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ÎNDEPLINIREA integrala a planului
PE PRIMUL JPIMEȘȚRU -

sarcina fundamentală a fiecărui colectiv de întreprindere

ȚĂRĂNIMEA- o clasă nouă, stăpînă pe mijloacele de producție și pe roadele muncii sale, participantă activă la construcția socialistă a țării
Prin organizarea socialistă a agriculturii, se 

poate spune că pentru prima dată țărănimea a de
venit cu adevărat stăpînă pe pămîntul pe care lu
crează, transformîndu-se treptat într-o clasă nouă- 
clasa țărănimii cooperatiste, care constituie o forță 
importantă în statul nostru socialist.

NICOLAE CEAUȘESCU

V

Promptitudine,calitate, eficiență în realizareaexportului!Enizațiile oamenii
xportul este o problemă esențială, fundamentală a dezvoltării generale a țării, căreia trebuie să i se acorde permanent, zi de zi, întreaga atenție de către organele și orga- de partid, de ministere, centrale, de muncii din Întreprinderi. Cu at.it maimult este necesar să se acționeze acum cu toată energia și răspunderea pentru realizarea sarcinilor in acest domeniu, cu cit mai este doar o săptămină din luna martie și trebuie făcut totul pentru ca planul de export pe primul trimestru să fie îndeplinit integral in fiecare întreprindere.Este pozitiv faptul că un număr mare de colective de întreprinderi au obținut da la începutul anului și pină acum rezultate bune in realizarea planului de export. Bunăoară, in primele două luni ale acestui an, unitățile electrotehnice din județul Timiș au livrat suplimentar, la export, motoare electrice monofazate, trifazate și speciale, corpuri de iluminat, aparate electrice de măsurat și alte produse electrotehnice, in valoare totală de peste 20 milioane lei. Printre beneficiarii acestor produse se află țări cu tradiție in industria electrotehnică, cum sint Austria, Franța, R. F. Germania, U.R.S.S., precum și noi parteneri din Iran, Libia, Grecia, Liban și din alte țări. Demne de relevat sint și realizările unui șir de întreprinderi din alte județe și ramuri ale economiei naționale.Sint rezultate care atestă că planul la export pe primul trimestru și pe întregul an poate fi nu numai îndeplinit, ci și depășit Evidențiind din-nou însemnătatea deosebită a gresiei sarcini, in cuvtțitârea rostită la Adunarea sole, nă con cerată aniversării organizațiilor revoluționat de tin< -șt din țara noastră, tovarășul NICOLAE ' ----- ~~ 'deosebită trebuie realizării la timp selor de export, materiilor prime, produs exportat și active, a condițiilob . ,__ _______________o balanță de plăți echilibrată și activă".Planul pe 1982 prevede o creștere substanțială a volumului exportului, la care se adaugă, ca sarcină suplimentară, nerealizările din anul trecut care trebuie recuperate in acest an. Tocmai de aceea, așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să se facă totul, in fiecare întreprindere, pentru realizarea integrală, lună de lună, a producției de export, pentru livrarea mărfurilor la termenele și in condițiile de calitate prevăzute in contractele încheiate cu partenerii externi.întreprinderile noastre dispun în prezent de o puternică bază tehnică și materială, de muncitori, tehnicieni și specialiști competenți, cu înaltă pregătire profesională, în măsură să realizeze produse de bună calitate, competitive pe piața externă, un export mereu mai larg și diversificat. Ceea ce se cere în prezent este ca toate aceste condiții să fie valorificate din plin în fiecare întreprindere și ramură a economiei naționale, pentru ca fondul de marfă destinat exportului in acest prim trimestru al anului și in lunile următoare să fie realizat și livrat ritmic și integral, asigurindu-se o producție de inaltă calitate, ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor pentru export.Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că sarcinile de export din acest an trebuie considerate pretutindeni, in toate unitățile economice, ca minime. Facem din nou această subliniere deoarece intr-un șir de întreprinderi, chiar și in unele unități care au depășit planul pe două luni, rezultatele obținute în privința creșterii exportului nu se situează încă la nivelul posibilităților reale de care ele dispun, al exigențelor actuale formulate de conducerea partidului.

I. 
<

de tin< -șt din țara noastră, tova- AUȘES U sublinig : „O atenție icordi exportului, asigurării bun ondiții a tuturor produ- rii . «rificării superioare a- ♦rii pentru fiecare tonă de irării unei balanțe comerciale pentru a realiza, in scurt timp,

Experiența multor colective a demonstrat că valorificarea largă a posibilităților de sporire a exportului și a eficienței sale depind, în măsură hotărîtoare, de înnoirea și modernizarea continuă a produselor, de organizarea riguroasă a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, a controlului tehnic de calitate in toate fazele procesului de fabricație, de funcționarea cu precizie de ceasornic a întregii activități productive, atit in întreprinderile furnizoare de materii prime, piese și subansamble, cit și in cele care finalizează produsele. Iată de ce conducerile centralelor industriale și ministerelor, comitetele județene de partid trebuie să examineze acum cu maximă răspundere aceste probleme, să le soluționeze operativ, la fața locului, in întreprinderi, în strinsă conlucrare cu toți factorii care concură la realizarea producției pentru export. >Realizarea exemplară a planului la export impune, totodată, adaptarea rapidă a producției la cerințele in continuă schimbare ale partenerilor externi, introducerea în fabricație a acelor produse care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și au un nivel tehnic și calitativ ridicat. în actualele condiții internaționale, problemele privind calitatea produselor, fiabilitatea și parametrii lor tehnico-economici au devenit elemente esențiale ale competitivității și creșterii eficienței exporturilor. într-o lume in care concurența se manifestă cu putere, concurență generată de accentuarea crizei economice și energetice mondiale, nu poți să pătrunzi pe piața internațională decit cu produse competitive, cu inalți parametri tehnici, funcționali și economici. De aceea, tot cc producem pen'.ru export trebuie să țină pasul cu exigențele progres lui tehnico-științific pe plan internațional, să fie permanent la nivelul produse'or similare realizate pe pian mondial. în această privință sarcini deosebite revin, deonotrivă, specialiștilor din întreprinderi și d:n institutele de cercetare, proiectare și dezvoltare tehnologică, conlucca-ea dintre aceștia im- punindu-se ca una dintre condițiile esențiale ale identificării și valorificării operative a noi posibilități de suol'mentare a livrărilor la export, ale creșterii eficienței acestei activități.Pină la finele primului trimestru mai sint puține zile. Fiecare colectiv de întreprindere să-și facă un titlu de inaltă răspundere din a-și onora integral sarcinile de exnort pe primele trei luni ale anului, asi- gurind totodată o temeinică pregătire a producției destinate exportului in cel de-al doilea trimestru.
Iile ȘTEFAN

AU REALIZAT PLANUL TRIMESTRIAL
• 16 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 

JUDEȚUL TIMIȘUn număr de 16 unități economice din județul Timiș au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului la producția marfă industrială pe primul trimestru al anului. Intre acestea se numără Uzina e- lectrică Timișoara, întreprinderea de produse ceramice Jimbolia și Unitatea de foraje Lovrin. Succesul are la bază organizarea mai bună a muncii, utilizarea la maximum a capacităților de producție, introducerea unor procedee tehnologice moderne. Pină la finele lunii martie, cele 16 unități economice vor realiza o producție marfă suplimentară în valoare de peste 172 milioane lei. (Cezar Ioana).

mul trimestru la producția de cărbune extras și livrat. La baza acestei realizări stau măsurile tehnice și organizatorice întreprinse aici pentru extinderea mecanizării lucrărilor și îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a utilajelor. Harnicii mineri de aici și-au propus ca. pină la sfirșitul lunii martie, să livreze uzinei e- lectrice din Doicești mai bine de 5 000 tone cărbune peste prevederi. (Ghcorghe Manea).
• CONSTRUCTORII DE LOCUINȚE 

DIN JUDEȚUL VASLUI

• MINERII DE LA ȘOTÎNGA 
DÎMBOVIȚAMinerii de la Șotînga, județul Dîmbovița, au îndeplinit sarcinile de plan pe pri-

Organizlndu-și mai bine activitatea și folosind integral timpul de muncă, lucrătorii întreprinderii județene de construc- ții-montaj Vaslui și-au indeplinit și depășit substanțial planul de apartamente pe primul trimestru din acest an. Prin darea in folosință, zilele acestea, a unor blocuri de locuințe in Vaslui, Bîrlad și Huși, numărul total al apartamentelor realizate suplimentar și puse la dispoziția cetățenilor se ridică la peste 120. (Petru Necula).
LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORTTELEORMAN. Asigurind realizarea ritmică, in condiții calitative superioare, a produselor destinate exportului, colectivele de oameni ai muncii din 8 unități economice din ' —in avans Valoarea la export aproape 6 milioane tei. (StanBOTOȘANI. Cinci unități botoșănene, intre care întreprinderea „Integrata" de țesături subțiri tip in și întreprinderea de prelucrare a lemnului, au raportat îndeplinirea sarcinilor la export pe primul trimestru al anului cu 14 zile inainte de termen. Pină la sfirșitul lunii martie, cete cinci colective muncitorești vor livra suplimentar partenerilor externi un volum de produse in valoare de peste 6,5 milioane lei. (Silvestri Aile- nei).

județul Teleorman și-au onorat contractele cu partenerii externi, produselor livrate de aceste unități suplimentar se ridică la Ștefan).industriale

VÎLCEA. Unitățile economice din municipiul Rimnicu Vîlcea și-au depășit sarcinile de export ce le-au revenit în perioada care a trecut din acest an. Cete mai bune realizări au înregistrat colectivele de oameni ai muncii de la Combinatul chimic și Combinatul de produse sodice, care au livrat suplimentar partenerilor externi 8 300 tone sodă caustică, 3 400 tone sodă calcinată, 2 400 tone percloreti- lenă și tetraclorură de carbon. (Ion Stan- ciu).PRAHOVA. Acordind o atenție deosebită realizării sarcinilor la export, oamenii muncii de la întreprinderea de cartoane și confeeții din BoideștteScăieni -au reușit să producă și să livreze partenerilor externi, inainte de termen. întreaga cantitate de mărfuri prevăzută in planul primului trimestru al anului. Ca urmare a cererii exprese din partea unor firme străine, ei au livrat încă 50 tone cartoane duplex (Constantin Căpraru),

La împlinirea a 20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, trecind in revistă marile realizări obținute în această ramură de bază a economiei naționale — grăitoare mărturii ale superiorității agriculturii socialiste — ies în relief, cu deosebită pregnanță, schimbările radicale care s-au petrecut în acest răstimp in condiția socială a țărănimii.Este bine cunoscut că, în condițiile proprietății particulare, țărănimea reprezenta o clasă neomogenă, dezbinată de interese private, supusă unui continuu proces de diferențiere, o clasă in sinul căreia se desfășurau dramatice convulsii. Schimbarea destinului țărănimii s-a produs odată cu cooperativizarea agriculturii, cu desfășurarea revoluției agrare socialiste care au determinat saltul epocal al țărănimii de la gospodăria mică șic mijlocie la marea gospodărie agricolă, de Ia proprietatea particulară la proprietatea socialist- cooperatistă. Aceste prefaceri le o- magia memorabil secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, subliniind : pe baze ,.Odată cu organizarea socialiste a agriculturii, s-a pus capăt pentru totdeauna exploatării moșierești și capitaliste, asupririi omului de către om, s-a deschis calea realizării principiilor socialiste de dreptate și echitate socială".Ceea ce este caracteristic înainte de toate pentru țărănimea de azi este faptul că ea a devenit o clasă omogenă, care iși întemeiază existența pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Țăranii cooperatori au o poziție egală față de mijloacele de producție, fiind

proprietari colectivi ai acestora. în același timp, țărănimea participă la stăpinirea in comun cu clasa muncitoare, cu ceilalți oameni ai muncii a principalelor mijloace de producție gestionate de statul socialist. Tripla calitate — de proprietar, producător și beneficiar — ii conferă a- tribute specifice, fundamental deosebite de cele ale țărănimii individuale, creind suportul economic și social pentru concentrarea eforturilor sale spre realizarea obiectivelor majore ale construcției socialiste la sate.Prefacerea socială a țărănimii constituie un proces complex care implică o amplă mișcare în interiorul său, cit și transferul de' forță de muncă în ramurile și activitățile neagricole. în țara noastră, acest proces a avut anumite trăsături care reflectă condițiile specifice in care s-a desfășurat. Cei care au trecut din agricultură in alte sectoare de activitate nu au fost persoane fără locuri de muncă ; in cooperativele a- gricole, toți membrii cooperatori au dreptul de a participa la activitatea acestora ; nici unui membru al său, cooperativa nu-i poate refuza acest drept. Pe de altă parte, prin dezvoltarea lor rapidă, industria și construcțiile, comerțul și serviciile au oferit suficiente locuri de muncă celor dispuși să plece din agricultură.Forța de muncă trecută din agricultură în alte ramuri și activități a fost, de regulă, alcătuită din tineri. De aceea, pe măsura reducerii populației ocupate în agricultură, s-a modificat structura acesteia pe grupe de virste și pe sexe, a sporit procentul vîrstnicilor și al femeilor. A- ceastă situație a dezavantajat la un

moment dat agricultura, a creat greutăți in realizarea operativă a lucrărilor agricole, în însușirea tehnicii și tehnologiei moderne, in aplicarea cuceririlor revoluției tehnico-ștlințlfice contemporane. Tocmai pentru depășirea acestor greutăți, în timp au fost inițiate ample menite să stimuleze și să menținerea în agricultură părți din resursele tinere de îmbunătățirea structurii j muncă pe sexe și pe virste.Transformările care au avut loc in domeniul relațiilor de producție din agricultură și al bazei tehnico-ma- teriale au favorizat adincirea ziunii profesionale a muncii, mai accentuată specializare a nimii cooperatiste. Dacă din de vedere al poziției sociale țărănimea s-a transformat într-o clasă o- mogenă, din punct de vedere al activității concrete pe care o desfășoară ea se divide tot mai mult in grupuri care se specializează intr-o profesie sau alta.într-adevăr, situația de agricultor în general, determinată de caracterul mai mult sau mai puțin universal al gospodăriei țărănești, nu mai corespunde cerințelor producției în cooperative. în aceste unități a apărut necesitatea trecerii de la țăranul care in gospodăria sa particulară era nevoit să facă de toate la țăranul specializat într-o ramură sau alta.

ultimul măsuri, asigure a unei muncă, forței de
divi- o tot țără- punct

Prof. univ. dr.
Marin POPESCU
Academia „Ștefan Gheorghiu

(Continuare in pag. a II-a)

AUTOAPROVIZIONAREA 
inițiative, experiențe, 

măsuri gospodărești
In pagina a ll-aCAMPANIA AGRICOLA DE PRIMA VARA

La semănat, lupta cu timpul
se cîștigă prin buna organizare!

Pe primul plan — folosirea deplină, 
rațională a tractoarelor 

și mașinilor agricole

Starea vremii in mod deosebit, dar și unele neajunsuri in organizarea'activității au intirziat desfășurarea normală a însămințărilor la culturile din prima și cea de-a doua, urgență. Acum trebuie să fie executat — așa cum cunoaște orice om din agricultură — un foarte mare volum de lucrări care datorită trecerii timpului s-au suprapus. în următoarele zile se cer însămînțate în succesiuni rapide și la cota unor exigențe calitativ superioare 27 000 hectare cu mazăre boabe, 57 000 hectare cu ovăz, 80 000 hectare cu hectare cu hectare cu odată, sint legume plantat hectare, urgente tură șiMijloacele mecanice și In general forțele de care, dispune agricultura permit executarea la timp, în condiții bune a tuturor acestor lucrări. Pentru aceasta insă, prima și cea mai importantă problemă o constituie utilizarea deplină, rațională, a tuturor tractoarelor, a mașinilor agricole, a tuturor mijloacelor mecanizate. Aceasta presupune să se asigure toate condițiile de muncă pentru a putea fi folosită din plin orice oră bună de lucru in cîmp. în acest scop, deosebit de important este ca toate utilajele să se afle in permanență la marginea terenurilor, ca dealtfel și sămința, carburanții și piesele de schimb, iar cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole să stea in cîmp, pentru a identifica parcelele zvintate in vederea însămînțării lor urgente. Trebuie făcut totul pentru ca pină la sfirșitul acestei luni să se încheie semănatul culturilor din epoca I și să se treacă cu forțe sporite la pregătirea terenurilor ce urmează a fi semănate cu porumb, cu celelalte culturi din epoca a II-a.

in pentru ulei, 256 000 sfeclă de zahăr, 95 000 floarea-soarelui. Tor- de semănat și plantat 48 000 hectare și depecartofi timpurii pe 20 500 Tot atit de importante și sint lucrările din pomicul- viticultură.

Folosirea cu randament sporit a utilajelor impune ca pretutindeni, în fiecare unitate agricolă, activitatea să fie temeinic organizată, asigurindu-se ordine și disciplină desăvîrșite în executarea lucrărilor. Așa cum prevăd normele care reglementează activitatea din agricultură, munca mecanizatorilor trebuie să fie organizată in formații complexe de tractoare, folosin- du-se la executarea lucrărilor a- gregate complexe care să asigure nu numai creșterea randamentului la pregătirea terenului și semănat, dar să și evite astfel tasarea excesivă a solului. Cu atît mai necesară este această cerință, acum, cînd în cea mai mare parte a țării se lucrează în condiții in care terenul nu este încă destul de uscat. Facem această subliniere pornind tocmai de la faptul că in ciuda m.ăsurilor luate de organele agricole privind constituirea unui număr mare de asemenea agregate complexe, din constatările pe teren rezultă că în multe locuri a- cestea nu-și găsesc o materializare practică, lucrîndu-se în continuare tot după vechile procedee.Strîns legată de necesitatea extinderii pe scară largă a metodelor de lucru prin folosirea agregatelor complexe se ridică și problema respectării cu strictețe a formelor de organizare a muncii mecanizatorilor stabilite prin decretul care reglementează modalitățile noi de conlucrare dintre stațiunile de mecanizare și unitățile agricole. în acest context este absolut obligatoriu să se treacă urgent la integrarea brigăzilor de mecanizatori in cadrul fermelor agricole, organized pentru fiecare formație un asemenea flux tehnologic îneît să li se asigure toate condițiile ca a- cestea să poată execu£a integral și la timp întregul volum de lucrări din ferma pe care o servesc. A- ceastă delimitare precisă a sarcinilor și răspunderilor mecanizatorilor pentru realizarea producției a-

Lectura
tineretului
însemnări de Ion Dodu BĂLAN
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IN PAGINA A III-A — relatări din județele Buzău și Satu Mare 
privind desfășurarea lucrărilor agricole de sezongricole din subunitatea agricolă în activitatea căreia sint integrați nu exclude și nici nu trebuie să excludă întrajutorarea între formațiile de mecanizare, concentrarea forțelor mecanice în acele ferme vegetate în care terenurile oferă condiții bune de lucru. Totul trebuie făcut însă organizat și birje gîndit pentru a nu se repeta situațiile din anii trecuți qjnd, indiferent de condițiile de muncă, forțele mecanice lucrau grupat, într-o singură solă, dinainte stabilită, situație ce ducea in final la mari discrepante intre condițiile de producție din fermele agricole.De acum, cu fiecare zi timpul presează tot mai mult șl de aceea

este imperios necesar ca. In vederea recuperării restanțelor la semănăturile din prima urgență, pretutindeni să se treacă la suplimentarea tractoarelor și mașinilor a- gricole prevăzute pentru această perioadă în vederea sporirii ritmului de lucru. Aceasta trebuie făcută cu cea mai mare operativitate, fără a se mai aștepta alte indicații și recomandări, pentru ca imediat ce în cimp vor exista condiții prielnice de lucru în fiecare unitate să se asigure realizarea și depășirea vitezelor zilnice stabilite. Acum este nevoie de o asemenea organizare a muncii care să asigure un ritm de lucru alert, o calitate ireproșabilă a însămințărilor.
Toți cei care lucrează în agricultură, de la 

președintele de cooperativă pînă la coope
rator, de la directorul stațiunii de mecanizare 
pînă la mecanizator, de la cadrele de con
ducere din minister pînă la specialiștii din 
unitățile agricole, trebuie să asigure un mod 
exemplar de organizare a întregii activități, 
grăbirea semănatului în condiții de calitate 
ireproșabilă,

Ne trebuie o mare literatură pentru cei tineri. O literatură profund patriotică, a- devărată, valoroasă, capabilă să-i crească mari din punct de vedere spiritual, să le formeze personalitatea, să Ie modeleze conștiințele, să le definească marile modele umane și înaltele idealuri umaniste. Re- levind din nou necesitatea literaturii patriotice, de înaltă valoare artistică, educativă, in cuvîntarea rostită la Adunarea solemnă consacrată aniversării organizațiilor revoluționate ale tineretului, secretarul general al partidului sublinia că a cint.a patria, poporul, este menirea supremă a unui scriitor și artist, arătind totodată că pentru educarea tineretului de azi in spiritul idealurilor umaniste avem nevoie de o literatură care să se inspire din izvorul viu, din munca și viața poporului, din trecutul, prezentul și viitorul său. Primele cărți pe care te citesc cei tineri se cade să fie frumoase, captivante, să te rămină pe viață legate de suflet. Aici nu se poate sau n-ar trebui să se tacă vreo concesie.Pe bună dreptate spunea Horațiu în- tr-una din epodele sate că vasul păstrează hiultă vreme mirosul licorii cu care a fost umplut prima dată. Așa și copilul va păstra multă vreme în sufletul său impresiile lăsate de primele cărți citește. De punderea scriu cărți pii, pentru precum și a celor ce te editează, a celor ce te recomandă spre lectură, este deosebit de mare, cu prelungi șl adinei consecințe în viața omului matur de miine. Cîți oameni și-au format destinul după erou carte ? ! E o întrebare retorică, primă văr. din ilor are ratură care să se sincronizeze in conținutul ei cu universul de gînduri, cunoștințe și

pe care le aceea, răs- celor ce pentru co- adolescenti,

modelul unui întilnit într-odar ex- un mare ade- Copilul de astăzi, veacul revoluțl- tehnico-științifice, nevoie de o lite-

simțiri in care se mișcă el. E bine, necesar și frumos să păstrăm străvechile noastre basme și povești, cu universul lor arhaic, pitoresc, populat de babe și moși idilici, de animate teratologice, de personaje supranaturale, de pisi- cuțe și șoricei cuminți etc. etc., dar e absolut obligatoriu ca in universul cărților noastre pentru copii și tineret să pătrundă tot mai puternic și mai organic elemente ale civilizației secolului al XX-lea, ale științei și tehnicii actuale, trăsăturile distincte ale omului nou cu un atit de vast orizont de înțelegere și de cunoaștere. Nici în acest domeniu nu ne putem închista in tradiționalism, în forme sclerozate și anacronice. Valorificăm fructuos tradiția numai incor- porind-o organic in fluxul inovației, adap- tind-o firesc cerințelor actuale. Nu putem rămîne, de exemplu, in literatura pentru copii tot la călători cu căruța, cită vreme in viață, in realitatea de fiecare zi aceasta a rămas ca o piesă de muzeu. Oamenii zboară in Cosmos astăzi cu rachete care ating viteze nemaiintilnite. E nevoie imperioasă de sincronizarea literaturii cu viața, cu ceea ce le oferă copiilor radioul, cinematograful, televiziunea, sub raportul performanței orizontului cultural- științific. E nevoie de mai multă maturitate in literatura mare pentru cel mici. Se înșeală amarnic cine crede că în acest gen de creație trebuie să te copilărești, să gîn- dești naiv, primitiv, să te exprimi stingaci, schimonosindu-te, să eviți aspectele grave ale vieții și să zbenguiești în idile mielușei legați fundite roz la gît și cu șoricei care se lăfăiesc prin cașcaval. Copiii au nevoie de un copil-erou literar, reprezentativ pentru acest timp istoric, așa cum un Nică a lui Ștefan a Petri a fost și a rămas pentru vremea sa. Aici mi se pare că e problema
(Continuare 
în pag. a V-a)
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iFÂPTUC SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ȚARANIMEA O CLASA NOUA
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(Urmare din pag. I)

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
Familii 
muncitorești

Printre primii muncitori spe
cialiști din cetatea aluminiului 
din Slatina in 1964 se afla Marin 
Popescu. Apoi, pe rind, acesta i-a 
adus pe lingă el pe toți membrii 
familiei, tot ca muncitori. Mai 
intii, două „flori" : Floarea — 
soția și Floarea — fiica ; apoi pe 
Ion — jiul, apoi pe lancu — gi
nerele, apoi pe Gheorghița — 
nora.

Alături de cei șase, notăm ți 
alte familii : maistrul Marin 
Țoiu și fiul său Costel. operator 
chimist; tehnicianul Gheorghe 
Serban și fiul său Cătălin — lă
cătuș mecanic ; muncitoarea 
Leanca Gabra, împreună cu so
țul Vasile și fiul ei Petru...

Și lista ar putea continua. So
țiile iși urmează soții (dar și so
ții — soțiile), fiii calcă pe ur
mele părinților, iar din urmă 
„vih" nepoții...

I
i
I
I
I
I
I
I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri ferme pentru întărirea

răspunderii față de bunurile

întreprinderii

| „Diamant 
de Maramureș"

In fiecare an, minerii maramu
reșeni iși desemnează din ringurile lor pe cel mai bun dintre 
cei mai buni ortaci, răsplătin- 
du-l cu mult rivnitul trofeu 
„Diamant de Maramureș". Ale
gerea nu este deloc ușoară, iat 
cei chemați să decidă sint de 
fiecare dată puși in mare 
încurcătură. De data aceasta, 
marele trofeu a revenit mineru
lui șef de brigadă Dumitru Bo
boc de la Exploatarea Cavnic, 
situată ea însăși pe prtmul loc 
in competiția cu celelalte mine.

Dumitru Boboc, la cei 33 de 
ani ai săi, este cel mai tinăr 
ciștigător de pină acum al aces
tui prestigios concurs al mineri
lor maramureșeni.

I
I

I
I

Ziua in amiaza
mare

I
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In jurul autoturismului 1-BV- 
558, aflat intr-un loc de parcare în plin centrul Capitalei, se a- 
dunaseră mai mulți cetățeni. 
Cițiva dintre ei dăduseră o mină 
de ajutor lucrătorilor de miliție 
pentru a-l prinde pe un individ 
care furase din respectivul au
toturism o borsetă. Alertați, ce
tățenii au făcut in fața fugarului 
un adevărat zid de netrecut spre 
nici una din străzile și gangurile 
din preajmă. In borseta furată se 
aflau un libret de economii și 
nu mai puțin de 30000 de lei 
bani gheața.

Lățind la o parte neglijența 
posesorului acesteia de a o i’ 
in mașină, dar și „norocul" Iul 
de a-i fi recuperată, făptașul 
(un oarecare Valeria Daniel 
Murdare, recidivist înrăit, peri
culos), încercase să dea bir cu 
fugiții. N-a mat apucat.

I
I
I
I
I
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Cucu și-a luat, 
zborul

I
I

I
I
I
I

Victor Mica relatează în zia
rul „Zori noi" cazul lui Petre 
Cucu din comuna Adincata, ju
dețul Suceava. Intr-o zi, pe ne
pusă masă, Cucu a plecat de a- 
casă, părăsindu-și sofia șl aciu- 
indu-se la o altă femeie. A stat 
el acolo cit a stat, dar pină la 
urmă s-a întors la casa lai. Dar 
cu o falcă-n cer ți cu alta in 
pămint. Și, nici una, nici două, 
a început sd-și lovească sofia. 
După această ispravă, Cucu și-a 
luat... zborul pentru patru luni 
intr-o „colivie" specială.

I
I

i
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„S fi ritul" 
cu păcate I

I
I
I
I
I
I
I

— Numai unul ca mine, curat 
ca lacrima, poate să fie „martor 
al lui lehova" aici, pe pămint 
Adică un sfint. Fără păcate. Că 
de-aia ne și zicem noi unul al
tuia „frate".Așa spunea, așa Iși „propovă
duia"... sfințenia un oarecare 
Mihai Țîrlea din Timișoara. 
Pină deunăzi, cind la domiciliul 
„sfintului" s-a descoperit o îndeletnicire păcătoasă : fabrica
rea de țuică într-o instalație ile
gal deținută. Țuică pe care o 
vindea pe sub mină. Ba, colac 
peste pupăză, in podul casei i 
s-au găsit nu mal puțin de l 600 
kg porumb și 600 kg griu. Între
bat de unde și pină unde, „sfin
tul" a dat dliț umeri. Cine «d-l 
creadă că pe strada Torentul 
din Timișoara, unde locuiește, 
ar crește lanuri de griu ți po
rumb ? Fapt pentru care „sfin
tul" va da seamă pentru „păca
tele" sale pămîntești.

I
I
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I De-o/e lui Păcală
I
I
I
î
I

I
I
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...Auzind că in ziua de 8 Mar
tie la florăria „Codlea" din Rm. 
Vilcea s-a vindut numai... sala
tă verde, Păcală a rămas pe 
ginduri : „Se pare că mai tint 
unii care tin să le facă pe fe
mei să nu uite nici măcar de 
ziua lor că sint gospodine".

...Citind un afiș strict auten
tic : „Casa de cultură Odobești 
organizează in zilele de 27 și 28 
o seară de dans", Păcală ți-a 
zis : „Aici e de mine : dansez 
o seară in... două zile !“

...Cumpărind o casă din lemn, 
o femeie din Bunești-Suceava a 
tocmit doi meșteri s-o demon
teze și să i-o ridice în ograda 
ei. Cind au rriontat-o din nou, 
meșterii au „uitat" sd-i mai lase 
căsuței loc de geamuri, iar ușa 
e atit de joasă, incit femeia e 
nevoită să intre înăuntru pe 
brinci. La care Păcală a spus : 
„Față de isprava celor doi 
teri, Tindală era un dulce 
pil"...Rubrică reolizctd de 

Petre POPA și corespondenții „Scinteii
meș- 

co-

i

I
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într-o scrisoare adresată conducerii partidului se relata că la Grupul de șantiere ce execută lucrări de îmbunătățiri funciare, a- parținind Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se comit abateri de la disciplina muncii, au Ioc chiar încălcări ale legalității socialiste : anume, se spunea că încadrarea în unele posturi din unitate și repartizarea la diverse șantiere s-ar face în schimbul unor cadouri sau pe baza relațiilor de rudenie. Se mai arăta că există neajunsuri în administrarea și gospodărirea bunurilor întreprinderii, se fac cheltuieli neeconomicoase, iar activitatea organizației de partid și sindicale lasă de dorit.La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a fost dată spre soluționare secretarilor de resort ai C.C. al P.C.R.în urma verificărilor efectuate a rezultat că in cadrul depozitului grupului de șantiere, situat in Oto- peni, se înregistrează, intr-adevăr, manifestări de dezordine ; este necorespunzătoare conservarea unor mijloace fixe,, materiale și piese de schimb : de asemenea, un șir de bunuri se aflau în stoc de multă vreme (oțel de diferite dimensiuni, grund, vopsea, tablă neagră, material izolant pentru conducte, mașini de calculat etc).în legătură cu abaterile semnalate s-a constatat că ing. N. Ior- dăchioaie, din cadrul grupului de șantiere București, in complicitate

cu ing. Zapis Costache, șef compartiment la grupul de șantiere Tirgoviște, aparținînd de Ministerul Industriei Metalurgice, și alți intermediari, au pretins și primit diferite sume de bani sau bunuri materiale pentru a facilita plasări avantajoase. Pentru elucidarea definitivă a acestor situații, organele de stat competente au început urmărirea penală împotriva celor vinovați.Referindu-se la activitatea organizației de partid, în raportul de cercetare se subliniază că ședințele nu s-au ținut cu regularitate, iar temele dezbătute au avut, in cele mai multe cazuri, un caracter tehnicist, nemobilizator. Aceeași situație s-a constatat și in activitatea grupei sindicale.în raport se arată că s-au luat, totodată, măsuri ca toate mașinile și utilajele defecte sau depozitate în condiții necorespunzătoare să fie introduse in reparație în vederea reintroducerii lor în circuitul productiv ; materialele și piesele de schimb găsite in stare de conservare neglijentă au fost sortate și depozitate in condiții convenabile ; s-au aplicat sancțiuni administrative directorului (Stă- nescu Anatole), contabilului șef (Nicolaescu Cristian), șefului serviciului aprovizionare și inginerului principal la serviciul mecanizare. S-au stabilit, de asemenea, măsuri pentru întărirea muncii politice de partid și activizarea organizației sindicale din unitate.

timpul pline cu apă. în încheiere se arăta că, deși aceste probleme au fost sesizate organelor locale și județene, nu s-au întreprins măsuri de remediere.Secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie dată spre soluționare secretarului C.C. al P.C.R. și viceprim-ministrului de resort al guvernului. Sub îndrumarea acestora, cercetările au fost efectuate de specialiști de la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliul Național al Apelor și M.T.Tc., împreună cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. A rezultat că întreprinderea menționată folosește intr-adevăr o instalație de curățire a vagoanelor cisternă cu soluție de sodă caustică, iar ca urmare a unor pierderi, atit la instalația de spălare, cît și pe circuitul de refolosire a soluției, se produc unele infiltrații în apa freatică. De asemenea. în timpul procesului de spălare rezultă aerosoli conținînd vapori de apă alcalină ce au produs unele defolieri la vegetația din imediata apropiere a incintei întreprinderii. Se mai menționează că pe unele străzi din jur nu realizat un sistem organizat este de

scurgere a apelor prin rigole și șanțuri, zona nefiind canalizată. A- ceastă situație a determinat ca la unele locuințe să apară igrasie și apă în pivnițe.In urma analizării situației s-a stabilit ca întreprinderea mecanică de material rulant Slmeria să acționeze urgent pentru eliminarea pierderilor de soluție de la instalația de spălare a vagoanelor cisternă, precum și a pierderilor de apă de la instalația de probare a vagoanelor. Totodată, în scopul reducerii cantității de aerosoli egre se răspindesc în atmosferă se vor lua măsuri ca spălarea vagoanelor să se facă numai în interiorul tunelului de spălare care va fi închis la ambele capete.Consiliul popular al orașului Si- meria va antrena pe cetățenii de pe străzile respective la realizarea, prin muncă patriotică, a șanțurilor și rigolelor de scurgere rapidă a apelor pluviale. Totodată, Consiliul popular al județului Hunedoara va lua măsuri pentru accelerarea începerii lucrărilor la investiția „Canalizarea pluvială și menajeră a orașului Simeria" și pentru realizarea acesteia in termenul stabilit
Abaterile de la normele legale

au fost sancționate

Răspuns prompt la solicitările

cetățenilor
De un timp, întreprinderea mecanică de material rulant din Simeria, în loc să asigure scurgerea la canal a leșiei de sodă caustică cu care sint degresate vagoanele cisternă, o Iasă să se scurgă în pă- I mint, ceea ce a afectat gospodării- \ le cetățenilor de pe străzile din ju-

rul întreprinderii — se afirma în- tr-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Autorii mai relatau că datorită acestei situații și a faptului că nivelul străzilor a fost înălțat mult față de al curților cetățenilor, casele au devenit igrasioase, iar subsolurile sint -tot

într-o scrisoare adresată secretarului general al partidului, inginerul zootehnist Ion N. Dina de la întreprinderea de producere a nutrețurilor combinate din Drobeta- Turnu Severin sesiza o seama de neajunsuri din activitatea unității — folosirea necorespunzătoare a utilajelor, acordarea premiilor după criterii subiective, lipsa de participare a oamenilor muncii la bunul mers al unității din cauza stilului de munca birocratic al directorului etc.Secretarul general al partidului a Indicat ca scrisoarea să fie dată spre examinare secretarului de resort al C.C. al P.C.R, Din verificarea efectuată la fața locului a reieșit că multe din problemele sesizate își găsesc confirmare. în raportul de cercetare se precizează, de pildă, că au fost achiziționate un uscător de cereale și o bandă transportoare In valoare de circa un milion lei, care stau neutilizate de 3—4 ani. Autoutilitara unității, destinată transportului de materiale și asistenței tehnice, era folosită frecvent pentru transportul di-

rectorului și al altor persoane, de- contindu-se nejustificat cheltuielile. Au fost depistate unele situații de folosire, de porumb mucegăit la prepararea furajelor combinate. Directorul unității practica intens favoritismul — aplica ilegal sancțiuni disciplinare împotriva unora, in timp ce altora le acorda prime fără să respecte criteriile prevăzute de lege.După ce sint relatate și alte neajunsuri din activitatea consiliului oamenilor cercetare cretariatul Mehedinți ționat cu torul întreprinderii, Gabriel Dumitrescu, a revocat deciziile de sancționare și de altă natură emise de acesta prin încălcarea prevederilor legale ; au fost recuperate de la cei vinovați banii pentru foloșirea abuzivă a autoutilitarei. Concomitent, au fost stabilite măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității productive a întreprinderii.
Neculai ROȘCA

muncii, in raportul de se subliniază că se- Comitetului județean al P.C.R. l-a sanc- vot de blam pe direc-
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tie de cantitatea, calitatea, importanța și dificultatea ei. Introducerea și generalizarea acordului global, ca formă de retribuire a muncii in cooperativele agricole, răspunde și mai bine acestor principii fundamentale, asigurind o armonizare tot mai bună între interesele obștești și cele personale.Beneficiind de rezultatele muncii în cooperative, de avantajele societății socialiste in ansamblu, țărănimea cooperatistă și-a ridicat continuu nivelul de trai material și cultural. Veniturile nete obținute din munca în cooperativele agricole și gospodăria personală, calculate pe o persoană activă, au sporit in anul 1980, față de anul 1956, de 8,3 ori. începind din 1971 s-a introdus sistemul venitului minim garantat pentru toți cooperatorii care participă la muncă, venit care, datorită măsurilor succesive luate, corespunzător creșterii producției agricole, a ajuns la sfirșitul deceniului trecut la 1 500 lei lunar pentru cei din zootehnie și formațiile permanente din sistemul de irigații și la 1 200 lei lunar pentru cei care ‘lucrau în legumicultura, viticultură și pomicultură.După instituirea sistemului de pensionare a țăranilor cooperatori, începind din 1975 s-a introdus pensionarea și a agricultorilor din zonele necooperativizate, bazată atit pe contribuția proprie, cit și pe contribuția statului.în domeniul ocrotirii sănătății ș-au obținut, de asemenea, realizări importante, identificate in introducerea gratuității pentru tratamentul ambulatoriu și spitalizarea cooperatorilor, lărgirea rețelei de unități sanitare in mediul rural, sporirea numărului de medici la peste 7 700 și a personalului mediu sanitar la circa 250 000, ceea ce a condiționat hotărâtor scăderea mortalității generale și in special a celei infantile, care in regimul trecut -plasa < România pe cele mai dezavantajoase locuri ale statisticilor internaționale. din acest punct de vedere.învățămintul constituie de asemenea o componentă esențială a creșterii nivelului de trai al țărănimii, în lumea satelor, unde în trecut domnea analfabetismul, funcționează astăzi 10 000 grădinițe și 12 000 de școli în care își desfășoară activitatea peste 92 000 cadre didactice ; a fost generalizat învățămintul de 10 ani. s-a dezvoltat invățămintul agrozootehnic corespunzător cerințelor tot mai mari pe care le ridică făurirea unei agriculturi moderne, de mare randament și de înaltă eficiență. în anii socialismului 200 localități din mediul rural au devenit orașe agroindustriale, au fost electrificate peste 5 400 de sate, s-au construit la sate aproximativ 2 milioane de case noi.Toate acestea evidențiază cu putere schimbările pe care cooperativizarea și socialismul le-au adus in viața țărănimii. Prin modul ei de viață, prin întreaga activitate pusă în slujba făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, prin modul de a gîndi și de a se raporta față de interesele majore ale țărănimea se nouă a societății noastre, integrată pe deplin in efortul construirii noii societăți, avind un rol deosebit de important in viața economică și so- cial-politieă. in asigurarea progre-

Intr-un sector de activitate sau altul. Au apărut astfel țărani crescători de animale, legumicultori, viticultori, pomicultori, mecanizatori etc. Pe măsura dezvoltării și modernizării a- griculturii dispar ocupații legate de tehnici și forme de organizare a producției depășite și apar altele noi care determină constituirea de grupuri profesionale cu o nouă formație tehnică și culturală. Acest proces, aflat în plină desfășurare, va juca un mare rol in creșterea productivității muncii, a veniturilor și stabilității țăranilor cooperatori. Re- alizindu-se sub puternica înrîurire a industrializării agriculturii, diviziunea profesională a cultură capătă tot teristicile proprii triale a muncii.Cooperativizarea schimbări fundamentale și în privința locului și rolului țărănimii in conducerea și organizarea producției agricole. în trecut, orizontul gospodăresc al țăranilor se mărginea in limitele foarte inguste ale gospodăriilor lor individuale, elanurile lor se epuizau sub temerea veșnică de a nu-și pierde brazda de pămint sub presiunea proprietății chiaburești sau moșierești. Astăzi, în calitate de membri cooperatori, țăranii poartă grija și răspunderea pentru bunul mers al marilor unități agricole socialiste în care muncesc. Este o transformare de adincă esență revoluționară căreia, din inițiativa secretarului general al partidului, i-au fost asigurate, îndeosebi în ultimul deceniu și jumătate, multiple modalități de manifestare ce țin de însăși esența cialiste.Așa cum atribuțiile colectivă la nivelul unităților cooperatiste — consiliul și adunarea generală — au fost create organizații obștești proprii ale țărănimii, cu importante atribuții organizatorice, economice și social-politice. în același timp, țărănimea participă activ, în forme reprezentative sau directe, la conducerea politică a treburilor de stat pe scară națională și locală. Din efectivul total al partidului, peste 16 la sută sint țărani. Țărănimea își are reprezentanții săi in toate organele puterii de stat, de la consiliile populare pină la Marea Adunare Națională ; din 56 855 de deputați aleși in consiliile populare, 33 205 sînt țărani. Programele de dezvoltare a agriculturii, ca și a societății noastre în ansamblu, măsurile menite să asigure autoaprovi- zionarea și autoconducerea au incorporat astfel și contribuția nemijlocită a țărănimii.Schimbări structurale a determinat cooperativizarea și în ce privește organizarea și retribuirea muncii țărănești. Tractorul și mașinile agricole perfecționate au luat definitiv locul tradiționalului plug și uneltelor primitive, tehnologiile bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei au eliminat metodele empirice. Țăranul știutor de carte, cu un orizont politic, profesional și cultural tot mai larg, este elementul activ care pune în mișcare tot acest arsenal tehnic modern ce ă revoluționat procesele de producție din agricultură. Retribuirea muncii se. înfăptuiește pe baza principiilor socialiste, in func- . sului multilateral al patriei.

muncii din agri- mai mult carac- diviziunii indus-a determinat

democrației noastre so-se știe, au fost lărgite organelor de conducere

națiunii,manifestă ca o clasă

AUTO APROVIZIONARE A
inițiative, experiențe, măsuri gospodărești

Comuniștii - exemplu permanent 
în înfăptuirea programului stabilit

rire ca din acest an unitățile agricole din municipiul Slobozia, care duc lipsă de forță de muncă, să fie patronate de unități industriale. A- ceastă acțiune se va face in mod organizat, în special in perioada recoltatului. Totodată, s-a stabilit ca liceele să fie repartizate pe lîngă unitățile agricole, iar perioada de practică să coincidă, pe cit posibil, cu perioadele de virf din agricultură.în cuvintul său, tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean de partid Ialomița, a subliniat că, prin atragerea întregii populații a municipiului la realizarea programului de autoaprovizionare, se va contribui la creșterea nivelului de trai al fiecărei familii. Municipiul Slobozia are toate posibilitățile și trebuie, prin muncă și pasiune, să devină o mare grădină. Pentru a- ceasta, este necesar ca organizația municipală de partid, toți comuniștii să fie exemplu in toate acțiunile ce se înXrepiind pentru reușita auto- aprovizionării.

Satul întreg

. Conferința organizației municipale de partid Slobozia s-a desfășurat intr-un climat de înaltă responsabilitate, asigurind analiza, in spirit critic și autocritic, a intregii activități de partid din ultimii doi ani, a rezultatelor obținute in îndeplinirea planului in toate sectoarele productive.S-a subliniat, seamă, cit și in realizările nu dlțlilor create, care dispun organizațiile de partid din municipiul Slobozia. Au fost criticate neajunsurile și s-au stabilit măsuri eficiente pentru înlăturarea lipsurilor manifestate in organizarea și desfășurarea muncii, pentru Îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă.Un capitol important l-a constituit, in cadrul dezbaterilor, activitatea desfășurată de comitetul municipal de partid in sectoarele destinate agriculturii. S-a avut in vedere că pe raza municipiului Slobozia își desfășoară activitatea o întreprindere agricolă de stat, o cooperativă agricolă de producție, o stațiune pentru mecanizarea agriculturii și p întreprindere avicolă. Participănții la conferință au dat o bună apreciere faptului că, printr-o muncă politico- organizatorică susținută, s-a reușit ca. in anul 1981, să se realizeze, la unele culturi, producții agricole mai mari decit cele planificate. Valoarea producției globale agricole a fost de 100 milioane lei. cu 25 la sută mai mare decit in 1975, iar la fondul de stat s-au livrat peste 26 mii tone griu. 14 mii tone porumb, 4 300 tone floarea-soarelui, 100 000 hl lapte, 427 tone carne și alte produse. A fost, de asemenea, evidențiat faptul că întreprinderea agricolă de stat Slobozia a obținut o producție medie de 3 417 kg floarea-soarelui la ha și s-a situat astfel pe un loc fruntaș pe țară.Aceste realizări vin să demonstreze resursele, posibilitățile și, mai ales, rezervele de care dispun aceste unități. Organizațiile de partid din unitățile agricole — s-a subliniat in cadrul conferinței — au datoria să acționeze cu mai multă hotărire pentru lichidarea deficiențelor existente, pentru instaurarea unui climat de muncă și responsabilitate comunistă, pentru mobilizarea intregii populații la realizarea Ia timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor, in concordanță cu cerințele unei agriculturi moderne, de mare productivitate șl eficiență.Cei care au luat cuvintul au contribuit, prin propunerile lor. la îmbunătățirea proiectului de hotărire. Conferința a cerut ca pentru realizarea sarcinilor ce revin din progra-

atit in darea de luările de cuvint, că sint la nivelul con- al posibilităților de

mul de autoaprovizionare. fiecare comunist, fiecare locuitor al municipiului să fie și un bun gospodar, pentru ca fiecare palmă de pămint să producă. Experiența existentă in a- cest sens e bună. In 1981, numai prin cultivarea suprafețelor din gospodăriile populației și a celor din preajma blocurilor s-au realizat peste 200 tone de legume. în gospodăriile populației din municipiul Slobozia sint 390 de bovine, 6 500 oi, 2 800
însemnări de ia Confe
rința de dare de seamă 
și alegeri din municipiul 

Slobozia

porci șl 30 000 de păsări. în acest an vor fi livrate la fondul de stat, din gospodăriile populației, 12 tone lină, 200 hl lapte de vacă, 200 hl lapte de oaie, 18 tone carne de porc, 35 tone carne de bovină, 30 tone carne de ovină și 15 tone gume timpurii. Se impune insă ca posibilitățile și rezervele existente să fie puse mai eficient in valoare, contribuind astfel la buna aprovizionare a populației. In hotărirea conferinței municipale sint stabilite sarcini concrete menite să contribuie la îmbunătățirea necontenită a muncii din agricultură. Pentru aceasta, întregul fond funciar, suprafețele din loturile individuale, din curțile întreprinderilor și instituțiilor vor fi cultivate cu legume.In altă ordine de idei, conferința a hotărit ca toate unitățile agricole să respecte cu stabilit pentru lor zootehnice, va fi acordată de adăpostire, muls ; pină la sfirșitul lunii iunie a.c., toate grajdurile, saivanele și adăposturile vor fi modernizate cu sprijinul direct al unităților economice de pe raza municipiului. Prin- tr-un control permanent și exigent, comitetul municipal de partid va urmări executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor din agricultură și zootehnie, pe tot parcursul anului, mobilizind in acest sens întreaga populație aptă de muncă din unitățile agricole, iar în perioadele de virf ale lucrărilor de recoltare va mobiliza personalul muncitor și elevii din municipiu pentru stringerea și depozitarea fără pierderi a intregii recolte.S-a propus și s-a trecut în hotă-

Mi hal V1ȘOIU

Posta, localitate componentă a comunei Remetea Chioarului din județul Maramureș, este un sat mic, cu numai 136 de „fumuri", dar vestit prin stăruința cu care locuitorii săi păstrează o bună tradiție a creșterii animalelor. Fără a socoti păsările, revin în medie.7,72 animale pe o gospodărie (bovine, bivoli, ovine, porcine). Aparent surprinzător e faptul că, deși satul dispune de păminturi sărace, el se află totuși mereu înaintea altor localități, cu condiții de sol incomparabil mai bune. Anul trecut, cele 136 de gospodării au livrat la fondul de stat aproape 45 000 litri lapte și 35 000 kg de carne, ciș- tigul mediu anual pe familie, realizat din creșterea animalelor în gospodăria proprie, fiind de 40—45 mii lei. Vom Încerca să explicăm în ce constă meritul și experiența bună a acestor țărani, care „îmblinzesc" un sol deosebit de sărac.Primul lucru pe care-1 aflăm de la vicepreședintele consiliului popular comunal, tovarășul Vasile este acela că... tocmai lipsa de tilitate a solului a constituit din factorii care au obligat la o

voltare intensă a zootehniei, poate chiar factorul principal. „Posta — ni s-a spus — e legată de creșterea a- nimalelor cum este legată rădăcina de pămint. De ce ? Pentru că fără animale numeroase nu am avea cu ce ingrășa solul zgircit, iar dacă nu l-am ingrășa insistent cu gunoi de grajd, n-ar produce nimic. Locuitorii ar trebui pur și simplu să se mute din acest loc".în grija brigăzii din Posta a cooperativei agricole de producție din Remetea Chioațului se află 514 hectare teren agricol de categoria a 5-a și a 6-a, din care vreo 35 hectare
însemnări din satul
Postă Maramureș

de pildă, am acum o vacă, 3 juninci și porci, ol, păsări. Vă că de atitea ani-

le-

strictețe programul dezvoltarea sectoare- O atenție deosebită asigurării condițiilor adăpare, hrană și

Pop, fer- unul dez- cu lapte, a- 200 de oi și cifre confir- animalelor. o gospodărie

sint date ca loturi personale membrilor cooperatori. Ce încărcătură de animale se află pe această suprafață ? Cooperativa are 100 capete tineret bovin, iar în gospodăriile personale ale sătenilor se află 150 de bivoli și 214 bivolițe cu lapte, 62 bovine, din care 38 vaci proape 200 de porci, circa 1 200 de păsări — mate de recensămîntul După cum se vede, perevin, îu medie, aproape 8 animale, luindu-se în calcul și efectivul de la cooperativă, de care au grijă a- ceiași săteni.Desigur, circuitul : pămint fertilizat — recoltă — animale — pămint fertilizat nu se realizează de la 6ine. El presupune muncă, muncă multă, insistentă, conștiincioasă, făcută la timp. La Posta, încă de la mijlocul lunii ianuarie nu mai găsești o căruță cu gunoi pe lingă grajduri, totul e transportat și răspîndit in cîmp. Structura șeptelului este adaptată și ea condițiilor pedologice : sînt crescuți cu precădere bivoli, deoarece sint animale mai puțin pretențioase, bune și ca forță de tracțiune, iar laptele de bivoliță este foarte gras. Totuși, numărul mare de animale presupune și furaje multe, oricit de rentabile ar fi speciile. Balanța furajeră este asigurată încă din repartizarea terenului agricol : din 514 hectare, 120 hectare sint fineață, 130 hectare — pășune comunală, iar 120 hectare — pășune destinată animalelor cooperativei agricole. Se înțelege că aceste suprafețe sint fertilizate și Îngrijite cu aceeași scrupulozitate cu care este lucrat pămintul arabil. Cele 130 hectare pășune comunală au fost

fertilizate și reinsămințate de! Intre- ' prinderea județeană de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor, fiind înlăturate pipirigul, mușuroaiele și rave- nele și sporindu-se producția de masă verde la hectar, incit pe pășune se poate cosi.Totuși, și cu aceste măsuri balanța furajeră nu ar fi echilibrată. Despre sursele de completare a acesteia aflăm din discuția cu unul dintre gospodari — Augustin Tibil, care locuiește la nr. 120 : „Oamenii de aici au ales bivolii pentru că, fiind mai puțin pretențioși la furajare, se potrivesc mai bine cu pășunile noastre mai slabe. în același timp, laptele de bivoliță, bogat in grăsimi, se socotește dublu la prețul de contractare. Eu, 6 bivolițe, 3 viței, 2 dați seamamale trebuie să se ocupe întreaga familie, pentru a le asigura hrana, cosind și în ochiurile de pădure. Sătenii noștri adună in fiecare vară, din aceste ochiuri, cosind în acord pentru ocolul silvic, peste 250 tone fin. Mai cosim și miriștile, după recoltarea griului. Din pădure am adus in toamnă vreo 10 căruțe de fin ; asigurăm astfel, pentru fiecare vită mare, cel puțin 3 căruțe de fin și una de coceni de porumb ; le mai dăm zilnic și cite un pumn de țările, dar finul îl asigurăm pe săturata,— Ce venituri ați avut anul tre- * cut din valorificarea laptelui și a a- nimalelor ?— Oamenii de la noi ciștigă — din zootehnie — între 40—45 mii Iei pe an. Veți spune, poate, că nu e foarte mult, dar se adună și cu alte ciș- tiguri ; și este important că la acest ciștig iși aduce contribuția și un copil, ca și un bătrîn de 80 de ani. Adică, toți din casă au devenit producători. Toți din casă, deci toți din sat. ,Gospodăriile acestor cetățeni „vorbesc" de bunăstare case noi, frigidere,căminte bună. Unii au și autoturisme. Casele din cărămidă, temeinic durate, șurile cu grajduri încăpătoare, unele avind adăposturi Vite la ției, cu a apei dau, dedistincție a unui sat de harnici. Sat cu o activitate exemplară.

la sine despre nivelul de al familiilor respective : mobilă nouă, televizoare, mașini de spălat, imbră-
pentru ambele capete ale construc- bazine acoperite de captare și cu șire solide de furaje, la distanță, așezării nota de gospodari

Gheorghe SUSAcorespondentul „Scinteii
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Prioritate dezvoltării bazei de materii 
prime și energetice a țării

PETROL PESTE PLAN 
prin munca plină de răspundere a sondorilor 

și promovarea tehnologiilor moderne

Cum acționeazâ grădinarii buzoieni 
pentru dublarea producfiei de legume

Colectivul de la Schela de extracție a petrolului Timișoara a traversat o iarnă lungă și aspră. Muncind cu îndîrjire, fără preget, înfruntind cu bărbăție greutățile provocate de natură, petroliștii de aici au reușit să dea tării peste plan, numai in ianuarie, februarie și in primele două decade din martie, 14 268 tone de țiței și 9122 000 mc gaze utilizabile asociate. Sint realizări care nu surprind. Există aici, in această schelă, o bună tradiție in realizarea planului. Menționăm doar faptul că in cincinalul trecut depășirile la producția de țiței au însumat 1 465 000 tone, că in primul an al actualului cincinal s-au obținut 144 milioane mc gaze utilizabile peste plan.Sint numai citeva rezultate care demonstrează că oamenii muncii din această zonă petrolieră înțeleg că țara, economia națională au nevoie de cit mai mult țiței și alte resurse energetice. Așa cum ne-au spus interlocutorii noștri, tovarășul Zaharia Oprișiu, directorul schelei, și tovarășul Constantin Teodoroiu, secretarul comitetului de partid, sondorii acestei unități sint hotăriți ca, prin- tr-o bună exploatare și întreținere a instalațiilor, să mențină un nivel de producție constant, adică peste prevederile planului zilnic. De fapt, ei Înregistrează depășiri ale planului încă de la începutul anului. Aproape In permanență la extracția de țiței și gaze utilizabile, apoi, din luna martie, și la producția de gazolină, șortiment la care s-au înregistrat zi de zi depășiri de 2—3 tone. „Lucrînd în acest ritm, ne spune directorul schelei, există perspectiva certă a depășirii planului pină la sfîrșitul primului trimestru al anului11.I-am cunoscut la fața locului, muncind la sonde, pe cițiva muncitori — români, maghiari, germani, sîrbi. Ne-am notat multe despre cea mai , importantă calitate a lor — abnegația ; și răspunderea in muncă. Și despre ' statornicia lor in meserie. Pentru a- ceasta din urmă pledează, printre altele, nu numai faptul că o bună parte dintre sondori lucrează aici de la înființarea schelei, adică de acum 14 ani, dar, mai ales, faptul că, intre timp, familii întregi și-au găsit locul aici, printre petroliști, fie ca operatori de extracție, fie ca mecanici sau t electricieni. Nu intimplător ponderea j. femeilor in totalul personalului muncitor al schelei este neașteptat de 
MUREȘ: Suplimentar — 38 milioane kWh 

energie electricaColectivele de energeticieni de pe cele trei mari platforme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș — Iernut. Fintinele și Tirnăveni — raportează că in perioada de la inceputul anului și pină in prezent au livrat sistemului energetic național, in plus față de sarcinile de plan, peste 38 milioane kWh energie e- lectrică. Este de remarcat că acest succes, dobindit în principal pe seama exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor, a fost obținut in condițiile economisirii a 1 100 tone combustibil convențional și reducerii consumului propriu cu peste 2 milioane kWh energie electrică. (Gh. Giurgiu).
BACĂU : O amplă acțiune pentru repunerea 

în funcțiune a sondelor vechiPetroliștii de la schela de extracție Modirzău, județul Bacău, au pornit o largă acțiune de repunere in funcțiune a sondelor vechi, abandonate. De la inceputul anului și pină acum, numai sondorii din bri

gada condusă de Constantin Bălțătescu au reparat și repus in funcțiune 4 sonde vechi, cîștigînd astfel circa 200 tone de țiței. Alte 5 sonde sint în lucru, și vor fi in curînd puse în funcțiune. Inițiativa a fost preluată și de petroliștii din Comănești și Zemeș. Au fost depistate pină acum 35 de asemenea sonde abandonate, la care au și început lucrările pentru repunerea lor în funcțiune. Calcule preliminare arată că din ele se vor extrage în acest an circa 13 000 tone de țiței. (Gheorghe Baltă).
ANINA : Din adîncuri — cantități sporite 

de cărbuneMinerii de la Anina, cel mai vechi bazin carbonifer al țării, muncesc fără preget pentru a extrage din adîncuri cantități sporite de cărbune. De la începutul anului si pină acum ei și-au depășit sarcinile de plan cu 3 200 tone de cărbune brut și 245 tone cărbune spălat pentru cocs. De asemenea, minerii de aici au obținut pină acum economii de peste 300 MWh energie electrică, -2 000 litri de benzină și 2 100 litri de motorină. (Nicolae Cătană).
Hidrocentrala Strejești - una din construcțiile energetice de pe OltFoto : E. Ilichiscanu

mare : peste 25 Ia sută. Iată numele cîtorva familii in care această meserie a devenit tradițională : Ion Negrea, Ion Costea, Nicolae Biți, Mihai Aslău ș.a. Mulți dintre ei locuiesc in comunele apropiate de zona în care își desfășoară activitatea ; schela i-a ajutat să-și construiască o locuință, sau a construit pentru ei blocuri în care sondorii se bucură de același confort ca și la oraș. Un motiv în plus ca oamenii să fie statornici 1Despre cealaltă calitate a lor, despre abnegația și răspunderea în muncă, âr fi multe de spus. Ne-a reținut în mod deosebit atenția afir-
La schela de extracție 

Timișoara

mația secretarului comitetului de partid al schelei :— Despre ordine și disciplină, ce să vă spun? La noi, ordinea și disciplina în producție caracterizează întregul colectiv. Dealtfel, fără un climat de disciplină și răspundere muncitorească nu este de conceput să se desfășoare în bune condiții activitatea intr-o schelă petrolieră atît de întinsă ca a noastră. Dacă n-ar fi disciplină, cum credeți că ar veni oamenii la lucru, uneori pe jos, cale de 2 pină la 6 km? In plus, vreau să vă spun că oricît am vrea, nu există posibilitatea să-l controlăm pe oameni la orice oră, să verificăm dacă sint la datorie. Dar la toate controalele inopinate pe care le facem, fiecare a răspuns Ia apel. Eu cred că toate rezultatele bune obținute de noi, care au fost răsplătite cu distincții importante la nivel de ramură, sint datorate tocmai muncii pline de abnegație și dăruire a petroliștilor noștri.Da, colectivul Schelei de extracție Timișoara nu-și precupețește eforturile pentru a răspunde prin fapte de muncă deosebite chemării adresate .petroliștilor de secretarul general al partidului de a asigura țării cit mai mult petrol. In contextul crizei economice și, îndeosebi, al crizei energetice tot mai accentuate pe plan mondial, fiecare tonă de țiței livrată 

suplimentar reprezintă un cîștig pentru economia națională ; cu atit mai mult, cind vorbim de 175 de tone de țiței livrate suplimentar zilnic, in medie, timp de peste două luni și jumătate din acest an. Este motivul pentru care am căutat să identificăm căile prin care au acționat și acționează în acest scop petroliștii bănățeni.— Rezultatele din acest an au la bază mai buna organizare a întregii activități, ne spune directorul schelei. Astfel, ne-am concentrat eforturile in direcția menținerii in bună stare de funcționare a sondelor existente, a supravegherii lor zi și noapte, a îmbunătățirii activității brigăzilor de reparații și de intervenții la sonde. Am întocmit programe pentru reparații și am urmărit îndeaproape respectarea lor. S-au efectuat un număr substanțial de izolări parțiale, retrageri, adiționări, acidizări, fisurări acide și alte operații specifice. Au fost reactivate in ultimul timp 17 sonde și, practic, la această dată, putem spune că nu avem sonde inactive ; avem însă sonde la care producția realizată nu ne mulțumește, de la care putem obține mai mult.Dintre măsurile organizatorice a- plicate aici în primele luni ale anului și-au dovedit, de asemenea, eficiența cele vizînd repartizarea mai echilibrată a personalului pe schimburi, ca și înființarea unei noi brigăzi de intervenție. Totodată, s-a urmărit permanent creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, acesta depășind adesea 42 la sută. In acest scop, s-au aplicat injecții de apă, iar pentru viitorul apropiat se preconizează atingerea unui factor final de recuperare de 50—52 la sută prin aplicarea pe scară largă a injecției de bioxid de carbon.Colectivul schelei a dovedit, prin faptele sale de muncă, prin rezultatele care i-au încununat eforturile in această primă parte a anului, că tot ce depinde de oamenii săi se realizează practic. Acest harnic colectiv este hotărît să muncească în continuare cu aceeași dăruire și abnegație pentru a scoate din adîncuri cit mai mult țiței, spre a-și spori contribuția la dezvoltarea bazei de materii prime a țării.
Anlca FLORESCU 
Cezar IOANA

în grădinile de legume din județul Buzău se muncește intens pentru a se pune baze solide producției acestui an. Un scurt bilanț este edificator in acest sens. Pină în seara zilei de 24 martie, din cele 7 650 hectare prevăzute pentru cultura legumelor au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice 2 620 hectare, Iar cu organice — 2 200 hectare ; au fost acoperite 75 hectare cu solarii și s-au asigurat mijloace de susținere — a- raci și spalieri — pentru 820 hectare cu tomate. De asemenea, au fost se- mănați 340 550 mp pentru producerea răsadurilor la culturile de cimp și au fost repicate 122 milioane fire de răsaduri la diferite legume. Pină la aceeași dată au fost semănate sau plantate peste 875 hectare cu diferite legume de cimp din epoca intii : ceapă, mazăre, varză în solarii, morcovi, usturoi, legume- verdețuri, varză timpurie ; cartofii timpurii și de vară au fost plantați pe 646 hectare, iar cei de toamnă pe 350 hectare. Cu alte cuvinte sint rezultate bune pentru etapa în care ne aflăm. Ce caracterizează în mod deosebit activitatea din acest an a legumicultorilor buzoieni ? — l-am întrebat pe tovarășul Petre Eremia, directorul trustului județean al horticulturii.— Față de sarcinile din anul 1981, anul acesta avem de realizat o producție dublă de Jegume — 205 000 tone — pe o suprafață cu numai 200 hectare mai mare, pentru a asigura atît cantitățile stabilite la fondul de stat, cit și cele necesare auto- aprovizionării județului. Pe această bază ne-am întocmit un program de. măsuri și acțiuni concrete care să permită înlăturarea multora din neajunsurile ce s-au manifestat in trecut.Ne vom referi, in continuare, la citeva din măsurile preconizate și la modul in care sint materializate incă din aceste zile.
CU RANDAMENT ÎNALT!

Formații specializate de mecanizatori, agregate 
complexe pentru scurtarea timpului la semănatIn județul Satu Mare, campania agricolă de primăvară din acest an a luat un start bun, cu un avans de circa zece zile față de campania similară de anul trecut. La pregătirea terenului și semănat, mecanizatorii care lucrează in formații specializate au un aport deosebit. Referitor la activitatea mecanizatorilor, tovarășa ing. Violeta Mureșan, director adjunct al direcției agricole a județului Satu Mare, ne-a relatat :— Aplicind în viață indicațiile conducerii partidului privitoare la desfășurarea in cele mai bune condiții de calitate și eficiență a lucrărilor din această perioadă hotărîtoare pentru realizarea unor producții agricole ridicate, organele agricole, sub directa îndrumare a biroului comitetului județean de partid, au organizat, potrivit cerințelor și specificului județului nostru. 228 de formații specializate, care au trecut in subordinea nemijlocită a șefilor de ferme. în cadrul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii au fost realizate peste 1 300 de agregate complexe necesare pregătirii terenului și 462 agregate pentru insămînțat. Cu ajutorul lor, la o singură trecere a tractorului va fi

DEVANSAREA PRODUCȚIEI DE LEGUME IN SENSUL OBȚINERII DE RECOLTE ClT MAI TIMPURII. Aceasta înseamnă ca o suprafață cit mai mare de legume să se realizeze prin plantarea de răsad. Dacă in 1981 doar 1 600 hectare cu legume s-au cultivat prin răsad, anul acesta suprafața va crește la 3 684 hectare. Mai mult decît dublu ! Rezultă de aici că problema centrală o constituie asigurarea cantităților necesare de răsad in structura și sortimentul de legume stabilit Necesarul reieșit din calcul este de 260 milioane fire de răsad. Dar, în acest an, se vor produce, ca rezervă, 40 milioane fire de răsad. Este de menționat că tot răsadul se produce în ferme și unități specializate.La cooperativele agricole Scurtești, Săgeata, Găvănești, Robească, Bălă- ceanu, Glodeanu Sărat, Văcărească și Asociația legumicolă Buzău se acționează cu toată atenția pentru înfăptuirea programului de producere a răsadurilor. Dealtfel, rezultatele pe ansamblul județului sint elocvente în acest sens. Semănatul legumelor pentru răsaduri s-a făcut pe 70 la sută din suprafața stabilită, iar repicarea pe 89 la sută, ceea ce înseamnă un avans de citeva zile față de programul întocmit pentru această perioadă.CREȘTEREA SUPRAFEȚEI CU TOMATE TIMPURII ȘI ASIGURAREA MIJLOACELOR DE SUSȚINERE. Pentru devansarea producției de tomate, in acest an, din cele 2 950 hectare prevăzute, 1 232 hectare se vor cultiva cu roșii timpurii. Acestea vor fi în totalitate susținute pe araci sau spalieri. „Necesitatea susținerii pe araci sau spalieri a unor culturi de legume, dar îndeosebi a tomatelor, nu este un lucru nou pentru legumicultori — ne spunea tovarășul Aurel Tănase, directorul I.L.F. Buzău. In anii trecuțl însă, deși ne propuneam acest lucru, nu am 

realizat un număr mai mare de lucrări, se va reduce perioada de pregătire a terenului și semănat și vor fi economisite cantități apreciabile de carburanți și lubrifianți. în vederea desfășurării în condiții de cea mai bună calitate a însămințărilor — pe prim plan punem asigurarea densității optime stabilite la fiecare cultură — semănătorile au fost supuse încercărilor pe bancuri de probă în centrele specializate din S.M.A. Totodată, s-au asigurat piesele de schimb pentru mașinile agricole încredințate fiecărei foi mâții. Ținind seama de rolul crescind ce revine șefilor de ferme în organizarea și controlul desfășurării lucrărilor, aceștia au acordat o atenție deosebită pregătirii mecanizatorilor și cooperatorilor in privința însușirii tehnologiilor recomandate și mai ales a aplicării lor Corecte.— Concret, cum lucrează formațiile de mecanizare ?— Formațiile de mecanizatori lucrează grupat, pe sole mari, evitin- du-se dispersarea forțelor pentru a se asigura un randament și o viteză maximă de lucru sub o exigentă îndrumare și supraveghere a activității în teren. De asemenea, fiecare me

reușit să facem mai nimic. Anul a- cesta vom palisa legumele pe 1305 hectare. Avantajele sint multiple. Producția de roșii crește de la 20 la 40—50 tone la hectar și ajunge la maturitate cu circa 30 de zile mai devreme. Adică vom putea începe recoltarea roșiilor în luna iulie, in loc de luna august11.Comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri ca toate unitățile din județ cu profil de producție adecvat să producă mijloace de susținere necesare palisării legumelor. Pină acum s-au asigurat asemenea mijloace de susținere pentru 820 hectare, ceea ce prezintă garanția că in acest an vor fi cultivate legumele în sistem palisat pe suprafețele prevăzute.APROPIEREA PRELUCRĂRII DE LOCUL DE PRODUCERE A LEGUMELOR. Este o altă măsură menită să asigure valorificarea deplină a producției și să înlăture pierderile de recoltă. In acest scop, în trei centre din consiliile unice agroindustriale — Ziduri, Săgeata și Mihăi- lești — mari cultivatoare de legume, sint în plină desfășurare lucrările de amenajare a unor puncte de preluare și prelucrare directă a legumelor. Aceste centre vor fi dotate cu linii de prelucrare a roșiilor în suc, vor avea bazine pentru murat unele legume, depozite și silozuri pentru păstrarea rădăcinoaselor și a cartofilor. înființarea acestor centre va determina operativitatea în preluarea legumelor, eliminarea ambalajelor și reducerea la jumătate a mijloacelor de transport.Rezultatele obținute pină acum șl modul responsabil în care se acționează în toate unitățile agricole cultivatoare dovedesc că legumicultorii buzoieni sint hotăriți să obțină în acest an producții mult mai mări decit cele realizate anul trecut.
Aurel PAPAMUC 
Stellan CHIPER

canizator lucrează nuniai pe baza unor ordine de lucru, in care sint menționate ..toate caracteristicile lucrării', Indicii de calitate pe căițe trebuie să-i atingă. Așa se explică de ce șefii de fermă sint obligați să stea pe teren, de dimineață pînă seara, spre a urmări și asigura realizarea lucrărilor la parametrii calitativi stabiliți.— Cum apreciațl stadiul la zl al lucrărilor din campania agricolă da primăvară ?— Pină în seara zilei de 23 martie a fost pregătit terenul pe mai bine de 4 000 hectare și s-au însă- mințat aproape 3 500 hectare din totalul celor 44 570 hectare prevăzute in epoca I. Semănatul s-a declanșat deocamdată in vestul și sud-vestul județului, unde sint terenuri mai ușoare, nisipoase și înghețurile la sol au fost mai slabe. Dar, in aceste zile, odată cu încălzirea timpului, se va trece la semănat in tot județul, iar prin măsuri organizatorice riguroase și buna folosire a tractoarelor și utilajelor, însămințările vor fi intensificate.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii"

„PĂMÎNT AL ISTORIEI, 

PĂMÎNT AL PÎINII"
In centrul comunei se mai păstrează și astăzi localul de școală de atunci. Sălcenii au ținut să păstreze, ca o amintire cutremurătoare, această clădire. In jur s-au înălțat construcții trainice, impunătoare Cu un deosebit respect față de trecut, de jertfa înaintașilor, clădirea școlii respective a fost protejată. Pentru că, in acest loc, în 1907, în zilele fierbinți ale lui martie, s-au petrecut întîmplări trecute cu singe in memoria satului. Pe unul din ziduri se văd
Sămînța înfrățirii a încolțit 

în ogorul marilor prefaceriIn mănoasa cîmpie a Mehedințiului, la Salcia, în primele zile din primăvara lui 1982...Stăm de vorbă cu urmașii eroilor de la 1907. Despre ce ? Despre marile prefaceri pe care le-au adus anii rodnicr ai agriculturii socialiste. Și, totodată, despre convingerea lor că, acum, în condițiile noii revoluții agrare, pă- mintul poate și trebuie 1 să rodească mXL-irrult. în fiecare sector sălcenii și-au stabilit niveluri de producție din cele mai înalte. 

și acum urmele gloanțelor. Ale gloanțelor care au străpuns mai intii piepturile celor care, aici, ia Salcia, au avut curajul să ceară pămint și dreptate. „In acest loc — amintește placa de marmură — au fost impușcați in 1907...“ Și urmează numele acelor eroi care, ridicindu-se împotriva stăpinilor, au mușcat țărina, udînd-o cu sin- gele lor. Eroi care au scris, cu singele lor, o încrince- nată pagină de istorie.O pagină pe care urmașii lor și-au săpat-o în inimi.
Constantin Bădița, președintele cooperativei agricole de producție :— Mă întrebați cum a fost inceputul, in 1950, cind noi, sălcenii, am urmat cu încredere partidul și ne-am unit in cooperativa agricolă ? Așa cum este orice început ! Cu emoție, cu multă cheltuială de gînd, cu frămin- tare interioară. Era un drum cu desăvîrșire nou, necunoscut. însă chiar în acel an s-a aprins în sălcenii noștri ceva deosebit: 

hotărârea, ambiția de a fi neintrec'uți gospodari. Și au reușit. Cum se vede la fiecare pas și în fiecare casă. Cum nu puteam încă întrevedea atunci cind făceam primii pași pe drumul cooperativizării.— Atunci cînd a luat ființă cooperativa — ne spune Iacob Romulus, contabilul șef, averea obștească se cifra doar la 155 000 de lei. La acea dată, ne spun evidențele păstrate ca mărturie, unitatea noastră avea doar 221 de hectare de teren, 60 de boi și 9 cai, 39 de pluguri, 8 grupe, 9 prășitoare, o batoză, 30 de care și 9 căruțe. O modestă avere — zicem noi — a unor oameni care întîmpinau cu încredere timpurile noi. în prezent averea noastră se cifrează la 122 709 000 de lei.Unitatea dispune de 3 920 hectare de teren. Din acestea, 2 800 de hectare se află în sistem irigat, sistem pentru a cărui amenajare s-au cheltuit 12 milioane de lei. Și ce mai stăpinesc sălcenii ? Să notăm : 17 grajduri moderne pentru taurine ; un complex modem de creștere și

îngrășare a porcinelor, cu o capacitate de 30 000 capete anual ; 30 de tron-
Cum spune o vorbă 

din bătrîni: „cu vitele 
am scos sărăcia din casă“Sălcenii au procedat întocmai cum zice vorba din bătrini : „Cu vitele (cu zootehnia, în vocabularul nostru de azi) se scoate sărăcia din casă". Și nu este doar o simplă afirmație. Cooperativa agricolă din Salcia are, la ora actuală, cel mai puternic sector zootehnic din județ. Ferma de vaci pentru lapte dispune acum de 500 capete vaci și 200 juninci. Depășind, în anul trecut, producția de lapte planificată, cooperativa a incasat, peste veniturile realizate de la această fermă, o primă in valoare de 330 000 de lei. Ferma de vițele de reproducție atit pentru unitate, cit și pentru alte cooperative agricole din județ, a ajuns la un efectiv de 1 880 de capete, iar la finele acestui an efectivul se va cifra la 2 480 de capete. Sint în plină desfășurare lucrările de extindere a complexului de

soane pentru creșterea animalelor de blană ; 43de autocamioane. 21 de tractoare cu remorci și încă multe altele. E suficientă. această enumerare, fie și incompletă, pentru a ne da seama ce drum de mari împliniri au parcurs sălcenii în acești ani. Despre dinamica producțiilor pe ani, culturi și sectoare de activitate ? Aceasta a crescut de 8, de 10 și chiar de 12 ori. Doar un exemplu : în 1975, pentru producția medie de 5 313 kg griu la hectar obținută de pe întreaga suprafață, cooperativei agricole din Salcia i s-a acordat titlul de Erou al Muncii Socialiste. Producție record pentru acel an, dar care, în 1981, a fost depășită, sălcenii realizînd, in, medie, 5 610 kg la hectar.

porcine, astfel ca în 1983 efectivele să ajungă la aproape 45 000 de capete. Sălcenii sint primii din județ care au avut inițiativa înființării unei ferme de creștere a animalelor de blană : nurci și vulpi argintii. Ferma a ajuns pină acum la un efectiv de 5 250 de animale. Și mai are cooperativa o fermă de ovine de 2 000 de capete, mai are o stupină cu 330 familii de albine.în. toate aceste ferme muncesc 250 de oameni harnici și pricepuți în creșterea animalelor. Sint oameni dăruiți meseriei, așa cum este medicul veterinar Iulică Biban, șeful fermei de creștere a animalelor de blană, unul dintre bunii specialiști din țară în acest domeniu ; așa cum sint Gheorghe Dinului, Gabriela Turcu, Ion Spiridon, Eleonora Țeighiu, Radu Lega — șefi de ferme, specialiști 

preocupați permanent să introducă in creșterea animalelor tehnologii moderne, eficiente. Și mai este incă ceva. Dezvoltind un asemenea puternic sector zootehnic, cooperatorii sint preocupați să-și asigure cea mai mare parte din baza furajeră cu deosebire din culturile succesive, care ocupă, anual, pînă la 1 500 de hectare. Se folosesc, de asemenea, tehnologii moderne de
Cum trăiesc oamenii? 

Trăiesc ca stăpîni 
pe munca și pe rostul lorSălcenii mai virstnici își amintesc bine începuturile modeste ale cooperativei. Fiecare succes pe care l-au obținut în creșterea producțiilor vegetale și animale a fost rodul gîndului lor, rodul muncii lor pe ogoarele înfrățite. Și, firesc, au ajuns și la înțelegerea dezvoltării pu

Una din nenumăratele imagini noi din Salcia de astăzi Foto : L. Sandu

preparare a furajelor de volum, pentru că sălcenii vor să obțină producții sporite de lapte și carne, dar cu cheltuieli cit mai scăzute. Numai în anul 1981 sectorul zootehnic a adus unității un venit de 39 milioane de lei. tn acest an veniturile totale ale cooperativei agricole vor depăși 105 milioane de lei, din care 60 la sută se vor realiza numai din zootehnie.

ternice a activităților industriale, impletindu-le strîns cu cele agricole. în cele 12 secții și ateliere muncesc, tot timpul anului, 230 de oameni. Și sint oameni de cele mai diverse meserii — tîmplari, tinichigii, fierari, croitori, cojocari, sudori, lăcătuși și așa mai departe. Meseriași 

ca Ion Boldea, Constantin Chisăr, Marin Spiridon, Petre Meleancă și alții care, cindva, lucrau in unități din afara comunei, s-au reîntors in satul natal, pentru că aici le este rădăcina de care, pină la urmă, nu s-au putut rupe. Pentru că aici cîștigă bine, își rostuiesc temeinic gospodăriile, traiul de fiecare zi, punind umărul, în același timp, Ia înflorirea și prosperitatea întregii obști. Trebuie subliniat faptul că numai din acest sector, al activităților industriale, cooperativa a realizat, în 1981, venituri in valoare de peste 16 milioane de lei. Dar sectoarele cele mai puternice, cele mai rodnice sint, firesc, cele de producție vegetală și animală.— Pentru acest an, ne spunea Octavian Pleni- ceanu, inginerul șef al cooperativei, ne-am propus să atingem aproape 6 000 kg griu la hectar, 10 000 kg porumb boabe la hectar în sistem irigat

pînă

Salcia, și de televi- spune ceva, la comuna ei de

și 7 000 kg porumb boabe la hectar in sistem neirigat, 5 600 kg orz1 la hectar ș.a. în aceste condiții și contribuția noastră la fondul de stat va fi substanțial sporită.Milionarii de la Salcia sint oameni chibzuiți, sint harnici, sint ambițioși. Vor reuși în ceea ce și-au propus. Faptele lor de acum o dovedesc cu prisosință. Iată, numai din veniturile pe care le-a realizat cooperativa in 1981, cooperatorilor le-au revenit, pentru munca depusă, peste 16 milioane de lei. Aceasta înseamnă pentru ei viață mai bună, înseamnă transformarea neîncetată a acestei vieți.— Sînt 75 de autoturisme în comună, ne spunea cu mîndrie Ion Novac, primarul din aproape 1 500 zoare. Asta Dar uitați-vă noastră, la modernul complex de prestări servicii cu 16 secții. Localitatea noastră se înzestrează din ce in ce mai temeinic cu tot ce era socotit înainte al orașului in domeniul edilitar — străzi pe care am așternut asfalt, trotuare, unități merciale...— Toate acestea au dobindite prin muncă ruitoare, toți acești de profunde prefaceri monstrind din plin justețea politicii partidului de făurire a unei agriculturi socialiste modeme, înaltă productivitate eficiență — întărește cu mindrie președintele cooperativei. Și, pe lingă toate, am mai dobindit și acea demnitate a oamenilor stă- pini pe munca și pe rostul lor, a oamenilor care își rostuiesc viața după cerințele timpului măreț pe care-1 trăim, al evului socialist.

co-fost Stă- anl dă-
de și

Vlrgiliu TATAHU



PAGINA 4 SClNTElA — joi 25 martie 1982

Cum își pot spori cabinetele județene contribuția la O VIGUROASĂ DEMONSTRAȚIE

PROPAGANDĂ DE MATURITATE CREATOARE
Concluzii de largă valabilitate privind căile de a asigura ridicarea nivelului calitativ al muncii de propagandă, in vederea sporirii eficienței ei, s-au desprins din recentul schimb de experiență interjudețean. organizat la Tg. Mureș de Secția propagandă a C.C. al P.C.R. cu sprijinul Comitetului județean de partid Mureș, privind rolul cabinetelor județene în munca politico-educativă, în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981.Din largul evantai al problemelor abordate vom evidenția doar citeva. Este vorba, in primul rînd, de rolul cabinetelor județene in mobilizarea forțelor spre înfăptuirea riguroasă a ansamblului măsurilor adoptate in ultimele luni de Comitetul Central ai partidului privind dezvoltarea și modernizarea economiei românești. S-au conturat, astfel, îndeosebi din experiența județelor Cluj, Sibiu, Mureș, un șir de modalități, printre care informarea și instruirea propagandiștilor de către cadrele de conducere ale comitetelor județene de partid și de cei competenți specialiști in diverse menii, și, totodată, o astfel de entare a dezbaterilor incit ea să termine nu simpla memorareteze abstracte sau principii generale, ci analiza aprofundată a stărilor de lucruri din unitățile mată de precizarea de îmbunătățire a partid și economice.Ca element pozitiv s-a vădit, de asemenea, preocuparea (deși încă departe de a fi generalizată) privind promovarea ca metodă de bază in studiul ideologic în județele Brașov, Hunedoara, Alba a dezbaterilor și confruntărilor de opinii — sub formă de „mese rotunde", consfătuiri, „studii de caz", lecții deschise, discuții pe bază de referate, colocvii- dezbatere. Merită semnalat că in numeroase organizații de partid din județul Covasna, spre a ancora în- vățămintul ideologic în viață, in practica socială, propagandistul, se consultă — înainte de a se pregăti pentru tema următoare — cu biroul organizației de bază asupra modului in care problematica temei să fie abordată in strinsă corelație cu sarcinile economice care revin grupului respectiv de cursanți.Deși ni s-a părut că, în discuțiile pe tema activității universităților politice și de conducere, aspectele

de conținut au fost în anumită măsură umbrite de aspectele organizatorice, s-a reliefat o dată mai mult rolul determinant — potențial — al acestei forme superioare de studiu in dezvoltarea pregătirii po- litico-ideologice a cadrelot de partid, de stat și din economie, astfel incit să fie în măsură a-și îndeplini atribuțiile Ia nivelul exigențelor actuale. Apare însă nefiresc ca preocuparea manifestată la multe universități pentru orientarea lucrărilor de

(lunilor pe plan științific cu cele pe plan afectiv.Inițiativa, deosebit de inspirată, de a inscrie printre temele aflate pe ordinea de zi a schimbului de experiență pe aceea privind cercetarea sociologică in sprijinul muncii de partid s-a soldat cu discuții de larg interes. Pe primul plan s-a situat experiența valoroasă acumulată de Laboratorul de sociologie al cabinetului județean Mureș, a cărui creare a instituționalizat integrarea
O problemă de actualitate și cîteva răs
punsuri practice prilejuite de un fructuos 

schimb de experiență interjudețean

mai do- ori- de- derespective, ur- căilor concrete activității de

absolvire spre teme importante cu caracter aplicativ să fie uneori anihilată de lipsa interesului pentru valorificarea lor efectivă prin aplicarea propunerilor valoroase.in esență s-a conturat ca una dintre principalele direcții ale preocupărilor actuale și de perspectivă ale cabinetelor un aport mai consistent și de un nivel calitativ mai înalt la dezvoltarea gindirii economice a cadrelor, a propagandiștilor și cursanților, la cultivarea spiritului revoluționar, a principialității partinice și efortului permanent, tenace de autodepășire. în acest sens a reieșit imperativul de a se stimula pe toate căile deschiderea față de nou, disponibilitatea pentru preluarea a tot ce este înaintat în diverse sfere ale vieții sociale, combativitatea față de mentalitățile rutiniere care justifică stagnarea.Ampla dezbatere asupra rolului cabinetelor județene in domeniul educației materialist-științifice a prilejuit reliefarea (îndeosebi în județele Mureș, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud) a unor experiențe, inițiative și căutări demne de atenție — de la îmbunătățirea îndrumării unitare a activității în acest domeniu, elaborarea unor studii privind eficienta muncii de educație ateist-științifică, efectele pe plan social ale prejudecăților mistice, la crearea de brigăzi științifice specializate ; intensificarea acțiunilor educative diferențiate în rindurile unor categorii sociale mult timp neglijate, îmbinarea ac-

cercetării sociologice In fundamentarea științifică a deciziilor referitoare la ansamblul activității so- cial-economice și politico-educative pe plan județean. Bilanțul a cinci ani de Ia întemeiere reliefează că au fost elaborate studii de certă utilitate, numai nomici de creștere a eficienței în unități economice din județ ; integrarea cadrelor de conducere în activitatea politico-educativă ; căile de stabilizare a forței de muncă în agricultură ; integrarea muncii politico- educative in activitatea economico- socială la sate.Cu toate că se vădește în județele schimbul evidență meroase tului esențial al investigației sociologice ca instrument de perfecționare a ansamblului muncii de partid. Drept principale orientări

dintre care amintimciteva : factorii socio-eco-

un debut promițător acest domeniu și In Brașov, Hunedoara, experiență a scos inCluj, de subaprecierea de către nu- cabinete județene a apor- investigației

pentru o îmbunătățire radicală a activității în acest domeniu au fost precizate : utilizarea sistematică a cercetărilor sociologice spre a da o bază științifică procesului decizional ; mai ferma promovare a investigațiilor operaționale, apte să determine măsuri practice de îmbunătățire, de soluționare efectivă a problemelor pe care le ridică viața ; înlăturarea cu mai multă fermitate a tendințelor de diletantism, rism sociologic.Dacă adăugăm că toți zenți la consfătuire au la o interesantă discuție eficiența propagandei la Comitetul comunal de partid Iernut și au putut cunoaște — la cabinetul județean Mureș — o bibliotecă exemplară prin gradul superior de funcționalitate, în măsură să furnizeze in timp record, prin „memoria documentară" și „memoria informațională" înmagazinate, materialul documentar solicitat, credem a putea afirma că schimbul de experiență a reprezentat un sprijin efectiv pentru participant.Esențial este acum ca învățămintele reieșite in cursul consfătuirii să fie efectiv transpuse in viață. Principala concluzie practică pe plan general constă in necesitatea stimulării spiritului de inițiativă al cabinetelor județene, astfel incit, fără a aștepta să fie dădăcite, să abordeze sistematic in dezbateri de anvergură probleme fundamentale ale dezvoltării contemporane.Realizarea unei noi calități a propagandei presupune, pe baza înlăturării oricăror deprinderi rutiniere, o calitate nouă, superioară, in pregătirea propagandiștilor, ca mi- litanți aflați In.......................................luptei pentru piară a politicii

de empi-cei pre- participat privind

primele rînduri ale înfăptuirea exem- partidului.
Tudor OLARU

Expoziția de creație științifică studențească, inaugurată in noul local al Politehnicii bucureștene sub auspiciile aniversării a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 25 de ani de la constituirea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, se înscrie ca o vibrantă demonstrație de maturitate i adus muncii ții neobosite votamentului za partidului apreciere și de imbold ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce însuflețesc azi întreaga studențime a țării. Regăsim în spațiul ei prestigioase realizări științifico-tehnice din toate cele 19 centre universitare, obținute în procesul integrării invăță- mîntului superior cu cercetarea și producția, și evidențiate în concursul național de creație științifică studențească, ce-și primește astfel o nouă tele de greșului noastră.Sigur, științifice impune nu doar prin numărul și diversitatea exponatelot-, ci îndeosebi prin semnificația acestora într-un context social mai larg, in ultimă analiză prin învățămintele pe care le oferă pentru realizarea unui progres neîntrerupt, inclusiv ca aspirație de autodepășire — noblețea din- totdeauna a anilor tineri. în cazul acestei manifestări jubiliare, toate cele peste 500 de exponate constituie tot atîtea argumente elocvente în sprijinul perfecționării pe mai departe a muncii universitare, creșterii eficienței învățămîntului superior, îndeosebi pe calea stimulării și valorificării integrale a tuturor surselor de investigație științifică existente aici. Sub acest raport este notabil faptul că în anul universitar precedent peste 69 000 studenți au

creatoare, ca un elogiu I și învățăturii, activită- • spre binele patriei, de- exemplar pentru cau- și pentru cuvintele de

consacrare între evenimen- seamă, promotoare tehnico-știiiițific ale pro- din taraprestigiul uneiși tehnice studențești seexpoziții

Azi vă informăm despre

„Doi pe un balansoara

de William GIBSON
LA TEATRUL FOARTE MIC

Foto : E. DichiseanuImogine din expoziție

Expoziția națională 
de creație 

științifică studențească

Problema alienării omului obișnuit in condițiile societății capitaliste, a singurătății totale în mijlocul unui megalopolis tumultuos cu aproape 20 milioane de locuitori, a nevoii disperate de comunicare și păstrare a demnității au fost oglindite in dramaturgia americană în lucrări de mai mare anvergură, mai exacte și mai categorice în concluzii decît „Doi pe un balansoar" de William Gibson, dar nici această piesă, scrisă acum un sfert de veac, nu și-a pierdut actualitatea.O menține vie disecția fină, atentă, minuțioasă a tot ceea ce se petrece în sufletul a doi oameni ce par pentru moment că pot lupta împreună împotriva „pustiului" ce-i înconjoară, dar numai pentru a se despărți din nou, încrederea in valorile umane ce nu pot fi distruse atit de ușor, semnul de egalitate între noțiunea de iubire și aceea de ajutor dat celor din jur, dar mai ales rolurile eroilor principali, create anume pentru a-i tenta pe presupunînd măiestrie și i ță. Gittel ' dansatoare singură, i acele mii de new-yor- keze ce populează mansardele și garsonierele sărace din blocurile vechi, cu ploșnițe și miros de gunoi ale marelui oraș, Jerry Ryan, un avocat de provincie, eșuat în metropolă intr-un moment de cotitură a vieții lui, sînt partituri actoricești, aparent banale, obișnuite, ușoare, dar care pot fi transformate in adevărate bijuterii a- tunci cind sint lucrate cu grijă și meticulozitate, evitîndu-se șabloanele, punindu-se pe prim plan adevărul omenesc. Acesta este secretul acestei piese cu o strălucită istorie scenică in marile teatre ale lumii, in care se înscrie și

spectacolul 1964, tot Teatrului Mic, de către Leopoldina Bălănuță și Victor Reben- giuc.Realizatorii și preții de azi ai sint regizoarea mila Szekely și interpreta Ploae, aflată in teatru, nu în film, la

realizat In pe scena
inter- piesei Liud- Anton Maria

i actori, talent, rezisten- 1 Moșea, o > ratată și una dintre prima ei mare confruntare cu un rol de amploare. Nu 1-ata inclus aici pe Dan Con- durache, interpretul lui Jerry Ryan, deoarece pentru el, prezent în momentul de față pe scena Teatrului Mic, în Goetz din Diavolul și bunul dumnezeu de Jean Paul Sartre și Woland din Maestrul și Margareta, după romanul lui Bulgakov, najul Gibson un nou încercaAjutată grafia de tal a lui cov, bine și sugestivă, cu încăperile eroilor situate la cele două capete ale sălii și o punte de

perso- lui William n-a fost decit prilej de a-și forțele.de sceno- tip ambien- Virgil Lus- echilibrată

legătură Intre ele, practic o Imagine concretă chiar a „balansoarului" din titlu, Liudmila Szekely Anton a conceput un spectacol făurit din nuanțe, tăceri și izbucniri, intuind dificultățile jocului urmărit de aproape de spectatori, subliniind cu ingeniozitate dialectica relațiilor dintre eroi, înstrăinarea și i- zolarea lor chiar și atunci cînd erau alături.Detașat, lucid, anti- sentimental, Dan Con- durache i-a înțeles și i-a realizat cel mai bine intențiile, creînd o contradicție permanentă între încordarea lăuntrică, aproape chinuitoare, vizibilă in mișcările de arc tensionat ale trupului și tonul vocii aspru, artificial, forțat, suge- rind convingător posibilitatea comunicării. Sensibilă, cu o febrilă dăruire, Maria Ploae a jucat-o pe Gittel Moșea cu impresionantă sinceritate, dar prea unilateral, uitind momentele de ironie și mai ales autoironie ale personajului, tre- cind însă cu succes • examenul de ingenuă dramatică, dovedind din plin că poate susține orice rol, indiferent de întinderea sau condițiile lui. Atmosfera spectacolului este completată și auditiv prin ilustrația muzicală semnată de Mateescu.Montarea de a Teatrului Mic nu este qz reluare a succesului de acum aproape două decenii, cu toate că poate fi văzută și ca o legătură cu tot ceea ce a constituit e- lement definitoriu din punct de vedere repertorial și în trecutul lui, ci mai posibilitate mare a unor neri, lansarea și sprijinul lor mensiune activității Mic.

Rodicaastăzi Foarte simplă

actoricesc colectivu- degrabă o de aflr- noi ti-fiind o di- constantă a Teatrului
Ileana BERLOGEA

• înscrierea in IX-A (TREAPTA I) DE și în anul școlar precedent, în clasa a IX-a (treapta I) de liceu se înscriu obligatoriu, fără concurs, toți promovații clasei a VIII-a din invă- țămîntul gimnazial. La unitățile de învâțămînt la care numărul de elevi care au depus fișe de înscriere pentru un anumit profil depășește numărul de locuri planificat, inspectoratele școlare șl unitățile de învă- țămînt respective vor organiza acțiuni pentru reorientarea unei părți a elevilor spre profilurile la care sînt locuri neocupate. în cazul că după reorientare numărul elevilor care au depus fișe de înscriere la unele unități de invățămînt este mai măre decît cel al locurilor planificate pe unitate, Înscrierea In clasa a IX-a se face pe baza rezultatelor obținute la probele de verificare a cunoștințelor, organizate sub formă de lucrări scrise la limba și literatura română și la matematică, din materia cuprinsă in manualele acestor discipline de învățămint pentru clasa a VIII-a. La clasele cu predare in limbi ale naționalităților conlocuitoare, elevii vor susține o lucrare scrisă și la limba și literatura maternă, din materia cuprinsă in manualdl de clasa a VIII-a.Repartizarea pe profiluri a elevilor admiși se face de către conducerea unității de învățămint, pe baza opțiunilor exprimate, in ordinea descrescindă a mediilor finale și în limita planului de școlarizare pentru fiecare profil.La profilurile marină, muzică, arte plastice și decorațiuni, coregrafie, înscrierea în clasa a IX-a de liceu se face pe baza probelor de aptitudini, care se organizează indiferent de numărul elevilor care au depus fișe de înscriere. La profilul pedagogic, înscrierea se face pe baza probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor la limba română și matematică, care se organizează indiferent de numărul celor care au depus fișe de înscriere.După cum ne-a informat conf. dr. ing. Gheorghe Rușitoru, director în Ministerul Educației și Invățămîn- tului, pentru viitorul an școlar va continua acțiunea de organizare a claselor a IX-a și a X-a (în majoritate cu profil agroindustrial) la unități de învățămint din mediul rural. Numărul comunelor în care elevii vor putea urma treapta I de liceu va crește cu peste 700, ajungînd în această toamnă la mai mult de 2 500. înscrierea absolvenților tului gimnazial în clasa a face, de regulă, in unități mint din localitățile de sau apropiate. Elevii se înscrie în unități de învățămint din alte județe numai dacă in județul de domiciliu nu există profilul dorit, iar la profilul la care se înscriu se organizează probe de verificare a cunoștințelor.Citeva date din graficul acțiunilor privind organizarea și desfășurarea înscrierii în clasa a IX-a (treapta I) de liceu, invățămînt de zi : 16—25 iunie — depunerea de către elevi a fișelor tip de înscriere la secretariatele unităților de invățămînt și, după caz, efectuarea controlului medical ; la profilurile la care se susțin probe de aptitudini, fișele de înscriere se depun pină la 19 iunie inclusiv ; 20—26 iunie — susținerea probelor de aptitudini ; 2—4 iulie — susținerea probelor de verificare a cunoștințelor ; 6 iulie — afișarea rezultatelor.• ADMITEREA ÎN CLASA A XI-A (TREAPTA A II-A) DE LICEU învățămint de zi și seral se face pe bază de concurs la toate tipurile și profilurile de licee.

CLASA A LICEU. Ca

învățâmin- IX-a se va de învăță- domiciliu vor putea

de zi — in clasa la con- a Xl-a
promo- la con- a Xl-a Inscrie- se face

In Invățămintul cursul de admitere de liceu se pot inscrie promovații clasei a X-a din promoția anului 1982, dacă nu depășesc vîrsta de 19 ani, pină la începutul anului școlar. Promovații clasei a X-a din țiile anterioare se pot inscrie cursul de admitere în clasa numai la Invățămintul serat rea candidaților la concursla profilurile absolvite In treapta I. Cei care doresc să continue studiile la alte profiluri decît cele absolvite vor susține, Înaintea concursului de admitere, examene de diferență. Disciplinele la care se susțin examenele de diferență, precum și profilurile la care nu se susțin asemenea examene se comunică celor interesați la liceele respective.Concursul de admitere se organizează pe profiluri și constă din probe scrise la două discipline de In- vățămint stabilite in funcție de profil. La profilul pedagogic, candidații susțin și probe orale la limba și literatura română și la matematică. Candidații Înscriși la concurs pentru clasele la care predarea se face în limbi ale naționalităților conlocuitoare susțin. probe și la limba și literatura maternă, dacă la profilurile respective sînt prevăzute probe la limba și literatura română. Probele de concurs se susțin din materia studiată in clasele a IX-a și a X-a de liceu.în invățămintul seral — la concursul de admitere in clasa a Xl-a de liceu se pot inscrie persoanele care au promovat clasa a X-a de liceu și sînt încadrate în muncă. De asemenea, se pot inscrie și persoane care nu sîntj încadrate în muncă : cele în stare de incapacitate totală de muncă (stabilită de consiliile populare, la propunerea comisiei

de expertiză medicală șl recuperarea capacității de muncă) ; țăranii care lucrează în gospodăria individuală, meșteșugarii cu ateliere proprii și liber profesioniștii care desfășoară activități autorizate de lege ; femeile care Își îngrijesc copiii sau desfășoară o activitate casnică In gospodăria proprie. înscrierea la concursul de admitere pentru învăță- mîntul liceal seral se face la profiluri corespunzătoare domeniilor în care candidații își desfășoară activitatea. în cazul în care în localitățile de domiciliu sau cele In care își desfășoară activitatea candidații nu este organizat învățămtntul seral cu asemenea profiluri, cei in cauză se pot țnscrie la alte profiluri din unitățile de învățămint cele mai apropiate.Organizarea și desfășurarea concursului de admitere in clasa a Xl-a de liceu, invățămînt seral, conținutul probelor de concurs, modalitatea de apreciere a rezultatelor sint aceleași ca și la concursul pentru clasa a Xl-a învățămint de zi.Citeva date din graficul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în clasa a Xl-a (treapta a Il-a) de liceu, cursuri de zi și serale : 1—8 iulie — înscrierea candidaților ; 2—7 iulie — susținerea examenelor de diferență, a probelor de aptitudini și a probelor de concurs la profilurile muzică, arte plastice și decorațiuni, coregrafie ; 9—14 iulie — susținerea probelor de concurs ; 15 iulie — afișarea rezultatelor.Alte date in legătură cu înscrierea și admiterea in invățămintul liceal și profesional sînt publicate în revista „Invățămintul liceal și tehnic profesional" nr. 3, martie 1982, apărută zilele acestea.
Florica DINULESCU

fost integrați In activitatea de cercetare științifică (față de numai 19 000 în anul 1971),.........................activitatea în cele cercuri științifice și colective mixte de preună cu profesorii liști din institutele de profil și din producție. Lucrările premiate cu prilejul succesivelor reuniuni naționale ale cercurilor științifice studențești sînt într-un număr din ce în ce mai mare, dintre care nu puține au primit brevete de invenție.Ce este deci mai firesc transformarea acestei stări de spirit, eminamente creatoare, într-o realitate cotidiană atotcuprinzătoare, aptă să mobilizeze întreaga masă a viitorilor specialiști, să le insufle tuturor, fără excepție (nicăieri nu este mai justificat acest „adagio" decît în invățămintul superior), pasiunea creației, a muncii asidue pentru promovarea noului, a progresului științific și tehnic oriunde vor lucra după absolvire ! Actualul stadiu al integrării învățămîntului superior cu cercetarea și producția, baza materială mereu mai amplă atribuită școlii noastre superioara (imagini grăitoare din această expoziție arată că în acest an învățămîn- tul universitar beneficiază de spații insumînd peste 160 ha), corpul profesoral reunind pe mulți dintre cei mai buni specialiști români și multe alte atribute apreciate azi In lumea întreagă nu numai că îngăduie împlinirea dezideratului amintit, dar 11 și impune ca pe o necesitate socială de prim ordin.Multe dintre standurile celor 11? facultăți, cite funcționează azi in cele 43 instituții românești de învă- țămînt superior, înfățișează adevărate premiere naționale. Amintim, intr-o succesiune sumară, standul Facultății de electronică din București, al facultăților cu profil de chimie, inclusiv al celei de chimia produselor alimentare de la Galați, al facultăților cu profil mecanic din Sibiu și Pitești, al celei cu profil de automatică din București etc., care expun o gamă de produse, aparate și instalații, dintre care unele formează obiectul unor brevete de invenție sau al solicitării la export de către cunoscute firme străine. Și pe bună dreptate întrucît, în covîrșitoarea lor majoritate, aceste exponate înfățișează parametri tehnico-științifici și economici net superiori, la nivelul celor mal bune produse de acest fel din întreaga lume. Privindu-le cu luare aminte nu este greu de observat că asemenea realizări sînt posibile In primul rînd datorită unui amplu efort de sinteză creatoare. Nicăieri compartimentările rigide, viziunea limitativă, statică n-ar părea atit de depășite, de anacronice ca în această expoziție studențească, expresie a unei vaste simfonii a muncii. Pretutindeni întîlnim

desfășurîndu-și aproape 2 200 in peste 3 000 cercetare, im- lor, cu specia-

decit

un echilibru dinamic intre cercetarea aplicativă și cea fundamentală, un permanent efort de sinteză intre toate componentele investigației științifice universitare. Corelația ni se pare elocventă, iar echilibrul ca atare — un exemplu demn de urmat in pregătirea de ansamblu a studenților, cărora trebuie să li se cultive permanent în mod unitar și sistematic, odată cu priceperea de a efectua totalitatea operațiilor concrete necesare fiecărei profesiuni in parte,. o amplă viziune științifică, spirit dinamic, gîndire prospectivă, ca instrumente concrete de lucru, capabile să-i surprindă universului tehnico-științific liniile sale de evoluție și să-l devanseze in problematica lui esențială.Nu mai puțin elocvente sint exponatele realizate de studenți in timpul practicii productive. Sint piese, subansamble și aparate cu funcționalitate sporită și de mare precizie, a căror concepție și execuție se remarcă profesionalism.aminti setul de instalații și aparate pentru testări psihologice în indusk trie, cercetare sau în practica medicală (studiul memoriei topografice, studiul percepției vizuale, studiul atenției susținute, psihotempometrul ș.a.), elaborate de studenți ai Facultății de automatică din București, sau setul de dispozitive de control modulare, elaborate sub conducerea conf. dr. Aurel Sturzu de către studenți ai Facultății de T.C.M. din București, din rîndul cărora cităm pe Anton Flaviu, N. Oloieru, Uleea B., Bogheanu D., Mușat M„ Zaharia N. Intre beneficiari se înscriu întreprinderi industriale de mare prestigiu, ca „Grivița roșie", I.C.M. Reșița, I.M.E.B., „23 August" ș.a. Semnificația acestor creații este cu atit mai bogată cu cit au fost realizate în perioadele de practică studențească, așadar, intr-o formă de pregătire universitară care. pe alocuri, încă mai întîmpină greutăți organizatorice. Cum nu o dată „Scinteia" s-a oprit asupra unor asemenea secvențe, ne amintim „argumentele" cu care se încerca justificarea lor : reprezentanții producției invocau atributele țluxului tehnologic modem care nu îngăduie prezența unor „începători", cum pe nedrept erau apreciați studenții ; cadrele didactice îndrumătoare de practică explicau o seamă de greutăți decurgînd din presiunea planului economic uzinal ș.a.m.d. Or, iată aici, de față, tot atitea probe că asemenea greutăți, mai mult sau mai puțin reale, pot fi depășite, iar practica studenților, în totalitatea ei, are posibilitatea să dobîndească o înaltă valoare formativă și, concomitent, să se instituie într-un aport considerabil la realizarea obiectivelor economice proprii fiecărei unități industriale. Cu condiția, modestă, dar fermă, ca activitatea in producție a studenților să parcurgă un ciclu unitar și complet al fluxului tehnologic, așadar să fie desfășura»  V ca sinteză a unui proces neîntreruț și complex de pregătire universitară, de colaborare organică Intre uzină și facultate.

printr-un autentic Ne rezumăm la a

Mihai IORD4NESCU

„Sociologia medici- nei" de Grigore Gr. Popescu, Sorin M. Radulescu, apărută in 1976 în Editura medicală și reeditată în 1981, își propune și reușește să realizeze proiectul ambițios de a evidenția tendințele actuale și viitoare ale sistemelor medicale contemporane, în contextul diferitelor programe strategice naționale privind ridicarea nivelului calității vieții și dezvoltarea condiției de bunăstare a colec-- tivităților umane.Lucrarea sugestiv structurale modificat practicii medicale spre o adevărată eră a medicinii preventive. Se subliniază, pe drept cuvînt, că în etapa actuală dreptul fiecărui individ la sănătate pune medicina în fața răspunderii ei de a-și asuma în primul rînd obligația socială de a preveni și apoi a trata.Bazîndu-se, In evaluările teoretice, pe rezultatele unor cercetări social-medicale

și anchete epidemio- logice desfășurate la nivel național și internațional, lucrarea promovează o concepție interdisciplinară, stăruind asupra ideii că medicina nu mai poate fi concepută astăzi in spirit tradițio-

control social, clasificării și prevenției „sociale" a bolilor, a- supra conceptului de „stres", a etiologiei specifice și multifac- toriale, a factorilor de risc specifici stilului de viață, obiectivelor și priorităților în ela-

tinerit, dinamic și o sinteză înglobînd o a- bordare sistemică a medicinii preventive.Subliniind profunda semnificație social-u- mană a Directivelor Congresului al XII- lea al P.C.R. cu privire Ia elaborarea

sociomedicale pentru continua îmbunătățire a asistenței sanitare, pentru ridicarea nivelului material și spiritual al populației.Menționind faptul că sistemul medical se află într-un proces de
Medicina și colectivitățile umane

prezintă mutațiile care au prioritățile nai, ca raportîndu-se ' exclusiv la factorii biologici, ci impune o perspectivă socială amplă pentru a evolua de la medicina individului la medicina colectivității, în înțelesul ei cel mai plenar. Acest tratat dezvoltă analize nuanțate asupra factorilor principali care au determinat convergența intereselor dintre sociologie și medicină, asupra principiilor și resurselor actului medical preventiv, sistemului de îngrijire medicală, ca sistem de

borarea strategiilor medicinii preventive, a metodologiei din acest domeniu. Autorii se ocupă, totodată, de „era științei politice a sănătății", de tradițiile permanenței sociale ale medicinii ; de aspectele contradictorii ale comportamentului demografic, în contextul sociologiei sexualității și al studiului populației, de problemele actuale ale cercetării și combaterii medico-sociale a bolilor cu răspindi- re colectivă. Se găsește un aspect reîn-

complex privind factorilor facilitea-unui amplu de măsuri controlul sociali care ză sau, dimpotrivă, a-fectează negativ starea de sănătate a populației, lucrarea „Medicina și colectivitățile umane" se ocupă de problema ocrotirii sănătății ca o componentă de bază a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, care generează medicilor și altor categorii socio- profesionale, cu competență în domeniu, o serie de responsabili-

creștere calitativă și de diferențiere organizatorică, trecînd de la o stare funcțională simplă la una complexă, în cadrul căreia funcțiile actului medical se adaptează la noi bbiective sociale și sarcini cu caracter colectiv, cartea se o- cupă de integrarea medicinii preventive în procesele dezvoltării social-economice, de structura organizatorică a unor „centre de sănătate" cu rol de protecție și promovare a sănătății, de influența factorilor de

risc și măsurile necesare pentru combatere și profilaxie. Toate a- ceste aspecte abordate în această lucrare problematizează și caută soluții unui vast număr de „necunoscute" existente încă în medicina contemporană, reușind să o- fere o vastă sinteză asupra .componentelor sănătății ca ideal universal al activității medicale, ca suport nemijlocit al acestei importante dimensiuni a bunăstării colectivităților umane.Așa cum subliniază și acad. Ștefan Milcu în cuvintul introductiv, noua ediție este, prin esența ei, o lucrare inedită și originală și va fi probabil privită „cu interesul și aprecierea pe care o merită datorită contribuției la o mai bună și corectă cunoaștere și înțelegere a problemelor sociale ale medicinii contemporane, atit de frecvent ignorate sau minimalizate".
Prof. dr. docent 
Victor CIOBANU

BRAȘOV • In cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 60 de ani de la crearea U.T.C. și 25 de ani de la înființarea U.A.S.C.R.. la Casa de cultură a municipiului Brașov s-au desfășurat lucrările simpozionului „Concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind locul și rolul tineretului in viața economică și social-politică a societății noaștre socialiste". (Nicolae Mocanu).
HARGHITA 9 In municipiul Miercurea-Ciuc se desfășoară „Zilele educației și culturii socialiste", sub genericul „Odă țării în primăvară", care programează expuneri.

simpozioane, schimburi de experiență, mese rotunde, expoziții, șezători literare, spectacole de teatru și film, concerte muzicale și corale, seri de poezie patriotică, întîl- niri cu fruntași in producție, activiști de partid și de stat, cadre didactice universitare, scriitori, repu- tați oameni de știință și cultură din București, Cluj-Napoca, Tg. Mureș, din localitate și județ. (I. D. Kiss).
SATU MARE • Din inițiativa consiliului municipal al sindicatelor, în cinstea fruntașilor în întrecerea socialistă pe 1981 din municipiul Satu Mare a fost prezentat în sala Filarmonicii un reușit spec

tacol susținut de formații de artiști amatori din întreprinderile sătmărene și de formația instrumentală de muzică populară „Țara Oașului". (Octav Grumeza).
MARAMUREȘ 0 Pionierii de la școala generală din Băiuț au închinat celei de-a 60-a aniversări a U- niunii Tineretului Comunist o interesantă expoziție de artă plastică cu lucrări semnate de membrii cercului de profil. Expoziția, care cuprinde numeroase portrete de oameni tineri și vîrstnici, este deschisă la casa de cultură din orașul Tîrgu Lăpuș. (Gheorghe Susa).

COVASNA • La Biblioteca județeană din Sf. Gheorghe s-a deschis o expoziție din lucrările realizate de copii în cadrul cercurilor de artă plastică și de artă decorativă organizate pe lingă Casa pionierilor și șoimilor patriei din Sf. Gheorghe. (Păljănos Maria).
PRAHOVA • In două comune vecine din Prahova — Apostolache și Singeru — au loc „Zilele cultu

rii", In cadrul cărora se desfășoară diferite activități politico-educative și cultural-artistice : simpozioane, mese rotunde, seri de poezie, vizionări de filme, spectacole de teatru și muzică, expoziții de pictură și sculptură. (Constantin Căpraru).
TIMIȘ O Aflat Ia Timișoara, unde împreună cu Filarmonica de stat „Banatul" a susținut mai multe concerte, artistul poporului Ion Voicu a fost oaspetele colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea „Electrobanat". Cu acest prilej, într-una din secțiile de producție, reputatul artist a interpre

tat la vioară „Balada" de Ciprian Porumbescu. (Cezar Ioana).
BUZĂU • Filiala Buzău a U.A.P. a deschis, la Casa de cultură a sindicatelor din municipiu, expoziția județeană de grafică „România — pace — dezarmare". (Stelian Chiper).
MEHEDINȚI • La căminele culturale din județ se află în plină desfășurare concursul gen „Cine știe ciștigă", cu tema „Mehedințiul la 20.de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii". (Virgiliu Tătaru).

CLUJ • în Aula Magna a Universității „Babeș Bolyai" din Cluj- Napoca a avut loc un simpozion dedicat centenarului nașterii lui Nicolae Titulescu. (AI. Mureșan).
TELEORMAN 0 La Alexandria s-a desfășurat o sesiune de comunicări și referate pe tema „75 de ani de la marea răscoală a țăranilor din 1907 și 20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii". Au participat activiști de partid și de stat, cadre didactice universitare din București, profesori de științe sociale, muzeografi și cercetători locali, elevi. (Stan Ștefan).
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

ADUNARE OMAGIALĂ Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări și urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a urcării pe tron.Exprimind Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere, îmi este foarte plăcut să vă adresez dumneavoastră urări de fericire și prosperitate poporului român. Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.
HASSAN AL ll-LEA

Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMesajul Excelenței Voastre de felicitări și de bune urări trimis cu ocazia zilei noastre naționale a fost foarte apreciat de poporul din Mauritius și de mine personal și dorim să vă mulțumim din toată inima pentru amabilele dumneavoastră simțăminte.
DAYENDRANATH BURRENCHOBAY

Guvernator general

Lectura tineretului
(Urmare din pag. I)cheie a noii literaturi pentru copii și tineret. In acest spirit ne putem dori un Fât-Fru- mos al vremii noastre, care să se lupte cu I tarele și relele lumii cbntemporane, dar și cu tainele naturii, cu piedicile care stau in calea cunoașterii,necesară, deci, o literatură pentru tineret Tare să cuprindă în substanța ei, in țesă-

E

tura ei simțiri, ci f icul porane, tafore și viziuni conforme cu fondul aperceptiv, cu experiența de viață, cu virsta psihologică și cu universul material și spiritual în care trăiește tinârul de azi. Cred că anumite mutații calitative trebuie să aibă loc in acest domeniu, odată cu o interferență mai mare a rezultatelor diverselor

de gînduri șl esența și spe- lumii contem- firește în me- științe cu substanța literaturii. Firește, a- vem un început bun in acest sens, dar procesul se cere influențat, sprijinit să se dezvolte cu mai multă eficiență în privința modernizării literaturii pentru copii și tineret, a sincronizării universului ei cu universul existențial o- biectiv concret, dar și subiectiv, al omului acestui veac al revoluțiilor tehnico-știin- țifice.

consacrată împlinirii a 75 de ani de la marea răscoală 
a țăranilor din 1907 și a 20 de ani de la încheierea 

cooperativizării agriculturiiMuncii Socialiste, președintele C.A.P. din Goicea Mare, și Marin Ciucă, secretarul Comitetului orășenesc Băi- lești al P.C.R., care au evocat lupta eroică a țărănimii din România, din județul Dolj pentru libertate socială și independență națională, pentru progres și civilizație, pentru victoria socialismului în patria noastră, au relevat politica științifică, originală, realistă a partidului și statului nostru de transformare socialistă a agriculturii.în încheierea adunării. într-o atmosferă vibrantă, participanții au adresat o telegramă C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele :

La clubul întreprinderii „Electropu- tere" din Craiova a avut loc o a- dunare omagială organizată de Comitetul județean Dolj al P.C.R. cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la marea răscoală a țăranilor din 1907 și a 20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii in țara noastră.în cadrul adunării au luat cuvîn- tul Marcel Mogoșiu, secretar al comitetului județean de partid. Ștefan Hîrzoiu, președintele cooperativei a- gricole de producție „1907“ din Valea Standului, Ilie Pasa, din Goicea, veteran participant la răscoală, Gheorghița Segirceanu, secretar al comitetului de partid din comuna Desa, Dumitru Dinișor, Erou alSărbătorind astăzi trei sferturi de veac de Ia marea răscoală din 1907, ce a cuprins in furtunoasa ei încleștare și 94 de sate din județul nostru, aducem un fierbinte omagiu celor peste 11 000 de țărani români care au murit cerind pămint, dindu-și viața pentru o cauză sfintă și dreaptă.Aniversind astăzi 20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, aducem prinosul recunoștinței noastre Partidului Comunist Român, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușcscui primul bărbat al tării, care in toată acea perioadă, îndeplinind munci de înaltă răspundere in conducerea partidului și statului, v-ați aflat mereu printre țărani, întotdeauna acolo unde era mai greu, unde se cerea o mai înțeleaptă apreciere a situațiilor, o vorbă mai caldă, o mai directă cale de comunicare sufletească, o putere sigură de convingere.Pentru acest an ne angajăm să valorificăm la maximum potențialul agricol al județului nostru, să muncim cu toată răspunderea, cu spirit revoluționar pentru a asigura accentuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii, pentru a înfăptui, așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, o adevărată revoluție in agricultură.

O manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Elene, a avut loc, miercuri, in Capitală.Prof. dr. Zoe Dumitrescu-Bușulen- ga, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, a vorbit asistenței despre „Cultura greacă și sursele spiritului european".Erau prezenți membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, personalități ale vieții culturale bucu- reștene, ziariști, un numeros public.Au fost de față Michel Cottakis, ambasadorul Republicii Elene la București, și membri ai ambasadei.în încheiere a rulat un film documentar grec.
★în perioada 21—24 martie, un grup de cadre și cursanți ai Universității de apărare națională a S.U.A., condus de generalul-locotenent John S. Pustay, președintele universității, a făcut o vizită in țara noastră.Oaspeții au avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Academia „Ștefan Gheorghiu" și Asociația de drept internațional și relații internaționale, au vizitat Academia militară, Muzeul militar central, obiective economice și turistice din Capitală.

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Președintele Republicii Elene ATENAAniversarea Zilei naționale a Greciei îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de progres și bunăstare poporului elen prieten.Nutresc convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, înțelegere șt colaborare dintre România și Grecia vor cunoaște, in luție ascendentă, că schimburile și cooperarea pe plan tehnic, cultural și în alte domenii vor continua să se aprofundeze în interesul reciproc al celor două țări șiNoul dialog la nivel înalt de la Atena, pe care îl aștept cu multă plăcere, va inaugura, fără îndoială, o nouă etapă in dezvoltarea relațiilor româno-elene, va da un impuls nou, mai viguros, schimburilor și cooperării bilaterale, constituind, in același timp, o contribuție de seamă la promovarea păcii, destinderii, securității și cooperării în Balcani, in Europa și în lume.

continuare, o evo- economic, științific, diversifice și să se popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2S, 

27 și 28 martie, tn țară : Vreme In curs 
de încălzire ușoară și treptată. Cerul 
va ti variabil, Izolat spre sflrșltul in-

tervalulul In nordul șl estul țării se 
vor semnala precipitații slabe. Vint 
slab, pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 6 
și plus 4 grade, izolat mai coborite in 
estul Transilvaniei, iar maximele intre 
5 și 15 grade, local mai ridicate. Brumă 
și îngheț la sol îndeosebi In regiunile 
nordice In prima parte a Intervalului.

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Hindbalul românesc are resurse pentru a cuceri
noi poziții de frunte în ierarhia mondialaLa prima sa participare într-un campionat mondial (ediția a IlI-a, din anul 1958), reprezentativa României Nici abia ,.11“ n-a . . .. ..tră ca la ediția imediat următoare, in anul 1961, să-și adjudece chiar titlul mondial. Ca și in 1964, in 1970 și in 1974. Au fost anii de strălucită glorie ai handbalului românesc. Din 1974 insă, tricolorii noștri n-au mai urcat pe prima treaptă a podiumului invingătorilor decit la competițiile universitare. Cind la Olimpiada din 1976 au pierdut finala — ne-am zis că a fost un accident, și am așteptat încrezători Mondialul din 1978. Dar... locul șapte. Revenin- du-ne din șoc, am fost oarecum mulțumiți cu locul trei la Olimpiada 1980, deși nu era locul intîi. începusem să credem tot mai mult că la Mondialul 1982 vom asista în sfirșit la revirimentul mult dorit, mai ales că sorții ne rezervaseră un culoar destul de favorabil ajungerii pină in finala mare. N-a fost așa nici acum : locul cinci.Handbaliștii noștri au susținut, la acest campionat mondial, șapte partide. Au invins in cinci : cu Danemarca (locul 4, in final). Cuba (13), Suedia (11), Ungaria (9) și R.D. Germană (6) ; au fost infrînți in două : cu Iugoslavia (locul 2) și Spania (8). Altfel spus, competiția a cuprins trei faze : grupa preliminară, cu trei jocuri (le-am ciștigat pe primele două — la Danemarca și Cuba — și l-am pierdut pe ultimul, la Iugoslavia) ; turneul semifinal, tot cu trei jojri»-' (de asemenea le-am ciștigat pe , mele două — cu Suedia și Ungaria — și l-am pierdut pe ultimul); finala pentru stabilirea locului in clasamentul general (am jucat cu R. D. Germană pentru locurile 5—6 și am ciștigat). Cele mai aplaudate evoluții ale echipei noastre au fost in fața Ungariei, (scor 24—19) și R. D. Germane (24—21) ; între aceste două excelente partide s-a intercalat evoluția cea mai criticabilă — cu Spania (20—22) ; în celelalte confruntări, reprezentanții noștri au alternat perioadele (sau reprizele) de joc foarte bun cu altele de scăderi tehnice și căderi morale.Cititorii își mai amintesc, desigur, că înaintea ultimului meci din turneul semifinal reprezentativa română avea o poziție deosebit de avantajoasă, o victorie — normală și de așteptat — în fața Spaniei califi- cînd-o în finala mare. Toate pronosticurile (ale jucătorilor și specialiștilor, ale presei vest-germane și ale presei noastre, ale dumneavoastră înșivă) dădeau ca sigură o finală România — Uniunea Sovietică. O finală la care nu s-a ajuns, insă, din cauză că s-au împotrivit handbaliștii spanioli. Atita deziluzie și mîhnire a produs înfrângerea stupefiantă în fața spaniolilor și atit de mult a fost tălmăcit șl răstălmăcit acest decisiv eveniment sportiv care în loc de argint cinci incit plicații.Personal, categoric toate supozițiile și insinuările pe care mi-a fost dat să le aud, ici-colo, după înapoierea în țară. Cu încredințarea fermă că respect adevărul și numai adevărul, exclud definitiv din discuție orice problemă extrasportivă. Și-mi explic jocul falimentar făcut în meciul cu Spania

nu s-a calificat in turneul finul, n-aveam pretenții, întrucât noi trecuserăm de la handbalul in la handbalul in „7". Ceea ce împiedicat, totuși, echipa noas-
numai și numai prin cauze de ordin sportiv. A fost o zi nefastă, cu un meci in care s-au înnodat toate slăbiciunile trădate pină atunci doar separat și mai palid de către echipa noastră. Respectiv : ritm lent, joc static, multe pase... la adversar, atacuri lungite, apărare imobilă pe semicerc, defecțiuni pe extreme (și în atac și în apărare), labilitate psihică.în ciuda jocului lor oarecum demodat și a slăbiciunilor manifestate mai mult sau mai puțin in confruntările anterioare, handbaliștii noștri — care arătaseră și calități deosebite — puteau să cîștige lesne meciul cu Spania (o echipă aflată într-un

Cîteva concluzii 
pe marginea recentului 

campionat mondial 
desfășurat 

în R.F. Germania

echipă ciștigatcu Un- mare ce
remarcabil progres, totuși o de mina a doua). Nu l-au pentru că :...După jocul excepțional garia, vedeau numai finalaapăruse la orizont ; au intrat pe teren să îndeplinească și formalitatea învingerii spaniolilor, care spanioli nu s-au împăcat nici o clipă cu postura de victime sigure (aveau și moralul unui anterior 17—17 cu echipa României) și s-au bătut cu disperare. Văzînd că timpul trece si sint conduși, ai noștri au trecut de la infatuare la panică — parcurgind, prin urmare, drumul obișnuit de la victoria formală la înfringerea inevitabilă....Vasile Stingă a fost ținut tot timpul om la om, practic fiind scos din joc (ceea ce mai încercaseră și iugoslavii, dar nu permanent și nu atit de hotărît). Or, echipa noastră a dovedit că nu a fost suficient de bine pregătită pentru jocul fără Stingă, de „cinci la cinci" in fața semicercului. Este în general un mare dezavantaj pentru formațiile care se bazează pe un singur șuter, valoros dar ușor de anihilat. Echipele clasate înaintea noastră au avut, toate, mai multi trăgători de temut, incit apărările adverse nu știau pe care să-1 anihileze mai întii. N-au avut acele echipe nici un jucător pe podiumul golgeterilor campionatului, dar au avut atac colectiv greu de stăvilit....în Sfirșit, poate că nici așa nu pierdeam cu Spania dacă portarul Munteanu — cu totul și cu totul formidabil în celelalte jocuri — n-ar fi prins și el o zi proastă toc-

mai atunci. Capacitatea sa de joc normală ar fi putut înclina balanța meciului in favoarea noastră.Așa s-a făcut că am ocupat locul cinci. Un loc nemulțumitor, la care s-a ajuns — aparent — fiindcă am pierdut intîlnirea cu spaniolii, dar — în fond — fiindcă echipa noastră n-a fost pregătită să joace constant la nivelul maxim al posibilităților ei. posibilități etalate in turneele de pregătire dinaintea campionatului mondial. Din 15 handba- liști ciți au fost selecționați nici unul nu a jucat foarte bine pe tot parcursul competiției ; numai trei au fost cit de cit mai constanți la un nivel inalt (Stingă, Munteanu și Radu Voina — exceptînd ziua cu Spania) ; doi au avut cîteva meciuri excelente și restul mai slabe (Marian Dumitru și Bedivan) ; cinci nu și-au regăsit valoarea cunoscută (Măricel Voinea, Buligan, Folker, Durău, Drăgănlță) ; ceilalți cinci n-au fost utilizați edificator (Redl, Birtalan, Vasilca, bovschi).Despre permitem moment, ță probată prilejuri fiind un temei că singuri își pot aprecia cu exigență rezultatul. Față de ceea ce am mai spus la adresa antrenorilor în corespondențele transmise din sălile campionatului mondial nu adăugăm decît că în locul cinci se regăsește și munca lor — cu meritele și deficiențele ce decurg din această poziție in clasament.Atît avem de spus despre a zecea ediție a Campionatului mondial de handbal masculin. Evident, ne gin- dim cu sinceră nădejde că revirimentul așteptat se va produce, totuși, la Olimpiada 1984 de la Los Angeles și la ediția următoare a Mondialului, în 1986 (probabil în Elveția sau Iugoslavia — hotârîrea va fi luată in august de Congresul F.I.H. de la Londra). Optimismul nostru se întemeiază pe valoarea și resursele deosebite ale școlii românești de handbal (jucători — tehnicieni — organizatori) și pe faptul că majoritatea handbaliștilor trecuți prin focul Mondialului 1982 vor putea fi prezenți și la marile competiții enunțate, aflîndu-se acum la o vîrstă tînără : Stingă 25 de ani, Buligan 22, Redl 24, Durău 25, Marian Dumitru 22, Bedivan 24, Măricel Voinea 23, Gheorghe Dumitru 25. Și mai sînt Boroș, Roșea și încă mulți alții capabili să întărească lotul național. Ne place să credem că optimismul nostru de acum va fi confirmat și onorat cu rezultate pe măsură in anii 1984, 1986 și mai departe...

Gheorghe Dumitru, Gra-antrenori nu necei trei noi să emitem judecăți de prestigioasa lor competen- din plin cu atitea alte

Gheorghe MITROI

de medaliile de aur sau ne-a aruncat pe locul au devenit necesare ex-ca martor ocular, refuz

0 SE ROTEȘTE... O 
REGIUNE. Caucazul Mic se rotește încet in sensul invers acelor ceasornicului. , Rotirea a început in perioada paleogenului, adică in urmă cu aproximativ 60—65 milioane de ani. In 25 de milioane de ani, el s-a rotit cu 30—40 de grade față de Caucazul Mare. La aceste concluzii au ajuns colaboratorii centrului științific ..Gheofizica" al Academiei de Științe a R.S.S. Azer- baidjene, in urma unor cercetări paleomagnetice. Rocile care conțin minerale magnetice au capacitatea de a „memoriza" informațiile privind vechiul cimp magnetic al Terrei. Dar de regulă, peste această magnetizare primară slabă se sqp^fepun „amintiri" ulterioare. Aparatul pe

în cîteva rînduri• La Hunedoara, intr-un meci pentru preliminariile U.E.F.A., echipa de juniori a României a terminat la egalitate (2—2) cu formația Bulgariei.• în campionatul mondial de hochei pe gheață de la Viena (grupa B) : România—Norvegia 2—3 (0—1, 0—1, 2—1).• Pe stadionul Republicii din Capitală, in meci amical de fotbal. Rapid București—Lotul de tineret 2—1.• Aproape 10 000 de spectatori au urmărit miercuri la Praga meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Cehoslovaciei și Greciei. Fotbaliștii cehoslovaci au terminat învingători cu scorul de 2—1 (0—1) prin punctele marcate de Radimec (min. 50) și Jarolim (min. 87). Oaspeții au înscris prin Kuis (min. 43).
bază de semiconductor! creat la centrul „Gheofizica", extrem de sensibil, este capabil să descopere in minerale cele mai slabe urme de magnetizare primară. Fenomenul rotirii Caucazului Mic, descoperit cu ajutorul acestui aparat, prezintă un deosebit interes teoretic și practic.

® UZINĂ CONSTRUI
TĂ DE... ROBOȚI. Firma japoneză „Kavasaki" a făcut cunoscut recent că are intenția să construiască cea mai mare uzină de roboți cu ajutorul... roboților. Uzina, care urmează sâ intre in funcțiune in anul 1984, va produce anual 2 000 de roboți industriali, care vor executa. la diferite întreprinderi, suduri, operații de montaj, de

vopsitorie. Roboții sint utilizați pe larg in prezent de către industria japoneză. Numai o singură întreprindere aparținind companiei „Fuzitzu Famuk", de pe insula Honsu, livrează lunar pină la o sută de roboți.
• A FOST DEZLEGAT 

„MISTERUL" PIGMEI
LOR ? Se pare că a fost găsit răspunsul la Întrebarea : de ce sint pigmeii africani atît de scunzi ? Cercetătorul american Thomas Merime a ajuns la concluzia că creșterea lor se întrerupe ca urmare a dereglării echilibrului hormonal. în organismul lor apare o insuficiență a unei substanțe asemănătoare cu insulina, numită IGF-1 și care

BOX : „Centura de aur" 
in pragul semifinalelorCu galele de ieri s-a încheiat faza preliminară a turneului „Centura de aur". Printre cei care au intrat in semifinalele categoriei „muscă" se află și Constantin Tițoiu, care a întrecut destul de greu, la puncte, pe tinârul cubanez Lionel -Leyva. N-a mai fost un meci frumos, ci unul de uzură, care cerea multă experiență în fața unui adversar încurcăreț și cam neregulamentar în luptă, ce lovea adesea după comenzile de „break" și „stop". în alt meci, Ulti- mino Ramos, probabil cel mai bun pugilist cubanez la această ediție a turneului bucureștean, l-a întrecut după o luptă aprigă și de bună calitate tehnică pe Carol Hajnal. La a- ceeași categorie — 63,5 kg — Mircea Fulger (Muscelul) l-a invins la puncte pe Grisot (Franța), dar marea surpriză a furnizat-o Mihăilă Viorel, ciș- tigător ultrarapid, după un impresionant K.O. în primul rund, în fața lui Ostrovski (U.R.S.S.). Categoria 67 kg nu va avea semifinaliști dintre reprezentanții noștri. S-au calificat ieri : Acea (Cuba), Lâharov (Bulgaria), Galkin (U.R.S.S.) și Liu Bum Hoa (R.P.D. Coreeană), toți patru pugiliști redutabili, care prin clasă tehnică și combativitate onorează întrecerile „Centurii de aur". Chio- veanu și Marinică Ouatu, puternici și destul de bine pregătiți, au intrat în semifinalele categoriei 71 kg, alături de Nedzard (Iugoslavia) și Mag- netto (Franța). Dintre boxerii români s-au mai calificat V. Iordache, N. Crăciun, S. Petrescu, G. Opri- șor, Cr. Gherghișor, Gh. Brumă.Astăzi, de la ora 18, are loc prima gală semifinală.

Valeriu MIRONESCU

★împlinirea a 150 de ani de la moartea lui Goethe — eveniment înscris în calendarul marilor aniversări pe acest an recomandate de UNESCO și Consiliul Mondial al Păcii — a fost comemorată, miercuri, in cadrul unei manifestări organizate de secția de științe filologice, literatură și arte a Academiei Republicii Socialiste România. Aspecte ale creației și gîn- dirii marelui scriitor au fost evocate, cu acest prilej, de prof. dr. docent Jean Livescu, membru corespondent al Academiei.
★în cadrul manifestărilor dedicate centenarului nașterii lui Nicolae Titulescu, la Facultatea de drept din București a avut loc, miercuri, un simpozion. Cadre didactice universitare, cercetători, j ' cu acest prilej, unele aspecte ale activității sale diplomatice, politice și juridice puse în slujba apărării păcii, independenței și suveranității României, a integrității sale teritoriale, triumfului principiilor de drept, cooperare, respect reciproc și egalitate între toate națiunile lumii. S-a subliniat, totodată, că tot ce a fost înaintat în concepțiile și activitatea ilustrului diplomat, om politic și jurist român își găsește împlinirea, pe un plan superior, în politica externă a României socialiste, care incorporează interesele și aspirațiile fundamentale ale poporului român și, în același timp, ale întregii umanități.

Tovarășul Uie Verdeț, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, cu prilejul celei de-a 161-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Elene, prin care ii adresează sincere felicitări și urări de succes. în telegramă se ex-

primă convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Grecia se vor dezvolta in viitor și mai mult, in folosul reciproc al celor două țări și popoare, al păcii, independenței, colaborării șl securității în Balcani, in Europa și in lume.

juriști au relevat.

(Agerpres)
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Ziua națională a Republicii Elene este marcată azi prin tradiționale acțiuni de țării. Ele omagierea ridicat cu pentru a înlătura dominația mană și a reda patriei răpită timp de patru manifestarea voinței mai departe mesajul întărind independența înaintarea mai departe a țării pe calea progresului.Eforturilor depuse în ultimele decenii pentru dezvoltarea unei industrii proprii prin valorificarea bogățiilor naționale li se adaugă în ultimul timp un amplu program de modernizare a structurilor economice și sociale, inițiat de guvernul constituit in urma victoriei în alegeri a Mișcării Socialiste Pan- elene (P.A.S.O.K.), primul guvern cu orientare de stingă din istoria Greciei. Obiectivele prioritare în acest sens le constituie revitaliza- rea principalelor sectoare economice, încurajarea investițiilor in scopul creării de noi locuri de muncă și reducerii ratei inflației, elaborarea și aplicarea, începînd de anul viitor, a primului plan cincinal de dezvoltare, crearea de cooperative agroindustriale.în vederea aplicării orientărilor guvernului, în principalele întreprinderi sînt create organisme speciale de control, care includ și reprezentanți aleși al muncitorilor. Totodată, reajustarea scării impozitelor pe venituri, crearea de înlesniri pentru persoanele cu venituri mici, stabilirea unui control asupra prețurilor și supravegherea creșterii costului vieții sînt cîteva din elementele noii politici fiscale și sociale anunțate de guvern, în folosul maselor populare.Ca în fiecare an, sărbătorirea Zilei naționale a Greciei prilejuiește în țara noastră reafirmarea sentimentelor prietenești nutrite de poporul român față de poporul elen, de care se simte legat din cele mai vechi timpuri prin relații de conlucrare în lupta pentru idealurile Independenței și progresului.Beneficiind de asemenea noase tradiții, raporturile România și Grecia au fost, in ultimii ani, puternic impulsionate de

masă în toate colțurile prilejuiesc, deopotrivă, luptătorilor care s-au arma in mină in 1821 oto- libertatea secole, cit și de a duce înaintașilor, și asigurînd

Iumi- dintre

vizita Întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Atena in 1976 și de vizitele efectuate in țara noastră de Constantin Karamanlis, in calitatea sa de prim-ministru, apoi de președinte al republicii. Nu încape îndoială că noua vizită pe care o va intreprinde in curind în Grecia președintele României, convorbirile cu șeful statului elen și cu primul ministru, Andreas Papandreu, vor constitui un moment de cea mai mare însemnătate pentru aprofundarea și extinderea în continuare a colaborării dintre țările și popoarele noastre, în cele mai variate domenii.Experiența acumulată, preocupările celor două țări, atît în domeniul politicii interne, cit și în al celei externe, oferă premise dintre cele mai favorabile in acest sens. Caracterul complementar al economiilor naționale și apropierea geografică pun în evidență avantajele ce decurg pentru ambele țări din extinderea și intensificarea conlucrării pe tărîm economic, inclusiv al cooperării in producție. în același timp, sînt evidente disponibilitățile țărilor noastre pentru amplificarea conlucrării în ramurile principale ale economiilor lor naționale, ceea ce ar constitui un suport suplimentar pentru înfăptuirea programelor lor de dezvoltare.Elementele noi ce se conturează în politica externă a Greciei lărgesc terenul colaborării noastre în lupta pentru apărarea păcii și destindere. Cele două țări se In- tîlnesc in eforturile pentru statornicirea unui climat trainic de prietenie șl Încredere Intre toate statele din Balcani, pentru transformarea spațiului nostru geografic lntr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, înfăptuirea năzuințelor popoarelor noastre privind denuclearizarea militară a Balcanilor s-ar înscrie ca o contribuție de cea mai mare Însemnătate la însănătoșirea climatului politic la scara întregului continent, la făurirea securității în Europa și în întreaga lume.Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Elene, poporul român adresează poporului prieten grec cele mai calde felicitări și urarea de a dobîndi noi și noi succese în înfăptuirea nobilelor sale idealuri de progres și pace.
Turism și balneologie

CURĂ BALNEARĂ IN TOT TIMPUL ANULUI
A

în legătură cu afecțiunile care pot fi tratate în această perioadă caracterizată de instabilitatea timpului, tovarășul dr. Andrei Rădulescu, medic primar la Institutul de balneofizioterapie din București, ne-a spus :

cura balneară, același medic a precizat :Astăzi, oricine instabilitatea are influențe organismului, la omul să-știe că timpului asupra chiar și nătos. De aceea, este— Cura balneară in aceste luni poate fi e- fectuată, cu bune rezultate, ân toate afecțiunile. în primul rînd, pot veni în stațiuni suferinzii cu afecțiuni ale aparatului locomotor și, bineînțeles, cu afecțiuni asociate a- cestora. Se pune însă o condiție, și anume ca pacienții să vină în stațiunea recomandată de medicul specialist numai după ce au făcut examenele indicate de acesta — clinice și paraclinice (radiologie, cardiogra- fic, probe biologice. Inclusiv interpretarea lor).La Întrebarea privind influența instabilității timpului asupra persoanelor venite la

Recomandări 
ale medicilor 

de specialitate

Indicat ca. în cadrul curei balneare, pacienții să se preocupe nu numai de efectuarea procedurilor menite să le amelioreze starea sănătății, ci și de acele proceduri care contribuie în mod expres la călirea organismului. Poate unii doresc să afle dacă sînt recomandate procedurile de călire unui reumatic, unui suferind de ulcer sau de colecistopatie ? Da, sint recomandate in

mare măsură. Sejurul într-o stațiune trebuie dedicat nu numai e- fectuării procedurilor hidrofizioterapeutice, ci și mijloacelor specifice de călire a organismului (dușuri șl băi alternante, mers și alergare în aer liber, plimbări efectuate după mesele principale etc.). Cum cei mal multi dintre noi uită să ie aplice cînd sînt acasă sau nu dispun de suficient timp liber, iată că, odată ajunși în stațiune, le pot aplica din plin, mai ales în prima parte a perioadei de cură, în mod gradat, după indicațiile medicului balneolog.— în așa-zlsul „extrasezon" pot beneficia de cură balneară suferinzii din toate grupele de virată ?Cei care au ră- tributarl concepea tratamentulmastiei balnear se face numai vara sînt, din păcate.

contribuie la creștere. Merime a recoltat pentru cercetare probe de singe de la un grup de pigmei din Republica Africii Centrale și le-a comparat cu rezultatele analizelor probelor de singe luate unui grup de africani cu o statură normală. S-a vădit cu acest prilej că in organismul pigmeilor există doar o treime din cantitatea de hormon IGF-1 aflată in corpul oamenilor cu o statură normală. Așa se explică, după părerea cercetătorului american, faptul că înălțimea maximă atinsă de pigmei este de 140 centimetri.

• ALGE PENTRU 
PURIFICAREA APELOR 
FIORDURILOR. Specialiști ai universității din Trondheim (Norvegia) au ajuns la concluzia că cea mai eficientă metodă de purificare a apelor fiordurilor poluate cu substanțe chimice utilizate în agricultură și cu ape uzate este utilizarea algelor. In plus, algele sînt și o sursă de materii prime pentru industria chimică, ele puțind fi folosite și în furajarea animalelor. S-a constatat că aceste plante împiedică acumularea in apa mării a

Tușnad - hotelul „Oltul"adulții în plină activitate. Motivația lor, pe care o auzim adesea — vacanța mare a copiilor — este nefondată, în realitate, un reumatic, de exemplu, poate face o primă cură balneară de 18 zile „în extrasezon" la Eforie-Nord sau Mangalia și o a doua in sezonul estival, adică in timpul „vacanței mari", cînd dorește să meargă cu copiii. Un suferind de astenie

efectua acum o montană de zile la Tușnad,poate cură 10—12 de exemplu, iar vara sau toamna o poate repeta cu aproape a- ceeași durată.Iată de ce consider profund greșită opinia celor care, suferind anumite afecțiuni necesită tratament stațiunile balneare, firmă că perioadele ianuarie — mai și octombrie — decembrie sînt „anotimpuri de

cură ale pensionarilor".

de ce în a-

★Interestndu-ne la organizatorii de turism, am aflat că în această perioadă tarifele în stațiunile balneoclimaterice sînt avantajoase. Informațiile necesare se pot obține de la agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București.
fosfaților care ajung aici de pe ogoare și împreună cu apele reziduale industriale. Hrănindu-se cu aceste substanțe, algele cresc repede. Cercetătorii au și creat primele culturi, iar in prezent încearcă sâ obțină soiuri noi, care să utilizeze și mai eficient apele reziduale industriale.
• SURPRIZELE PIRA

MIDEI. Se considera că piramida faraonului Amenem- het III este bine studiată, dar această părere a fost infirmată recent prin descoperirea unei camere mortuare, necunoscute pină acum, cu trei sarcofage conținind mumiile a două soții ale faraonului și a unei prințese. A fost găsit, de asemenea, un cufăr, placat cu foi de aur.

în care se aflau vase de marmură, amulete de faianță și alte obiecte. Specialiștii apreciază că această descoperire nu este ultima „surpriză" pe care o face piramida, că interiorul ei ascunde incă nu puține secrete.
• FRIGIDERE NATU

RALE. Specialiștii mongoli au alcătuit harta zonelor cu îngheț veșnic aflate pe teritoriul țării și au propus utilizarea „rezervelor naturale de frig" pentru nevoile economiei naționale. Au și fost create patru mari frigidere naturale cu o capacitate de cite 1 000 de tone fiecare.
• O INTIRZIERE DE 

SECOLE. Nu do mult 
poșta orașului suedez Mariestad

a primit o scrisoare neobișnuită expediată de un danez, pe nume E. Karensson, in anul... 1611. Pe atunci Suedia și Danemarca erau in stare de război și legăturile poștale dintre ele fuseseră întrerupte. Scrisoarea a fost dată Ia arhivă, unde a rămas 370 de ani, pinâ cind funcționarul care a găsit-o a expediat-o adresantului.
• TRACTOR „TĂ

CUT". La tirgul industrial din Viena a fost prezentat un tractor experimental care funcționează aproape fără zgomot. Inventatorul originalului sistem de combatere a zgomotului, profesorul Katzda, consideră că 100 de tractoare „tăcute" nu fac mai mult zgomot decit un singur tractor obișnuit.



Noi acțiuni și luări de poziție împotrivă^

cursei^ înannărilor, pentru dezarmare_ și^ pace
IN SENATUL AMERICAN. Mărturiile zguduitoare 

ale unor supraviețuitori de la Hiroshima
WASHINGTON. Potrivit relatări

lor agenției France Presse, acțiu
nea unor senatori și membri ai Ca
merei Reprezentanților in favoarea 
dezarmării nucleare ia amploare in 
S.U.A. Proiectul de rezoluție intro
dus la 10 martie in Camera supe
rioară a Congresului S.U.A. de sena
torii Edward Kennedy (democrat din 
statul Massachusetts) și Mark Hat
field (republican din statul Oregon), 
prin care se cere ca U.R.S.S. și 
S.U.A. să „oprească cursa înarmă
rilor nucleare", să reducă numărul 
focoaselor nucleare, al rachetelor și 
al altor mijloace de transport la 
țintă, a fost semnat de 19 sena
tori. O rezoluție identică, introdusă 
in Camera Reprezentanților, a în
trunit semnăturile a 150 deputați.

„Aș dori ca guvernul să cheltuias
că mai puțin timp pentru pregăti
rile de -ăzboi și mai mult timp 
pentru împiedicarea izbucnirii lui" 
— a declarat senatorul E. Kennedy.La riadul său, senatorul Mark 
Hatfield a opinat că înghețarea 
cursei înarmărilor nucleare ar fi 
„cea mai practică, mai utilă cale de 
realizare a unei reduceri a armelor 
nucleare". In același sens, senato
rul Alan Cranston a apreciat că 
poporul american se află cu mult 
înaintea conducătorilor săi, cerind 
să se pună capăt cursei înarmărilor 
nucleare.

In fața auditoriului au fost pre
zentați patru supraviețuitori japo
nezi ai bombardamentului atomic de 
la Hiroshima, care au evidențiat 
suferințele inimaginabile provocate 
de această tragedie și au pledat 
pentru abolirea completă a armelor 
nucleare. „Mărturia celor patru su
praviețuitori, unii complet desfigu
rați, după catastrofă, a fost zgudui
toare" — notează agenția „France 
Presse".

„Șocantă a fost și prezentarea 
unui film documentar, care a per
mis publicului să vadă imaginile 
edificatoare ale ororilor provocate 
de bombele atomice" — continuă 
France Presse. „De opt ani de cind 
sînt in Senat n-am fost atit de 
emoționat" — a declarat senatorul 
Paul Tsongas, unul din semnatarii 
rezoluției, care a asistat la mărtu
riile supraviețuitorilor.

In favoarea dezarmării, a „în
ghețării" înarmărilor nucleare au 
vorbit și o serie de reprezentanți 
ai principalelor culte din S.U.A. — 
protestant, catolic și mozaic.

Membri ai Congresului american, 
partizani ai „inghcțării" înarmărilor 
nucleare de către S.U.A. și U.R.S.S. 
sînt sprijiniți de o vastă mișcare 
care ia amploare in întreaga țară 
sub numele de «Campania pentru 
înghețarea armamentului nuclear- — 
menționează France Presse. Pre
ședintele acestei organizații, Ran
dall Kehler, a declarat că mișcarea 
este reprezentată in 43 din cele 50 
de state ale S.U.A.

In sprijinul campaniei pentru 
dezarmare a luat poziție și George 
Ball, fost subsecreiar de stat al 
S.U.A. El a precizat că manifesta
țiile antinucleare pe întregul glob 
vor lua in continuare amploare 
„pină cind vom începe negocieri ra
pide și serioase pentru a pune ca
păt cursei înarmărilor nucleare".

„Se impun măsuri 
stringente 

pentru înfăptuirea 
dezarmării"

BONN 24 (Agerpres). — Intr-un 
discurs i oștit in localitatea Marie 
din landul Rhenania de Nord — 
Westfalia, Willy Brandt, președin
tele Pa-tidului Social-Democrat din 
R.F.G., s-a pronunțat in favoarea 
opririi cursei. înarmărilor. El a ex
primat îngrijorarea in legătură cu 
evoluția nesatisfăcătoare a relațiilor 
Est-Vest, care s-au agravat ca ur
mare a accelerării cursei înarmări
lor. Conflictele dintre marile puteri 
nucleare și cursa înarmărilor — a 
spus Willy Brandt — reprezintă un 
pericol și pentru celelalte popoare. 
Ele generează încordare in întreaga

lume, agravează conflictele re
gionale.

O problemă vitală pentru noi o re
prezintă in momentul de față reali
zarea de măsuri cu privire la limi
tarea înarmărilor și la înfăptuirea 
unei dezarmări reale. Trebuie să ac
ționăm m favoarea unei politici 
orientate spre diminuarea încordării 
internaționale și care să depășească 
frontierele Europei — a spus el.

Limitarea înarmărilor 
nucleare — o cerință 

stringentăWASHINGTON 24 (Agerpres). — Intr-un interviu aedrdat săptămîna- lului „U.S. News and World Report", Glen Seaborg, cunoscut om de știință american, fost președinte al Comisiei pentru energie atomică din S.U.A., s-a pronunțat în favoarea încheierii grabnice între S.U.A. și U.R.S.S. a unui acord cu privire la limitarea înarmărilor nucleare. Este absolut necesară în prezent dezes- caladarea cursei înarmărilor nucleare - a subliniat Seaborg. Omul de știință american a relevat, totodată, necesitatea încheierii grabnice a unui acord atotcuprinzător cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.

In cadrul acțiunilor împotriva înarmărilor, pentru pace, care au loc în întreaga Japonie, la Tokio s-a desfășurat recent o campanie de colectare de semnături sub deviza „Pentru salvarea omenirii, abolirea armelor nucleare", arborată pe pancartele purtate

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU Șl PREȘEDINTEEE YASSER ARAFATBEIRUT 24 (Agerpres). — Tovarășul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), l-a primit la Beirut pe Ion Cum- pănașu, membru supleant al C.C. al P.C.R.. director general al Agenției române de presă „Agerpres". care efectuează o vizită în Liban și Siria la invitația conducerii Agenției Palestiniene de Presă W.A.F.A.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise tovarășului Yasser Arafat un salut călduros, cele mai bune urări de sănătate și tot mai mari succese în activitatea sa, iar poporului palestinian prieten izbîndă deplină în înfăptuirea idealului său de viață liberă într-un stat național propriu independent, în cadrul primirii au fost reafirmate poziția principială, fermă și consecventă a Partidului Comunist Român, a României socialiste de promovare a unei soluții de pace globale, justă și durabilă în Orientul Mijlociu, sprijinul politic, moral și material acordat poporului palestinian, luptei sale drepte pentru libertate și independență națională.Președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, un salut cordial și prietenesc, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și noi succese pentru poporul prieten român. El a adresat, în același timp, președintelui Nicolae Ceaușescu, poporului român, mulțumirile cele mai sincere pentru sprijinul multilateral și permanent pe care l-au acordat și îl acordă O.E.P., poporului palestinian în lupta pentru dobîndirea drepturilor sale legitime, pentru triumful cauzei sale drepte.în cadrul convorbirii, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a dat o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare statornicite intre O.E.P. și P.C.R., subliniind rolul ho- tărîtor al întîlnirilor sale cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea a- cestor relații.A fost evidențiată însemnătatea colaborării dintre qple două agenții de presă, dintre ziariștii români și palestinieni pentru mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor noastre, pentru promovarea prieteniei și conlucrării rodnice dintre ele.La primire a fost prezent Florea Chițu, ambasadorul României la Beirut.
„Decalajele economice continuă să se agraveze"

— declară primulLONDRA 24 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Londra, unde se află în vizită oficială, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a ârătat că în prezent decalajele dintre statele bogate și națiunile sărace din lume continuă să se agraveze. Eforturile țărilor în curs de dezvoltare sînt importante, milioane de oameni căutînd să iasă din starea lor de sărăcie și să înlăture

ministru al Indieiinechitățile, dar acestea nu sînt sprijinite in suficientă măsură de statele occidentale industrializate — a arătat Indira Gandhi.Pe de altă parte, Indira Gandhi a declarat că, după obținerea independenței, țara sa a făcut numeroase și mari eforturi pentru a-și crea propria bază industrială, care să constituie elementul esențial pentru dezvoltarea economică viitoare.
Țările în curs de dezvoltare denunță 

protecționismul comercialBANGKOK 24 (Agerpres). — în cadrul. sesiunii anuale a Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), ale cărei lucrări se desfășoară la Bangkok, vorbitorii au scos în evidență obstacolele de care se lovesc țările în curs de dezvoltare în relațiile lor economice cu țările industrializate din Occident. Printre altele, s-a re

levat că volumul exporturilor produselor manufacturate provenind din țările în curs de dezvoltare s-a redus drastic, fiind limitat de măsuri proteeționiste. Totodată, termenii de schimb s-au înrăutățit pentru țările în curs de dezvoltare, ajungîndu-se la accentuarea continuă a deficitului comercial al acestora și la deteriorarea balanței lor de plăți.
DESTINUL DRAMATIC AL IMIGRANȚILOR

Sute de mii de mexicani expulzați din S.U.A.
CIUDAD DE MEXICO 24 (A- 

gerpres). — Ziarul mexican „Ex
celsior" scrie că, numai anul 
trecut, S.U.A. au expulzat peste 
300 000 imigranți mexicani, din
tre care 40 000 erau copii — rela
tează agenția Prensa Latina. Zia
rul citează statistici prezentate 
de Serviciul de imigrare și natu

ralizare (S.I.N.) al S.U.A., insă 
precizează că potrivit declara
țiilor făcute de Alan Nelson, 
membru al Comisiei S.I.N., in 
fața Comisiei pentru Relații Ex
terne a Camerei Reprezentanților 
din S.U.A., numărul celor 
expulzați in 1981 ar fi de circa 
un milion, din care majoritatea 
sint muncitori mexicani.

ȘAPTE INTR-O MAȘINĂ
PRIN TUNDRĂ <«>

phenian, Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe ambasadorul RomânieiPHENIAN 24 (Agerpres). — Tovarășul Kim Ir Sen, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, l-a primit pe Constantin Iftodi, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.P.D. Coreeană.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Kim Ir Sen un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese tot mai mari în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului.Tovarășul Kim Ir Sen a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a rugat să se transmită tovarășului

Nicolae 'Ceaușescu un călduros salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în înalta misiune de conducere a partidului și statului..In cadrul convorbirii care a avut loc au fost evocate cu satisfacție relațiile exemplare de strinsă prietenie. solidaritate și colaborare, întemeiate pe stimă și încredere reciprocă, existente intre cele două partide și țări socialiste. A fost exprimată, de ambele părți, hotărirea de a dezvolta și intensifica continuu conlucrarea româno-coreeană in toate domeniile de activitate, in interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie tovărășească.
Congresul Partidului Socialist Democratic ItalianROMA 24 (Agerpres). — La Milano au început, miercuri, lucrările celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Socialist Democratic Italian.Sint prezente delegații ale partidelor democratice italiene, precum și ale unor partide democratice și mișcări progresiste de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație condusă de tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.După cuvîntul de salut adresat de senatorul Giuseppe Saragat. președintele P.S.D.I., a fost prezentat, de către Pietro Longo, secretar general al P.S.D.I., un amplu raport, care a făcut analiza situației politice

din Italia, a perspectivelor unității forțelor laice și socialiste, a problemelor actuale ale vieții politice internaționale.Vorbitorul s-a referit, în acest context, Ia relațiile de prietenie și colaborare dintre P.S.D.I. și P.C.R., la întilnirile și convorbirile fructuoase dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Pietro Longo, secretar general al P.S.D.I., apreciind că a- ceste relații au o deosebită valoare pentru amplificarea raDorturilor dintre România și Italia, dintre popoarele noastre, în interesul cauzei păcii, securității și colaborării între națiuni.Lucrările congresului continuă.
Centenarul Nicolae Titulescu

NEW YORK 24 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor dedicate cente
narului nașterii marelui diplomat ro
mân Nicolae Titulescu, prof. Liviu 
Maior a susținut două conferințe la 
universitățile Wayne State și Ann 
Arbor, intitulate „Titulescu și poli
tica externă a României intre cele 
două războaie mondiale".

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-unui 
din numerele sale recente, cotidianul 
francez „Le Figaro" inserează un ar
ticol in care se arată că printre per

sonalitățile marcante ale vieții poli
tice și diplomatice internaționale 
dintre cele două războaie Nicolae 
Titulescu ocupă un loc proeminent. 
In continuare sint prezentate , yit.e 
biografice și unele dintre inițlzt 'e 
politice cele mai importante at. 
cestui „campion al apărării și pro
movării principiilor de integritate te
ritorială și neamestec in treburile 
interne ale unei alte țări", cum il 
numește autorul articolului pe ma
rele diplomat român.

WAGEMȚHLE DE PRESA
gW -• pe scurt

„FLORI DE MINA". La Viena a fost deschisă expoziția „Flori de mină 
din România", îh cadrul „Zilelor vieneze ale mineralelor ’82", care a oferit 
numerosului public posibilitatea de a admira piese valoroase din patri
moniul Muzeului județean „Maramureș" din Baia Mare. Luind cuvintul 
la vernisaj, dr. Helmut Zilk, vice-primar pentru problemele culturale ale 
landului Viena, a subliniat relațiile fructuoase de colaborare dintre Austria 
și România, actuala manifestare reprezentind o contribuție la mai buna 
cunoaștere, înțelegere și prețuire reciprocă.

Continuăm drumul spre sondele Samotloru-lui, și Boris Sîrpin, dator cu un răspuns privitor la realizarea înghețului veșnic în construcția șoselelor și a pilonilor pentru clădiri, ne explică : „Iarna sint dislocate straturile de pămînt «cald» pină se ajunge la pămintul veșnic înghețat. Apoi, peste acesta se așterne un strat de pămînt care, făcînd priză cu cel înghețat, îngheață și el. După acesta un alt strat ș.a.m.d„ iar peste acest pămint înghețat deja se așază betonul. Așa se realizează înghețul veșnic artificial. Funda-; mentul șoselelor și străzilor ră- mîne pentru veci, iar pilonii pe care se sprijină aceste blocuri de 10 și 12 etaje, ca și marile platforma industriale sînt fără moarte"....Răminem la „tema" înghețului, a frigului și le spunem prietenilor de drum că dimineața eram în biroul primului secretar al comitetului orășenesc de partid și la un moment dat a sunat telefonuL „Asta ne lipsea" — răspunde el celui de la celălalt capăt al firului. Dar nu era din cale-afară de surprins de vestea ce i se dăduse. „Vor fi 46 de grade — ne spune el. Așa m-au informat acum de la stația meteorologică". „Cînd, întrebăm noi, la noapte ?“ „Nu, peste citeva ore". „Chiar așa de brusc se schimbă temperatura „Chiar așa" — ni se răspunde.„Aaa, păi asta este foarte normal — intervine Serghei. E doar iarnă, dar să vedeți ce se in- tîmplă citeodată vara. Acum trei ani, pe la sfîrșitul lui iunie, era o zi caldă, cit poate fi de caldă aici, cu cer senin și soare. Venise vara. , La noi — spune el amuzîndu-se — vara vine cînd într-o miercuri, cind intr-o vineri. A doua zi poți să și spui : «vara trecută». Și pentru că nu se știa dacă a doua zi o să mai fie vară — continuă Serghei glumind — un prieten al meu a luat o pătură și s-a dus undeva la marginea orașului, unde era o poieniță cu iarbă. A întins pătura și s-a culcat. Și a avut un vis... A visat că făcea baie într-un lac plin cu sloiuri de gheață și tremura-tre- mura de nu se mai putea opri, trezit dîrdîind și... acoperit de padă. Cam așa e cu capriciile mei la noi. Eu, în vara asta, voi duce în concediu undeva în sud. Vreau să stau mult la soare. Dar plec cu de-o glumă bună, toii ține să spună că mult Ie-a atras atenția că acest Serghei este un excentric. Auzi, să plece în sud cu trenul. „Știi cite zile ai să faci, băiețaș, pină acolo ? îți spun eu. Dacă de Ia centrul de regiune, din Tiumen pină aici eu am făcut 36 de ore cu trenul, tu pină în sud o să faci

S-a ză- cli- mătrenul". Toți rid ca numai Ana- el de

două săptămâni". „Asta și vreau" — răspunde Serghei. „Vedeți, noi din oraș pină la locurile de muncă facem uneori iarna cite o oră și jumătate cu autobuzul sau microbuzul". „Și ce-i cu asta ?“ — intervine Anatoli. „Păi asta e, noi vorbim de depărtare. Ne cuprinde nu de puține ori nostalgia după «pă- • mîntul mare-. Sîntem aici pe fundul unei mări. Și ne e dor, știm bine, cu toții, ne mistuie dorul de «pămin- tul mare-. Dar cine poate spune că-i simte depărtarea ? Te urci in avion și după trei ore ești la Moscova, sau tot după trei ore la Leningrad... Nici n-apuci să închei discuția cu vecinul de scaun că și auzi vocea stewardesei : «Peste citeva minute vom ateriza la...» O fi, poate, o formă de orgoliu ascuns, dar dacă eu simt de aici timpul și spațiul care mă separă de capitală — să zicem — sau de locul natal, dacă soarele răsare și apune pentru mine cu două sau trei ore mal. devreme, dacă pot măsura această distanță și în zile-drum, sînt mal important în ochii mei, . sînt cineva... Și cind omul simte că e «cineva»"...Nu-1 contrazice nimeni.La cei 45 de ani ai săi, Vasili Verbliudov trece • drept unul din „vîrstnicii" orașului. Trăiește aici de 10 ani cu soția și cele trei fete; una, căsătorită deja, învață împreună cu soțul la seral. Vasili, de naționalitate ciuvaș, a venit din Tataria, lăsînd acolo o casă și o grădină după care și acum mai oftează din cind în cînd. Dar este foarte mulțumit aici. „Pe fata mijlocie — spune el — am dat-o la școala de muzică". „Unde, în ce localitate ?“ — întrebăm. „Cum unde, aici ; avem șcira* lă de muzică, școală de coregrafie, școală de arte plastice, bineințeles, licee de specialitate. Sînt mulți copii în oraș. Vîrsta medie a locuitorilor este de 25 de ani. Sînt mulți, foarte mulți preșcolari. Peste 3 500". Vasili a lucrat prin multe locuri și este — din cite spun tovarășii Iui — un meseriaș excepțional. Experiența din producție l-a ajutat să devină unul dintre cei mai buni specialiști, după terminarea institutului politehnic fiindu-i încredințat sectorul promovării tehnicii noi. Orașul Nijnevartovsk — spune el — este un fel de „cap de pod". Este un avanpost, ca sute și sute de alte orașe-avanpost presărate de-a lungul și de-a latul Siberiei. Odată înjghebat, consolidat, un asemenea oraș, cu forța lui industrială și economică, face „pui", cum se spune. De exemplu, vartovskului, pe de kilometri, au noi, complet noi ploatare a petrolului, a gazelor, a altor bogății ale subsolului. în cu-
în jurul Nijne- o rază de 200—300 apărut localități — centre de ex-

rînd vor deveni orașe. Și ce nume frumoase au, spune cu îneîntare ciuvașul : „Curcubeul", „Pădurea Veverițelor", „Lacul Frumos" etc. De exemplu, „Curcubeul", unde prima sondă a fost forată în 1971, are de acum 15 000 de locuitori, iar in perspectiva următorilor 4—5 ani va deveni un oraș de mărimea Nijnevartov- skului. Aceasta este parte din strategia stabilită de P.C.U.S. și de guvernul sovietic pentru cucerirea, pas cu pas, a zonelor mai puțin valorificate din Siberia, pentru implantarea in aceste zone a unor puternice unități economice, a unor localități cu bază industrială solidă, care să permită, in următoarele decenii — in conformitate cu programul „Marile opțiuni ale dezvoltării economico-sociale in anii 1981—1985 și in perioadapină in 1990", adoptat de C.C. al P.C.U.S. — punerea în tot mai mare măsură in valoare a bogățiilor cunoscute și incă necunoscute Siberiei....Vasili privește ceasul și puțin îngrijorat. „Nu știam că întîrziem și nu i-am spus soției să ia fetița de la grădiniță". „Soția ta se duce să ia băiatul ?“ — i se adresează lui Serghei. „Fetița cea mică a lui Vasili — ne lămurește Serghei — este la aceeași grădiniță cu băiatul meu. Și am hotărît să învețe înotul". „Unde, în care lacuri ?“. „Care lacuri ? Sînt bazine, piscine și pe lingă grădinițe, și pe lingă școli, iar acum se află în construcție 15 bazine de înot acoperite pe lîngă grădinițe și 8 pe lingă școli. Programul de dotare edilitară a orașului ține seama de particularitățile lui și, în primul rînd, de faptul că sint foarte multe familii tinere, sînt mulți copii, și numărul lor crește. Tocmai de aceea au prioritate, în a- fară de locuințe, spațiile verzi — trebuie să ajungem la 10—12 mp pe locuitor — construcțiile sportive, culturale, între altele un stadion, o casă a tehnicii cu o sală de 1 000 de locuri și, în sfîrșit, un «Palat al căsătoriilor»". „De ce, in sfîrșit ?“ „Pentru că era nevoie, era nevoie de mult".— Căsătorii ați spus ? Stați să vă povestesc din ce mi s-a povestit și mie — revine în discuție Verbliudov — despre una din nunțile care au avut loc la începutul începuturilor aici, în oraș. Era un șofer de naționalitate hantî. Un băiat foarte prietenos și iubit de toți, poate și pentru faptul că era un fel de profesor de vinătoare și de pescuit pentru noii veniți. Cînd a avut loc nunta, tot cu o fată de naționalitate hantî, dar dintr-un sătuc de lîngă Tiumen — cum s-or fi cunoscut, de la o asemenea distantă, nu știu — petrecerea s-a

alepare o să

ținut Intr-o baracă. Cam pătrundea vîntul înăuntru, trozneau năpraznic podelele cînd dansau, dar oamenii se simțeau bine. Ce a fost atunci merită amintit năr numai pentru hazul situațiilor, ci, zic eu, și pentru semnificația lor. Mireasa trebuia, după datină, să vină în ziua nunții acasă la mire. Casa mirelui era aici, iar fata, hăt, la sute de kilometri. Și a venit. S-au dus cu toții la aeroport și primul pasager care a coborît din elicopter a fost mireasa, împodobită ca orice mireasă. Către sfîrșitul petrecerii, unul spune : vrem să cem o surpriză, teaptă un taxi cu care o să vă plimbați prin oraș, să-i vedeți construcțiile, casele, străzile, să vă familiarizați cu noul oraș"... Toți au izbucnit in hohote de rîs. De unde naiba să fi fost atunci „taxi" la Nijnevartovsk. Dar mirele și mireasa, ca să facă plăcerea glumețului, au ieșit afară. Cînd colo, ce văd ? O mașină „Zaporo- jeț“, „mașină de buzunar", cum îi spunem noi, îi aștepta in fața barăcii. Se duce mirele aproape de mașină, o ciocane să vadă dacă nu este din carton și vede că este o mașină adevărată. Ce se întîm- plase ? Cu o săptămînă de zile în urmă, unul din inginerii de la foraj, cel care le-a propus să facă plimbarea, și-a adus mașinuța de la Moscova cu un avion de marfă. Și aceea a fost prima plimbare cu „taxiul" în orașul Nijnevartovsk. Ghidul, pentru că a fost și un ghid, le explica. „Uite, acesta este bulevardul Cosmonauților ; aici, la dreapta, vedeți blocuri de cîte 12 etaje construite de întreprinderea cutare și cutare. Aici este sala noului cinematograf cu 800 de locuri, aici este portul fluvial, cel mai mare port fluvial de pe Obi. aici este casa tehnicii, dincolo este școala cutare etc., etc.". Dar, în realitate, nu era mai nimic. Erau doar proiecte, era doar fantezia, era dorința lor de a vedea împlinite toate acestea. Și acum, la 10 ani de la episodul acela, există și bulevardul Cosmonauților, și blocurile cu 10 și 12 etaje, și școlile, și cinematografele, și portul. Toate s-au implinit 1

CONVORBIRI IUGOSLAVO-GA- BONEZE. La Libreville s-au desfășurat convorbiri intre președintele Republicii Gaboneze, El Hadj Omar Bongo, și Serghei Kraigher, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. S-a relevat dorința celor două țări de a strînge relațiile de cooperare bilaterală, de a extinde conlucrarea în cadrul unor acțiuni pe plan mondial vizind soluționarea problemelor economice și politice acute existente astăzi în lume.ÎNTREVEDERI CHINO-BRAZI- LIENE. Chen Muhua, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul comerțului exterior și al relațiilor e- conomice al R.P. Chineze, a avut, la Beijing, convorbiri cu ministrul relațiilor externe al Braziliei, Ramiro Saraiva Guerreiro, informează agenția China Nouă. Cu acest prilej, de ambele părți au fost reliefate posibilitățile existente pentru dezvoltarea comerțului, a cola

borării economice dintre China și Brazilia.PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez Al Assad, l-a primit pe vicepre- t mierul turc, Turgut Ozal, aflat in vizită oficială la Damasc. Potrivit * agenției siriene de presă SUNA, . Întrevederea s-a axat asupra „re- I lațiilor bilaterale și a unor proble- | me de interes comun". La convorbiri a participat și Abdel Kader I Kaddoura, vicepremierul sirian I pentru problemele economise.MINISTRUL DE EXTERNE AL | JAPONIEI, Yoshio Sakurauthi, a- I flat in vizită oficială la Washington, a avut, marți, convorbiri, cu I secretarul de stat al S.U.A., Alg-, | xander Haig, și cu alte oficial; ■ ' guvernamentale. Atenția s-a e | centrat asupra fricțiunilor comer- I ciale dintre cele două țări, care au * atins, in ultimele luni, o intensi- . tate deosebită.
Lovitură de stat în Guatemala

„Ei, acum vă fa- Nunta poate să înceapă ; a sosit mireasa „de aici, din localitatea vecină"... cu elicopterulAfară vă aș- ...Trecem, rînd pe rînd, pe la trei dintre cele mai noi sonde. Ne oprim la secția de exploatare, construită acum trei ani pe o mlaștină, pe piloni, la baza de întreținere a utilajelor și facem după aceea cale întoarsă spre oraș. Vo- lodea era de o veselie molipsitoare. Ajungem și... promisiunea este promisiune. Bem cu Volodea Kirilov, șoferul, o vodcă.„Ei, acum să te văd, Volodea, eum te descurci cu interviurile". „Ați văzut ce bine știu să virez". „Nu, nu, acum fără viraje, răspunzi direct 1 Spune, Volodea, ție de ce îți place orașul ?“.„Pentru că este tînăr, de aceea imi place. Aici sint numai tineri. Și facem lucruri deosebite pentru țară, pentru viitor. Cînd să facem lucruri deosebite dacă nu acuma, cînd sîntem tineri ? Noi, generația noastră de entuziaști am pornit, turn ați văzut, de la drumurile «pavate» cu bușteni și am zidit apoi un centru industrial puternic și un oraș modern. Și mai este un motiv, sentimental, sau vreți să-i spuneți : m-amdrăgostit de oraș, este casa mea, este locul meu, pentru că i-am văzut aproape pe toți cum s-au căsătorit aici. Orașul «s-a căsătorit sub ochii mei»".„S-a căsătorit orașul...". Semn că oamenii nu numai vin, ci și ră- mîn. Semn de așezare, de statornicie;.„S-a căsătorit orașul..."Bravo, Volodea 1

cum în-

Anghel PARASCHIV

CIUDAD DE GUATEMALA 24 (A- gerpres). — în urma unei lovituri militare de stat, la 23 martie, în Guatemala puterea a fost preluată de o junta militară in fruntea căreia se află generalul Efrain Rios Montt, informează din Ciudad de Guatemala agențiile internaționale de presă.Președintele țării, generalul Romeo Lucas Garcia, al cărui mandat urma să expire la 1 iulie, a fost arestat.Junta de guvernămînt instalată la Ciudad de Guatemala, în componenta căreia mai intră generalul Horacio Maldonado și colonelul Francisco Gordillo, a dispus dizolvarea parlamentului și abolirea Constituției. Activitatea în țară se va desfășura
★

Cu o populație de mai mult de 7 
milioane de locuitori și o suprafață 
de 108 889 kmp, această țară din A- 
merica Centrală este situată la sud- 
est de Mexic, la vest de Honduras și 
la nord de Salvador, avind deschideri 
atit la Marea Caraibilor, cit și la 
Oceanul Pacific.

Principalul sector al economiei 
țării este agricultura. Guatemala este 
al 9-lea producător mondial de ca
fea, al 17-lea de bumbac și banane și 
al 18-lea de trestie de zahăr. In- 
cepind din 1975, in țară au fost des
coperite și promițătoare zăcăminte 
petroliere.

Viața politică din Guatemala a cu
noscut, îndeosebi după 1978, o perioa
dă de puternice convulsii sociale și 
violență : asasinate ale unor perso
nalități politice, răpiri de activiști 
sindicali, masacrări ale țăranilor. /

in baza decretelor emise de juntă. într-o primă conferință de presă organizată după preluarea puterii, generalul Efrain Rios Montt a precizat că lovitura de stat a fost o o- perațiune cu caracter strict militar, la care nu a participat nici un partid politic, ea trebuind să asigure condiții pentru „lupta împotriva corupției". El a arătat că nu consideră necesară instaurarea stării de asediu, dar că „cei ce se vor opune noilor autorități vor trebui să suporte consecințele". Agențiile internaționale de presă relevă că situația se menține calmă în Guatemala, armata definind controlul asupra întregului teritoriu.

Situația din Bangladesh
• Demiterea președintelui Abdus Sattar © Generalul Ha^saln 
Mohammad Ershad și-a asumat funcția de șef al Administra

ției Legii marțiale • Suspendarea ConstituțieiDACCA 24 (Agerpres). — In Bangladesh s-a produs miercuri o lovitură de stat militară îndreptată împotriva președintelui Abdus Sattar și a guvernului condus de Shah Azizur Rahman. Postul de radio din capitala Bangladeshului, citat de agențiile internaționale de presă, a precizat că lovitura militară a fost condusă de generalul Hossain Mohammad Ershad,

șeful Statului Major al armatei, care și-a asumat funcția de șef al Admi- nistrâției Legii marțiale, ca adjuncți fiind desemnați comandanții forțelor aeriene și navale.într-o proclamație adresată națiunii, generalul Ershad a anunțat suspendarea Constituției, instituirea Legii marțiale, dizolvarea parlamentului și demiterea guvernului.
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