele mari 
turnee europene programate înaintea 
campionatelor mondiale, ce se vor 
disputa in luna mai la Miinchen.

La întreceri și-au anunțat partici
parea pină în prezent pugiliști de 
valoare din U.R.S.S.. Cuba. R.D. 
Germană, Japonia, Franța. R.P.D. 
Coreeană, Tunisia, R.P. Mongolă și 
Italia.

Țara noastră va fi reprezentată la 
turneu de 50 de boxeri.

LOTO
Numerele extrase ia tragerea 

din 12 martie 1982
Extragerea I : 62 70 66 81 16 36 26 

47 10 ; Extragerea a Il-a : 67 9 68 40 
64 17 71 46 45.

de dezbateri organizate cu con
cursul unor cadre de specialitate. 
(Nicolae Mocanu).

V1LCEA • „Răscoala de la 1907“ 
— important punct de reper în creș
terea conștiinței revoluționare a ță
rănimii din România" — este gene
ricul sub care s-a desfășurat sim
pozionul organizat la Călimănești 
de secția de propagandă a comite
tului județean de partid. (Ion Stan- 
ciu).

COVASNA • Redacția ziarului 
„Ifjumunkăs", organ al C.C. al 
U.T.C., a organizat la Casa de cul
tură a sindicatelor din Sf. Gheorghe 
și la Casa de cultură din orașul Tg. 
Secuiesc cenacluri în cinstea ani
versării a 60 de ani de la înfiin
țarea U.T.C. Au participat scriitori 
și actori tineri, folkiști. formații 
de muzică populară și de muzică 
de dans. Spectacolele au început cu 
„editorialul sonor" intitulat „Tine
retul la a 60-a aniversare". (Păl- 
Jănos Măria).

CARAȘ-SEVERIN • La Casa a- 
gronomului din Caransebeș au fost 
organizate o expoziție de carte pe 
tema : „Agricultura românească în 
contextul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate", pre
cum și un concurs gen „Cine știe 
cîștigă" sub genericul „Literatura 
cooperativizării și dezvoltării agri
culturii socialiste", la care au luat 
parte echipajele ciștigătoare la eta
pele de masă și zonale. (Nicolae 
Cătană).

Cu fierbinte eian patriotic, cu devotament comunist- în primeie rînduri ale revoluției socialiste
• (Urmare din pag. I)
facerii economiei, a reconstrucției 
sale se afla in centrul preocupări
lor partidului ; pentru îndeplinirea 
acestor deziderate, tînăra generație 
de muncitori, țărani, elevi și stu- ■ 
denți s-a mobilizat exemplar, or- 
ganizînd întreceri patriotice între, 
întreprinderi pentru sporirea pro
ducției, constituindu-se în nu
meroase brigăzi de reconstrucție, 
acționînd energic pentru comba
terea speculei. Munca voluntară 
desfășurată de tineret încă din pri
mele zile de după eliberare s-a 
amplificat mai ales în cursul anu
lui 1946, cind s-a trecut la o etapă 
superioară de organizare, sub for
ma taberelor de reconstrucție, în 
care tinerii erau organizați în bri
găzi permanente. In scurt timp' 
s-au format numeroase tabere ale 
reconstrucției, care și-au desfășurat 
activitatea in sectoare importante 
ale economiei, cum au fost cele de 
la exploatările carbonifere din Va- ■ 
lea Jiului, de la Hunedoara, de pe 
Valea Prahovei și altele. Tot în 
aceeași perioadă tineretul a consti
tuit o prezență activă în acțiunea 
pentru înlăturarea efectelor pustii
toare ale secetei și ajutorarea celor 
loviți de calamitate, în campania de 
alfabetizare, în ridicarea nivelului 
cultural al maselor și în special al 
tinerilor.

O contribuție deosebită a adus 
tineretul Ia refacerea economică a 
țării în 1947, cînd această acțiune ■ 
a fost intensificată, concomitent cu 
întărirea pozițiilor politice ale pro
letariatului și țărănimii muncitoa
re și consolidarea puterii revoluțio- 
nar-democratice. Răspunzind che
mării partidului, sute și mii de ti
neri muncitori și țărani, elevi si 
studenți s-au încadrat în brigăzi de 
refacere în întreprinderi, instituții, 
pe șantierele locale și apoi pe ma
rile șantiere naționale, îmbogățind ■«. 
cronica acelor ani cu fapte de 
muncă eroică.

în apelul lansat cu prilejul abo
lirii monarhiei și instaurării Re
publicii la 30 Decembrie 1947, tine
retul exprima mindria patriotică 
de a fi „contribuit prin munca și 
lupta sa, alături de toate forțele 
poporului conduse de partidul cla

sei muncitoare, Ia înfăptuirea a- 
cestei uriașe victorii". In același 
apel erau schițate și perspectivele 
luminoase pe care acest act le des
chidea tineretului, întregului nos
tru popor : „Republica este a noas
tră. Prin ca se deschide o eră noră 
în viața noastră : era măreață a li
bertății depline a dezvoltării vieții 
noi in patria noastră scumpă, era 
unei societăți fără exploatarea 
omului de către om".

în noua etapă de dezvoltare a ță
rii, partidul comunist a acordat o 
atenție deosebită întăririi organi
zației de tineret, educării tinerei 
generații in spiritul ideilor comu
niste, sporirii aportului său la re
alizarea obiectivelor fundamentale 
ale procesului de edificare a socia
lismului în România. Un moment 
important în acest sens l-a consti
tuit crearea organizației unice re
voluționare a tineretului din țara 
noastră in martie 1949. Cu rindurile 
întărite, organizația revoluționară 
de tineret a mobilizat masele largi 
ale -tinerei generații la munca en
tuziastă din fabrici și uzine, pe 
ogoare, a chemat la sporirea neîn
treruptă a producției, a continuat 
și dezvoltat munca voluntară pe 
șantierele naționale șl locale, a 
stimulat efortul la învățătură al 
elevilor și studenților, a contribuit 
din plin la educarea comunistă a 
tineretului. Cu îndreptățire subli
nia secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „La toate mă
rețele înfăptuiri din acești ani, o 
contribuție activă, de seamă) a 
adus tineretul patriei, care împreu
nă cu întregul popor a muncit cu 
energie și entuziasm, neprecupețin- 
du-și forțele pentru realizarea Pro
gramului partidului, pentru ridi
carea României pe trepte tot mai 
înalte de bunăstare și progres. în 
fabrici și uzine, pe șantiere, in mii
le de întreprinderi noi, în unitățile 
agricole socialiste, in laboratoare, 
școli și universități, în cadr. I am
plelor acțiuni de muncă patriotică, 
pretutindeni tineretul a fost pre
zent la datorie, înscriind pagini lu
minoase de abnegație și devota
ment, de adevărat eroism, în mă
reața epopee a edificării socialis
mului in România".

Tineri voluntari
în vreme ce, în fabricile și uzi- 

ț nele țării, mii și mii de tineri se
i întreceau pentru sporirea pro- 
' ducției, dînd răspuns prin fap-
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lele lor chemării’ părtîduîUî '. „To
tul pentru front, totul pentru 
victorie I", alte zeci și zeci de 
mii de tineri, îmbrăcați in hai
nă militară, luptau în tranșeele 
războiului antihitlerist pentru a- 
lungarea cotropitorilor de pe 
pămîntul scump al patriei, pen
tru eliberarea popoarelor ungar 
și cehoslovac. Alte mii și mii 
de tineri, între care numeroși 
activiști și tineri uteciști, s-au în
rolat ca voluntari pe front. Mo
mentul plecării pe front al unui 
grup de voluntari a fost imorta
lizat în fotografia alăturată. 
Mulți dintre ei au însemnat cu 
sîngele lor de eroi drumul glo
rios de lupte străbătut vreme de 
aproape 9 luni de zile de ar
matele rămâne, pe o distanță 
de circa 1 700 km, de la țărmul 
Mării Negre și pină in apropie
re de Praga. între el : Constan
tin Godeanu, membru al C.C. al 
U.T.C., căzut în munții Tatra la

„Tineretul este viitorul ‘ 
unui popor“

Toamna anului 1944. Mereu prezent în viitoarea evenimentelor nou
lui ev care începea, tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbea la marile 
mitinguri pnn care’ țara își rostea voința puternică de înnoire demo
cratică, de înaintare fermă pe făgașul deschis la 23 August 1944. Ideile 
cuprinse în cuvîntările de atunci, ca și în articole publicate în presă, 
idei purtînd firesc pecetea marilor comandamente ale momentului, dau 
contur unei concepții de mare frumusețe despre rostul tinerei gene
rații in viața unui popor și contribuția pe care aceasta trebuie să o 
aducă la înfăptuirea aspirațiilor de progres și propășire ale țării. Re
dăm în rîndurile care urmează extrase din cîteva articole și cuvîntări 
ale tovarășuiui Nicolae Ceaușescu :

„O MARE FORȚĂ CREATOARE". „Tineretul este viitorul unui po
por, spre el își îndreaptă privirea și speranța toți oamenii de știință 
și politici. Cu energia și entuziasmul său, tineretul este o forță crea
toare care, pusă în serviciul științei și progresului, poate da un aju
tor prețios pentru dezvoltarea economică, socială, politică și științi
fică a unui popor. Dar pentru ca tineretul să poată contribui la dez
voltarea patriei sale, are el însuși nevoie la început de o îndrumare 
justă, progresistă. El trebuie să fie educat și învățat să-și iubească 
poporul, să învețe din trecutul glorios al strămoșilor săi. Tineretul tre
buie educat in spiritul prieteniei și înfrățirii cu tineretul de alte na
ționalități, numai așa tineretul poate fi un factor de progres și civi
lizație".

(„Scîntela", 21 septembrie 1944)

„UNIT, TINERETUL MUNCITORESC VA DEVENI CONDUCĂTORUL 
LUPTEI ÎNTREGULUI TINERET". „In vederea ducerii cu succes a luptei 
comune este necesar să eliminăm tot ce ne-ar putea despărți. O colabo
rare loială, pe baza platformei Frontului Unic, este o sarcină primor
dială. Realizînd prin munca noastră de zi cu zi sarcinile comune, vom 
putea face din tineretul muncitoresc conducătorul luptei întregului ti
neret român. Realizînd unitatea tineretului muncitoresc (...) vom ușura 
încheierea Frontului Unic al Tineretului. Membrii Uniunii Tineretului 
Comunist au datoria de a păși neîntîrziat la realizarea Frontului Unic 
al tineietului muncitoresc".

(„Scinteia", 22 septembrie, 1944)

„PENTRU O ROMÂNIE DEMOCRATICA, LI3ERĂ Șl INDEPENDENTA". 
„Tineretul trebuie să lupte pentru cîștigarea drepturilor sale econo
mice și politice Ț.„). Tineretul cere un guvern al Frontului Național 
Democratic, singurul în măsură să salveze țara de la prăbușire și să 
asigure clădirea unei Românii democratice, libere și independente I".

(Din Cuvintarea ținută la întrunirea tineretului, 
din 22 octombrie 1944).

pe frontul antihitlerist

asaltul cotei 568 ; Alexandru 
Rusu, membru al con#itetului ju- 
dețenei U.T.C. Brașov ; Aurel 
Suciu, secretarul celulei U.T.C. 
de la uzinele „Unirea" din Cluj, 
căzut în luptele din apropierea 
Hronului, la mijlocul lunii mar
tie 1945 ; Ludovic Czeller-Gâîl,

membru al Comitetului județean 
U.T.C. Cluj, căzut la 1 martie 
1945 pe pămînt cehoslovac ; ute- 
ciștii Dumitru Negrea, loan Fri
că, Petre Vâscu, Moise Bunica, 
Ion Purcariu și losif Petru, ul
timii uciși la 5 martie 1945 in 
luptele pentru satele cehoslova-

ce Vîsoka și Kopanice ; și mulți, 
mulți alții.
• Arhivele militare păstrează 

între filele lor scrisori, versuri, 
file de jurnal ale tinerilor' luptă-’ 
teri aflați pe front. In multe din
tre ele găsim explicația eroismu- 

. lui de masă al ostașilor noștri 
din războiul antihitlerist. Repro
ducem, pentru frumusețea senti
mentelor din care au izvorît, ver
surile unui tînăr luptător, scrise 
în ultimele zile ale războiului : 
„în pădurea înverzită, unde stau 

adăpostit, 
Mîngîiam covorul ierbii și la multe 

m-am gîndit : 
Se împlinesc opt luni de zile 

de război și luptă grea 
cînd am plecat de-acasă 

ca să-mi apăr țara mea, 
plecat la luptă sfîntă, 
trecînd văi, trecînd Carpații

ne dezrobim Ardealul, 
să ne eliberăm frații.

De

Am

Să

Astăzi, însă, biruința se ivește 
ca un astru 

Și-și înalță măreția pînă-n cerul 
cel albastru".

*
*
*

******
Manifestări consacrate aniversării a 60 de ani de la crearea U. T. C.

și a 25 de ani de la

ADUNARI FESTIVE
In cadrul amplelor manifestări 

care se desfășoară în întreaga țară, 
consacrate aniversării a 60 de ații 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a 25 de ani de la în
ființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
în județele Argeș, Bihor, Brăila, 
Constanța, Covasna, Galați, Gorj, 
Hunedoara, Iași, Neamț, Satu Mare, 
Sălaj, Sibiu, Tulcea, Vaslui și Vil- 
cea au avut loc, in zilele de 11 și 
12 martie a.c., adunări festive de
dicate acestui eveniment cu pro
funde rezonanțe in viața tineretu
lui și studenților.

Au luat parte primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
membri ai Biroului Comitetului 
Central al U.T.C,, cadre de partid, 
ale U.T.C. și A.S.C. tineri munci
tori, țărani, elevi, studenți, precum 
și veterani ai mișcării comuniste, 
de tineret și studenți.

Cu acest prilej a fost evocat 
drumul glorios de muncă și luptă 
al tineretului, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, pentru trium
ful nobilelor idealuri de libertate 
națională și dreptate socială, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor și inte
reselor fundamentale ale poporu
lui. pentru victoria socialismului și 
comunismului in patria noastră.

Participanții au evocat cu pro
fundă emoție și deosebit respect 
prestigioasa, neobosita activitate 
desfășurată incă din fragedă tinere
țe de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în rindurile Uniunii Tineretului 
Comunist, contribuția sa deosebită 
la întărirea unității moral-politice

și de acțiune a tineretului revolu
ționar, democratic și progresist din 
patria noastră, subMniindu-se in 
mod deosebit ideea că tinerețea re
voluționară a celui care azi ne 
conduce cu strălucită clarviziune si 
cutezanță destinele, intreaga viață 
și activitate. puse neprecupețit in 
slujba cauzei partidului și poporu
lui constituie pentru toți tinerii pa
triei exemplul suprem.

S-a dat glas sentimentelor de 
profundă gratitudine care animă 
tînăra generație pentru cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, priete
nul apropiat al tineretului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
statornică față de întregul tineret 
al patriei, pentru minunatele con
diții de muncă, studiu și afirmare 
create.

în încheierea adunărilor, parti
cipanții, intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și deplină anga
jare, au adoptat telegrame adre
sate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se exprimă 
legămintul întregului nostru tineret 
de a urma neabătut exemplul lu
minos de muncă și viață al secre
tarului general al partidului, de a 
face totul pentru a fi permanent in 
primele rinduri ale marii creații 
istorice, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, pentru 
înfăptuirea obiectivelor și direcții
lor stabilite de Congresul al XII- 
lea al P.C.R., de a-și aduce contri
buția, neprecupetind nici un efort, 
la inaintarea liberă și demnă a pa
triei pe drumul socialismului și co
munismului.

Sesiune de referate și comunicări științifice
In zilele de 11 și 12 martie s-au 

desfășurat lucrările sesiunii de 
referate și comunicări științifice cu 
tema „Romantism revoluționar și 
angajare în activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist", organizată de 
Școala de pregătire a cadrelor

U.T.C. din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", cu ocazia aniver
sării a 60 de ani de la crearea 
U.T C. și a 25 de ani de la înfiin
țarea U.A.S.C.R.

La sesiune au luat parte stu
denți, cursanți, cadre didactice și

înființarea U.A.S.C.R.
de instruire de la Academia „Ște
fan Gheorghiu" și din institute de 
învățămînt superior, cercetători ști
ințifici. în referatele și comunică
rile prezentate cu acest prilej s-a 
evidențiat activitatea desfășurată 
de tînăra generație a patriei, ală
turi de întregul popor, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân pentru îndeplinirea exempla
ră a hotăririlor Congresului al XII- 
lea al P.C.R., a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
transpunerea neabătută în practică 
a orientărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Totodată, au fost relevate tradi
țiile glorioase de luptă pentru li
bertate națională și dreptate socia
lă ale tineretului din țara noastră, 
ale organizației sale revoluționare 
— Uniunea Tineretului Comunist, 
subliniindu-se contribuția esențială 
și hotărîtoare a tovarășului Nicolae

Seminar național
Ieri, 12 martie, au început la Si

biu lucrările seminarului național 
științific studențesc „Contribuția 
științei la creșterea eficienței și ca
lității activității economico-socia- 
le“, dedicat sărbătoririi a 60 de 
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și împlinirii a 25 
de ani de activitate a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România. La această manifestare, 
organizată de Ministerul Educației 
și învățămintului. Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Institutul de învăță
mînt superior din Sibiu, participă 
studenți și cadre didactice din 
toate centrele universitare ale 
tării, cercetători, inventatori și 
inovatori din rîndul tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni.

La ședința de deschidere a lu
crărilor seminarului au fost pre
zenți tovarășul Vasile Bărbuleț,

Ceaușescu la reorganizarea U.T.C., 
la unirea mișcării tineretului din 
patria noastră in lupta pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
împotriva asupriri) și exploatării. 

In încheierea lucrărilor sesiunii, 
participanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, in 
care, expnnaindu-se cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru condi
țiile minunate de afirmare plenară 
create tineretului, este reafirmată 
adeziunea deplină și atașamentul 
nețărmurit față de politica internă 
și internațională a partidului și 
statului nostru, angajamentul ferm 
de a acționa neabătut, urmînd 
exemplul luminos de muncă și 
viață comunistă a celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru propă
șirea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Agerpres)

științific studențesc
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Sibiu, Vasile Cătuneanu. di
rector în Ministerul Educației și 
învățămintului. Tudor Mohora, pre
ședintele U.A.S.C.R., reprezentanți 
ai organelor centrale și locale de 
partid și U.T.C.

Programul seminarului național 
Științific studențesc de la Sibiu, 
care se desfășoară timp de trei 
zile, se dovedește deosebit de ge
neros, urmind să dezbată în cele 
7 secțiuni ale sale, între care: „Con
ducerea științifică a unităților so- 
cial-economice ; aplicarea noului 
mecanism economico-financiar", 
„Tehnologii cu performanțe ridi
cate pentru creșterea productivi
tății muncii și a calității produse
lor", „Noi surse de energie șl ra
ționalizarea consumurilor energe
tice" și altele, aproape 500 de lu
crări și referate științifice. (Nicolae 
Brujan).



Reuniunea de la Madrid și-a întrerupt lucrările

pînă la 9 noiembrie

„Este necesară o voință politică sporită 
pentru impulsionarea procesului de făurire 

a securității și cooperării în Europa44
Intervenția șefului

MADRID 12 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în 
ședința plenară de vineri, 12 martie, 
desfășurată sub președinția secreta
rului federal pentru afacerile exter
ne al Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț, re
prezentanții celor 35 de state parti
cipante la reuniunea general-euro- 
peană de la Madrid au adoptat, prin 
consens, decizia de întrerupere a lu
crărilor reuniunii Potrivit înțelege
rii intervenite, lucrările reuniunii se 
vor relua la 9 noiembrie 1982, cu 
scopul de a se încheia cit mai curînd 
posibil, prin adoptarea unui docu
ment final substanțial și echilibrat, 
pe baza proiectului de document 
prezentat de țările neutre și neali
niate.

în cadrul ședinței au luat cuvîntul 
reprezentanții a 20 de state, intre 
care miniștrii de externe ai Austriei, 
Ciprului și Iugoslaviei. Exprimin- 
du-și îngrijorarea față de evoluția 
actuală a lucrărilor reuniunii, față 
de confruntarea care a avut loc, toți 
vorbitorii s-au pronunțat pentru con
tinuarea forumului general-european, 
pentru menținerea in viață a proce
sului inceout prin conferința de la 
Helsinki. Ei au subliniat faptul că 
acordul la care s-a ajuns va permi
te continuarea eforturilor pentru în
deplinirea mandatului reuniunii de la 
Madrid, pentru încheierea acesteia 
cu rezultate pozitive. S-a evidențiat, 
de asemenea, că pauza intervenită 
în lucrări trebuie folosită pentru noi 
contacte intre statele participante, 
pentru găsirea de soluții unanim 
acceptabile și în problemele încă 
nerezolvate

Luind cuvîntul. șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu, a 
subliniat că aminarea din nou a în
cheierii reuniunii nu poate să 
bucure pe nimeni și nici să serveas
că credibilității de care forumul ge
neral-european trebuie să se bucure 
în rindul opiniei publice, al popoa
relor europene. Dună ce s-a referit 
la atmosfera de confruntare ce s-a 
instaurat in cadrul reuniunii, care a 
făcut imposibilă continuarea nego
cierilor. și a evidențiat iipportanța 
acordului la care s-a ajuns ca ur
mare a eforturilor deouse de nume
roase țări, reprezentantul român a 
spus :

Angajamentul de a continua ne
gocierile și de a le încheia printr-un 
document final substantial și echi
librat, ne baza proiectului de docu
ment avansat de țările neutre si 
nealiniate, evidențiază, după părerea 
delegației noastre, că noi nu trebuie

ORIENTUL MIJLOCIU
„NU armelor morții — DA acțiunilor de eradicare 

a foametei"
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a hotărît 
trimiterea a 600 de militari în sudul 
Libanului in vederea întăririi efecti
velor forței O.N.U. in regiune 
(U.N.I.F.I.L.).

Președintele în exercițiu al Consi
liului de Securitate, Jeane Kirkpa
trick, l-a informat intr-o scrisoare pe 
secretarul general al Națiunilor Unite 
despre acordul intervenit asupra pro
punerilor prezentate de Javier Perez

delegației române
să ne lăsăm influențați de momentele 
dificile care pot interveni în rapor
turile dintre unele state, de exacer
barea diferențelor de opinii și, pe 
de altă parte, că interesele comune 
ale' tuturor celor 35 de state parti
cipante trebuie să prevaleze in toa
te împrejurările, oricit ar fi de di
ficile acestea.

România consideră că trebuie să 
se facă tot ce este posibil pentru 
depășirea tensiunilor, actuale și re
venirea la o politică de destindere 
și colaborare, de respect al indepen
denței tuturor statelor, pentru păs
trarea a ceea ce s-a convenit pină 
în prezent în cadrul reuniunii si 
care se afjă înglobat în proiectul de 
document final al țărilor neutre și 
nealiniate. în ceea ce privește solu
țiile de compromis avansate de aces
te state in scopul depășirii diver
gențelor existente, sin tem de părere 
că un efort suplimentar de înțele
gere și o voință politică sporită sint 
necesare pentru a se ajunge la un 
acord care să țină cont de interesele 
tuturor, cit și de imperativele dez
voltării procesului C.S.C.E. Fructul 
negocierilor noastre nu va putea fi, 
desigur, decît un compromis. Acțio- 
nînd pentru realizarea acestui com
promis, statele participante vor tre
bui insă să se manifeste in așa fel 
incit numitorul comun al interese
lor celor 35 să se mențină cit mai 
ridicat.

Un adevăr evident, a arătat in 
continuare vorbitorul, a fost deseori 
spus în această sală, și anume acela 
că realizarea încrederii nu este po
sibilă atit timp cit continuă cursa 
aberantă a înarmărilor. Nu trebuie 
pierdut din vedere nici un moment 
că popoarele continentului se pro
nunță cu fermitate pentru oprirea 
cursei înarmărilor, care amenință 
viața și civilizația umană. Iată de 
ce delegația noastră dorește să sub
linieze o dată mai mult importanța 
pe care România o acordă adoptării 
unor măsuri de încredere, înfăptui
rii dezangajării militare și dezarmă
rii in Europa, convocării în cadrul 
reuniunii de la Madrid a unei con
ferințe pentru măsuri de încredere 
și dezarmare in Europa.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre și-a exprimat speranța că 
prin eforturile comune ale tuturor 
statelor participante se va putea 
ajunge la terminarea cu rezultate 
pozitive a forumului general-euro
pean, in consens cu așteptările po
poarelor europene, cu exigențele 
impuse' de actuala situație interna
țională.

de Cuellar după adoptarea de către 
Consiliu, la 25 februarie, a unei re
zoluții autorizînd creșterea efectivelor 
U.N.I.F.I.L. de la 6 000 la 7 000 de mi
litari.

BEIRUT. — Secretarul general al 
Ligii Arabe. Chedli Klibi, a inceput o 
vizită la Beirut, pentru a examina cu 
oficialitățile din țara-gazdă ultimele 
evoluții ale situației din sudul Liba
nului.
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MOSCOVA

ÎNTREVEDERI ROMÂNO-SOVIETICE
MOSCOVA 12. — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : Aflat 
intr-o vizită în Uniunea Sovietică, 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, s-a intilnit, la 12 
martie, cu N. V. Talizin. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele părții sovie
tice in Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Au fost 
discutate probleme concrete ale sta
diului actual al schimburilor comer
ciale și cooperării economice și ale

Manifestări consacrate centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — La 
ambasada țării noastre din Buda
pesta a avut loc o conferință de pre
să dedicată aniversării centenarului 
nașterii marelui diplomat și om po
litic român Nicolae Titulescu.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Budapesta, Victor Bo- 
lojan, a evocat personalitatea și ac
tivitatea lui Nicolae Titulescu con
sacrată păcii, colaborării și pro
gresului pe plan internațional.

Totodată, au fost subliniate activi
tatea și eforturile neobosite ale po
porului român, ale P.C.R., in frunte 
cu secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o nouă ordine economică și 
politică în lume, pentru colaborare 
pașnică, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună, lipsită de coșmarul 
războaielor.

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E. al R.P.U. reprezentanți ai 
corpului diplomatic din Budapesta, 
oameni de cultură și artă.

Ample acțiuni pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor 

în favoarea dezarmării nucleare
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Mișcarea pentru pace din S.U.A. ia 
amploare. Astfel, Maine a devenit 
al cincilea stat al S.U.A. care se 
pronunță in favoarea încetării cursei 
înarmărilor nucleare. Camera Re
prezentanților și Senatul acestui 
stat, informează agenția Associated 
Press, au adoptat o rezoluție prin 
care cer Congresului S.U.A. să acțio
neze pentru înghețarea experimen
tării și amplasării de arme atomice 
de către statele producătoare și să 
continue, apoi, cu reducerea recipro
că a stocurilor de arme nucleare.

TOKIO 12 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în fața Dietei japoneze, 
președintele Italiei, Alessandro Per- 
tini, a lansat, joi, un apel pentru 
dezarmare nucleară totală prln- 
tr-un pact general al marilor puteri, 
prin care să se pună capăt cursei 
dezlănțuite a înarmărilor nucleare. 
Declarînd că „trăim vremuri îngro
zitoare, cursa aberantă a înarmări

dezvoltării în perspectivă a acestora 
intre România și Uniunea Sovietică.

La întrevedere a participat Traian 
Dudaș, ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică.

★
Vineri a fost semnat la Moscova 

protocolul privind colaborarea tehni
co-științifică pe anul 1982 intre Mi
nisterul Minelor din România și Mi
nisterul Industriei Cărbunelui din 
U.R.S.S. Au fost puse de acord direc
țiile principale de dezvoltare în do
meniul construcțiilor de utilaj minier 
și s-au stabilit acțiuni de cooperare 
in vederea asigurării reciproce cu 
utilaj minier.

. HELSINKI — în cadrul manifes
tărilor organizate pe plan interna
țional pentru marcarea centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu, la 
Școala de cadre a Partidului Comu
nist Finlandez „Sirola Opisto“ din 
orașul Hameenlinna a fost organiza
tă o adunare festivă.

în cadrul manifestării au fost pre
zentate date privind viața și opera 
lui Nicolae Titulescu, subliniindu-se 
continuitatea unei tradiții de pace 
care străbate întreaga istorie a po
porului nostru.

Au fost expuse, de asemenea, pe 
larg, liniile directoare ale politicii 
externe de pace, colaborare și înțe
legere intre popoare, a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate politică eminentă a vieții 
internaționale.

La manifestare au participat ca
dre didactice, cursanți, reprezentanți 
ai Asociației de prietenie Finlanda- 
România, precum și membri ai am
basadei țării noastre la Helsinki.

Documentul atrage atenția asupra 
faptului că armele nucleare existen
te in prezent pot să transforme Pă- 
mintul intr-o planetă ostilă oricărei 
forme de viață.

Rezoluții similare au fost adoptate 
de forurile legislative ale statelor 
americane Massachusetts, Oregon, 
New York și Connecticut. Textul 
rezoluțiilor a, fost elaborat de orga
nizațiile de luptă pentru pace care 
și-au propus drept obiectiv trans
formarea campaniei antinucleare din 
S.U.A. intr-o mișcare de masă.

lor nucleare continuă; cum putem 
să nu fim îngrijorați de această to
tală iresponsabilitate Pertini a 
subliniat că „banii care astăzi sint 
risipiți pentru construirea de in
strumente ale morții, care pot ele 
însele să însemne sfirșitul omenirii, 
trebuie folosiți pentru a lupta îm
potriva foametei in lume". „în 1930, 
18 milioane de copii au murit din 
cauza malnutriției" — a adăugat el.

pe scurt
'AGENȚIILE DE PRESA

SESIUNEA BIROULUI DE COORDONARE AL ȚARILOR NEALINIATE. 
In cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii Biroului de coordonare al țări
lor nealiniate care are loc la Havana au fost analizate probleme refe
ritoare la activitatea și conduita companiilor transnaționale care acțio
nează în țările în curs de dezvoltare. Participanții au apreciat că acti
vitatea acestor companii amenință suveranitatea țărilor în curs de dez
voltare, violează principiul neintervenției și dreptul popoarelor la auto
determinare. Ei au ratificat dreptul tuturor statelor de a naționaliza aceste 
companii, în baza politicii de exercitare deplină a suveranității naționale 
și de apărare a resurselor lor naturale.

COMUNICAT SOVIETO — FIN- 
1 LANDEZ. în comunicatul privind 
I convorbirile care au avut loc la

Moscova între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 

I Suprem al U.R.S.S., și președintele
Finlandei, Mauno Koivisto, se re
levă că părțile au abordat cele mai 

I importante aspecte ale relațiilor
bilaterale și posibilitățile de dez
voltare a acestora, subliniind că la 

Ibaza lor vor continua să se afle 
prevederile Tratatului de prietenie, 
colaborare și ajutor reciproc sem
nat de cele două țări in anul 1948. 

IAu fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației internațio
nale.

I CONVORBIRI UNGARO-CO- 
REENE. hț comunicatul privind 
convorbirile dintre Frigyes Puja, 

I ministrul afacerilor externe al R.P.
Ungare, și Hă Dam, ministrul aface
rilor externe al R.P.D. Coreene, care 
a efectuat o vizită oficială la Buda- 

I pesta, te relevă că părțile au consta
tat dezvoltarea relațiilor prietenești 
bilaterale și posibilitățile extinderii 
lor în continuare. Părțile au con- 

I damnat uneltirile cercurilor impe
rialiste extremiste care duc la creș
terea încordării internaționale.

I______________________

Critici Ia adresa 
politicii americane 
a dobinzilor înalte

STRASBOURG 12 (Agerpres). — 
Parlamentul (vest-)european a adop
tat, la inițiativa grupului de depu- 
tați comuniști, o rezoluție in care 
este criticată politica monetară a 
Statelor Unite de menținere a do
binzilor la un nivel ridicat — poli
tică ce determină o stagnare a in
vestițiilor și împiedică relansarea 
activității economice în Europa occi
dentală și, în consecință, combaterea 
șomajului, care afectează peste 10 
milioane de salariați — informează 
agenția France Presse. Totodată, re
zoluția condamnă „atitudinea .intran
sigentă a Statelor Unite în ce priveș
te ansamblul problemelor referitoa
re la relațiile economice și comerci
ale cu C.E.E.".

PARIS —■ La Paris s-au încheiat 
lucrările unei reuniuni a reprezen
tanților țărilor membre ale Organi
zației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare, ’ consacrată examinării 
unor probleme monetare actuale și 
consecințelor asupra economiilor lor 
a fluctuațiilor pe piețele financiare 
occidentale. în cadrul ' dezbaterilor, 
notează agenția Associated Press, de
legația americană a fost din nou țin
ta unor puternice critici din partea 
mai multor țări vest-europene în le
gătură cu politica fiscală și moneta
ră a actualei Administrații.

ATAC TERORIST ÎN COLUM
BIA. Potrivit agențiilor internațio
nale de presă, in capitala Colum
biei a fost comis un atac terorist 
împotriva reședinței președintelui 
țării, Julio Cesar Turbay Ayala. Se 
precizează că la porțile palatului a 
făcut explozie un automobil încăr
cat cu dinamită. Cîteva persoane 
și-au pierdut viața, altele au fost 
rănite, inregistrîndu-se, de aseme
nea, pagube măteriale. în momen
tul exploziei, președintele nu se 
afla la reședință.

BIROUL INTERNAȚIONALEI 
SOCIALISTE se va întruni la 1 și 2 
aprilie la Londra pentru a lua in 
dezbatere o serie de probleme legate 
de actuala situație a economiei 
mondiale și de dialogul Nord-Sud. 
Totodată, se va proceda la evaluarea 
relațiilor Est-Vest și a situației din 
America Centrală.

REPUBLICII NICARAGUA LA NA-MISIUNEA PERMANENTA A _____
ȚIUNILE' UNITE a dat publicității, la sediul O.N.U. din New York, o I 
declarație in care „protestează cu vehemență împotriva violării spațiului | 
aerian nicaraguan de către avioane de spionaj ale Statelor Unite* — in- , 
formează agențiile United Press International ți Reuter. Apreciind aceste 
zboruri drept o incălcare flagrantă a dreptului internațional, declarați-X < 
face apel la guvernul american să privească cu seriozitate și responsabi- I 
litote problemele care afectează America Centrați.

Landurile vest-germane preconizează 

Adoptarea unei legislații care să reducă afluxul 
de muncitori străini si cererile de azil in R.F.G.»

Un comentariu al agenției Reuter
îngrijorați de xenofobia cres- 

cindă care se înregistrează in 
R.F.G., premierii landurilor vest- 
germane consideră că este nece
sară adoptarea unei legislații care 
să reducă drastic afluxul de mun
citori străini și cererile de azil in 
Germania federală. După cum â 
declarat premierul landului Rena- 
nia-Palatinat, Bernhard Vogel, la 
încheierea Conferinței șefilor de 
guvern ai landurilor, premierii pre
conizează adoptarea la nivel feae- 
ral și local a unor măsuri in acest 
scop. Se propune să se acorde 
muncitorilor străini șomeri, care 
promit că se vor înapoia in țările 
lor și nu vor reveni in R.F.G., 
dreptul de a-și retrage sumele re
ținute pentru pensie, și să se in
stituie noi restricții in ce privește 
reunificarea familiilor străinilor 
care lucrează deja in R.F.G.

O propunere similară a fost 
prezentată cancelarului Helmut 
Schmidt de consilierul guverna

ȚĂRILE NORDICE dispun de 
reale posibilități pentru ca, prin 
eforturi comune, să exercite o in
fluență pozitivă asupra evoluției 
situației internaționale — a decla
rat Anker Joergensen, primul mi
nistru al Danemarcei. Consider, a 
subliniat el, că activitatea noastră 
trebuie să fie dedicată cauzei păcii 
și destinderii internaționale.

VIZITA LA WASHINGTON A 
PREȘEDINTELUI FRANȚEL Fran- 
țois Mitterrand a avut vineri o 
intrevedere cu președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. După cum s-a 
precizat, pe agenda convorbirilor 
a figurat o largă gamă de proble
me, intre care evoluția raporturi
lor bilaterale, cu accent pe dife
rendele dintre cele două țări in 
domeniul economic și financiar, 
și unele aspecte ale vieții interna
ționale actuale.

ÎNCERCAREA DE LOVITURA 
DE STAT MILITARĂ DIN SURI
NAM, declanșată, joi, de membri 
ai Consiliului Militar Național, îm
potriva președintelui acestui or
ganism suprem al administrației 
de stat surinameze. It. col. Daisy 
Bbuterse, a eșuat — transmit agen
țiile internaționale de presă. Li
derii mișcării puciste au fost ares
tați. Ei au cerut sprijinitorilor lor 
să se predea pentru a evita noi 
vărsări de singe.

mental în probleme de imigrare, 
Liselotte Funke. Ea a propus ca 
imigranților ce părăsesc țara in 
curs de trei luni de la data la care 
au rămas fără slujbă să li se plă
tească o sumă de bani, cu condiția 
de a-și lua și familiile cu ei. Aceste 
sume ar urma să fie reduse cu 20 la 
sută pentru fiecare lună care de
pășește primele trei, astfel incit 
imigranții șomeri eare vor părăsi 
Germania federală după mai mult 
de 8 luni nu vor mai primi nimic.

L. Funke a recomandat, de ase
menea, ca sumele reținute pentru 
pensie să fie transferate sistemu
lui de asigurări sociale din țările 
de baștină ale imigranților.

Majoritatea guvernelor landurilor 
sint formate din membri ai parti
delor conservatoare de opoziție 
U.C.D. și U.C.S., dar, după cum a 
precizat Vogel, in această proble
mă s-a înregistrat un larg acord 
cu premierii ^bcial-democrațl.

SITUAȚIA IMIGRANTULUI
ÎN BELGIA,

Politica și reglementarea imigra
ției. „Politica urmărită de guvernul 
belgian — se arată în acest capitol, 
redactat de Herman Debbaut și 
Johan Declerck — cu privire la 
gastarbeiter (in originalul francez, 
termenul eufemistic care se folo
sește in R.F.G., în traducere mun
citor „oaspete- sau „invitat- — 
N.R.) a fost inspirară, ca și in cele
lalte țări de imigrație, de necesită
țile pieței muncii" (cu alte cuvinte, 
din rațiuni economice, și nicidecum 
umanitare sau de sprijinire a țări
lor de origine ale imigranților, cum 
se susține uneori în mod apologetic 
— N.R.). „De fapt, din 1944, inițiati
va de a atrage un mare număr de 
muncitori străini a aparținut gu
vernului belgian însuși. Din 1947 și 
pină in 1931, numărul imigranților 
a crescut cu 85 857, ajungindu-se la 
sfirșitul acestei perioade la 453 486 
străini, reprezentind 4,9 la sută din 
populația totală. între 1961—1967, 
numărul străinilor sporește anual 
cu 40—60 000 unități. (Semnificati
vă folosirea termenului „unități-, 
ca și cind ar fi vorba nu de oa
meni, ci de simple unelte in proce
sul productiv menit să asigure pro
fituri maxime capitalului — N.R.). 
Pentru a rezolva prob’ema penur el 
de muncitori in această perioadă de 
coniunctură favorabi'ă — îndeosebi 
pentru necalificați — guvernul bel
gian a mers pină la a suspenda 
aplicarea strictă a reglementărilor

O amplă lucrare editată de UNESCO prezintă cu obiectivitate științifică:

Condițiile de trai, grele și umilitoare, ale imigranților
Dîn lucrarea intitulată „MUNCITORII IMIGRANȚI IN EU

ROPA : Ce fel de statut ?“, editată de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), redactată 
de un grup de specialiști in materie, sub conducerea conferen
țiarului universitar Eric-Jean Thomas, avocat la Curtea din 
Paris, am reprodus în numere anterioare ale ziarului („Scinteia" 
nr. 12 297, 12 299 și 12 301) extrase din capitolele consacrate 
statutului juridic și condițiilor de viață ale imigranților în R.F.G. 
și Franța. Publicăm in acest număr extrase din capitolele con
sacrate aceleiași problematici in alte trei țări vest-europene și 
din capitolele concluzive ale lucrării.

privind imigrarea. Chiar și străinii 
sosiți ca turiști puteau să-și legali
zeze lesnicios situația. Dar, ulterior, 
cind șomajul a inceput să ia pro
porții, guvernul a oprit imigrarea 
«turiștilor» și a început să pretindă 
autorizația prealabi'ă de intrare și 
permis de muncă. S-a trecut astfel 
Ja închiderea frontierelor. S-au mai 
tăcut totuși recrutări, dar mai ales 
pentru a satisface penuria de brațe 
de muncă pentru sarcini specifice, 
adică sarcini descrise ca socialmen
te nedorite (de muncitorii autohtoni 
— N.R.). Aflîndu-se la treapta de 
jos a scării sociale, aceste sarcini se 
caracterizează printr-o prăastă re
munerație, ore de lucru neregulate, 
condiții de lucru din cele mai res
pingătoare".

„Un muncitor imigrant care se 
află in Belgia nu se bucură totuși 
de dreptul de a râmine cit timp 
vrea ; el poate fi trimis acasă — 
dacă este deținătorul unui permis 
de ședere — sau poate fi expulzat 
dacă deține un act de stabilire. 
Existența șl pericolul unor astfel 
de măsuri de îndepărtare indivi
duală afectează in mod deosebit 
securitatea juridică a muncitorilor 
imigranți și ipotechează’ greu acti
vitățile lor".

Locul imigrantului in structurile 
economice. „Imediat după război 
imigranții erau folosiți aproape ex
clusiv in mine. Ulterior, ei au în
ceput să lucreze și in alte sectoare;

• 

cu toate acestea, jumătate din mi
neri sint și acum imigranți, iar cea 
mai mare parte dintre cei care lu
crează in subteran sint străini". 
(încă un exemplu, edificator de felul 
cum imigranții Sint puși sâ înde
plinească muncile cele mai 
— N.R.).

grele

,ÎN OLANDA
țări.Capitolul rezervat acestei 

elaborat de Chris Smolders, secre
tar al Comitetului interdepartamen
tal de administrație a muncitorilor 
străini, începe prin a releva că „in 
mai multe rinduri, guvernul a avut 
ocazia de a dezvolta ideea că Olan
da nu trebuie considerată ca o țară 
de imigrație". „O nouă legislație in 
materie, care a intrat in vigoare la 
1 noiembrie 1979, are, ca o caracte
ristică esențială, o rigoare mult 
mai mare in privința admiterii pe 
piața muncii a noi imigranți".

„Pentru a fi recrutat, muncitorul 
trebuia să corespundă anumitor cri
terii : sănătate, vîrstă între 18—35 
de ani pentru necalificați și 18—45 
pentru calificați, fără cazier judi
ciar etc." (Se urmărea astfel atra
gerea exclusivă a oamenilor in cea 
mai bună condiție fizică, pentru a 
putea da maximum de randament 
- N.R.).

„începind din 1970. politica guver
nului in materie de acces oe piața 
muncii a imigranților a pornit de 
la necesitatea de a reduce imigra
ția pentru muncă, de a restringe 
imigrația, în general. Legea din 
1979 prevede, ca un princiniu de 
bază, că admiterea muncitorilor

ce propor-Șomajul. „în timp
ția belgienilor înregistrați ca șo
meri este de 6,6 la sută din popu
lația activă, cea a imigranților este 
de 13,8 la sută (deci de .aproape 
două ori mai mare). Dealtrtel. creș
terea numărului șomerilor imi
granți estș an de an mai mare 
decit aceea a șomerilor belgieni. De 
pildă, intre 30 iunie 1977 și 30 
iunie 1978, numărul șomerilor 
Străini a sporit cu 12.3 la sută, in 
timp ce acela al șomerilor belgieni 
n-a sporit decit cu 6,4 Ia sută". (Si. 
desigur, în prezent, cind șomajul a 
luat amploare, acest raport s-a 
schimbat și mai mult in defavoarea 
imigranților — N.R.).

Inserția imigrantului in societate. 
„Se poate spune că, in genere, ati
tudinea sindicatelor belgiene față 
de imigranți este mai curînd re
zervată. Acestea apără cu priori
tate interesele muncitorilor autoh
toni. Mai ales in perioadele de 
conjunctură dificilă, cind munci
torii străini apar drept concurenți".

imigranți nu poate fi autorizată 
decît dacă nu există altă posibili
tate".

Condiții de locuit. „Proastele con
diții de locuit — îndeosebi pentru 
imigranții cu o calificare slabă sau 
necalificați — sint unanim recunos
cute. Străinii sint concentrați în 
cartierele cele mai sărace ale ora
șelor. într-o notă internă a autori
tăților olandeze se relevă lipsa lo
cuințelor care să permită reunirea 
familiilor și faptul că imigranții 
celibatari locuiesc în condiții cu 
totul inadmisibile".

Structura salariilor. „Se aprecia
ză că muncitorii imigranți sint con
centrați pe treptele cele mai de jos 
ale scării salariilor. 36 la sută din
tre imigranți exercită o muncă ne
calificată și 32 la sută o muncă se- 
micalificată și, ca atare, salariile 
lor sint dintre cele mai mici".

Șomajul. „De la apariția crizei 
economice, șomajul este in creștere 
— de la 13 040 in 1976 la 15 175 in 
1978". (Desigur, acest plafon s-a ri
dicat considerabil in prezent, cind 
numărul total al șomerilor se am
plifică necontenit — N R.).

în concluzia studiului se arată : 

„Factorii economici sint la origi
nea imigrației muncitorilor. Aceas
ta a provocat stabilirea de străini 
in Olanda pentru perioade mai 
mult său mai puțin lungi. Această 
evoluție are loc împotriva aspira-

...ȘI ÎN
„Deficitul mîinii de lucru a de

terminat pe întreprinzătorii din 
sectorul industrial să recruteze, in- 
cepind din 1946, muncitori din alte 
țări europene — se arată în capi
tolul consacrat Suediei, redactat de 
Jonas Wildgren, șef de divizie in. 
Ministerul suedez al Muncii. Liniile 
directoare ale politicii actuale a 
imigrației — astfel cum rezultă 
din legile adoptate in 1975 și 1973 
— prevăd intre altele : «nici o imi
grare de mină de lucru provenind 
din țări nenordice ; strict control 
al imigrării rezidenților tempo
rari»".

Repartiția imigranților pe piața 
muncii. „în prezent, populația 
străină activă se ridică la 225 000 
de persoane. Majoritatea imigran
ților este folosită în industriile de 
prelucrare și in sectorul serviciilor. 
Spre deosebire de alte țări europe
ne. in Suedia foarte puțini imi
granți lucrează în sectorul con
strucțiilor, căci acesta este un sec
tor cu un înalt procent de sindica
lizați și cu salarii relativ bune. 
(Deci, in Suedia, ca și in celelalte 
țări, imigranții sint primiți să mun
cească numai in sectoarele unde 
salariile sint proaste — N.R.). Stu
diile cele mai recente au arătat că 
și străinii «generației a doua» (co
pii ai imigranților — N.R.) au. spre 
deosebire de omologii lor suedezi, 
tendința de a rămine la munci ne
calificate și manuale". (E greu de 
crezut că o fac fiindcă o vor ei ; 
„tendința* se explică prin dificul
tățile pe care le au părinții de a 
le asigura o școlarizare și o pregă
tire profesională similară cu aceea 
pe care si-o pot permite autohto
nii — N.R.). „Dealtfel, precizea-ă 
autorul studiului, este evident că 
acest fenomen poate antrena re
producerea unui mare număr de 
inegalități sociale cu care imigrarea 
este întovărășită*.

Șomajul. „Procentul de șomaj in 
Sued'a era (Ia data elaborării lu
crării — N.R.) de 2 la sută din 

țiilor imigranților și a politicii duse 
de guvern" (care tinde la reducerea 
numărului muncitorilor imigranți, 
mai ales ca urmare a efectelor cri
zei economice și creșterii șomajului 
— N.R.).

SUEDIA
populaț’a activă. (în prezent, el se 
ridică la 4 la sută — N.R.). De re
gulă (generală), șomajul este de două 
ori mai mare la străini decit la au
tohtoni".

Condițiile de viață. „între nivelul 
de viață al imigranților și cel al 
suedezilor există diferente frapan
te mai ales în ce privește condi
țiile de muncă, de locuit și situa
ția bănească. Principala revelație 
a unor anchete este aceea că 
muncile care le sint rezervate 
imigranților, în comparație cu cele 
ale suedezilor, prezintă un mai 
mare risc de accidente de muncă, 
sint mai murdare, mai monotone 
și penibile, reclamă ritmuri mai ri
dicate".

Discriminări și prejudecăți. „De
vine de-a dreptul îngrijorător cit 
de frecvente au putut să devină in 
societatea suedeză prejudecățile, 
rasismul, discriminarea Și conflic
tele rasiale. Este evident că rece
siunea economică, pe care o cu
noaște și Suedia de cîțiva ani. este 
responsabilă în mare măsură pen
tru aceasta. Dar cauzele esențiale 
sint profund înrădăcinate in meca
nismele unei societăți puternic in
dustrializate". (Se recunoaște așa
dar că asemenea fenomene nocive 
sint generate de criza profundă pe 
care o străbate în prezent societa
tea capitalistă — N.R.).

Ceea ce se poate adăuga la toate acestea este faptul că în anii 
care au trecut de la încheierea studiului întreprins de UNESCO si
tuația muncitorilor s-a înrăutățit, in directă legătură cu dificultățile 
economice cu care sint confruntate țările respective. Nu este de aceea 
de mirare că oficialitățile sint tot mai preocupate de întoarcerea imi
granților în țările de origine, în timp ce cercurile extremiste de dreapta, 
xenofobe și rasiste agită sloganul : „Străini, cărați-vă acasă I” Poate 
că niciodată n-a fost mai dureroasă ca astăzi drama celui care și-a 
părăsit meleagurile natale amăgit de iluzii - iluzii care se spulberă 
cu fiecare zi ce trece in fața realităților vitrege cu care este confruntai 
„străinul în țară străină".

în lucrarea editată de UNESCO 
mai există un capitol intitulat 
„Sinteză și elemente de compara
ție*, in care sint puse in evidență 
elementele de diferență și de omo
genitate conținute în cele cinci 

, monografii, precum și un capitol 
de Concluzii. Reținem din aceste 
texte următoarele idei :

„Creșterea șomajului in Occident 
determină țările de imigrație să 
controleze mult mai sever fluxu
rile migratoare și să interzică pro
gresiv străinilor accesul pe piața 
muncii".

„De Ia începutul anilor "IO. imi
grația n-a mai fost acceptată, in 
toate cele cinci țări studiate, decit 
in funcție de cele mai stringente 
nevoi de mină de lucru ale econo
miilor naționale. Astăzi, nici una 
din aceste cinci țări nu mai recru
tează muncitorii in mod colectiv. 
Accesul individual este limitat la 
profesiunile avind un inalt grad 
de specializare, dar numai cu con
diția ca piața muncii să fie defici
tară in ramura respectivă".

„în toate societățile analizate, 
imigrantul se găsește într-o situa
ție inferioară in ce privește drep
turile cetățenești. în plus, necu
noașterea limbii și diferențele de 
cultură fac ca imigrantul să nu 
beneficieze nici măcar de aceie 
drepturi care ii sint recunoscute, 
ceea ce determină și accentuează 
procesul de marginalizare".

Și ca o concluzie generală :
„în 1980, muncitorul imigrant 

rămine pe dc-a-ntregul un străin. 
El participă la dezvoltarea econo
mică a țării in care lucrează, dar 
nu trage din aceasta nici un be
neficiu".
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