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La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitalâ, producția la export pe primul trimestru al onului 
este realizată in proporție de 106 la sută. S-au livrat către rafinăria „Anatolia" din Turcia toate utilajele prevăzute 
in contracte, iar pentru Combinatul chimic din Irak vor fi expediate in avans utilaje complexe. In fotografie : aspect

Timpul înaintat, volumul mare de lucrări impun

în aceste zile hotărîtoare pentru recoltă ca

de muncă din secția Cazangerie a întreprinderii Foto : ®. Dichiseanu

PRIORITATE DEZVOLTĂRII BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME
IN UNITĂȚILE COMBINATULUI MINIER DIN PLOIEȘTI

FIECARE ORĂ SĂ FIE FOLOSITĂ
CU MAXIM RANDAMENT LA SEMĂNA T!

în luna martie, pe măsură ce vremea a 
devenit favorabilă,' ritmul lucrărilor agri
cole de primăvară a crescut in intensitate, 
mai ales in ultimele zile. Pină ieri, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, au fost însămin
țate 607 260 hectare cu diferite culturi din 

. r -x prima epocă. Bunăoară, mazărea de cimp 
a fost insămințată pe 64 la sută din su
prafețele prevăzute, ovăzul — pe 69 la sută, 
sfdcla de zahăr — pe 50 la sută. Din aceas
tă săptămină s-a trecut din plin la semă
natul florii-soarelui, iar în unele zone — 
chiar și a porumbului care urmează să fie 
recoltat mai devreme in vederea folosirii 
lui sub formă de pastă în hrana vitelor.

Totuși, nu peste tbt a fost folosit din 
plin timpul bun de lucru in cimp și, de 
aceea, intr-o serie de județe însămînțările 
sint mult intirziate, epocile de semănat la 
unele culturi suprapunindu-se. Chiar și in 
unele județe din prima zonă, cele situate 
in sudul țării, unde timpul s-a încălzit mai 
repede, există râmineri in urmă la semă
natul unor culturi. Astfel, in timp ce în 
județele Ialomița și Tulcea s-a încheiat 
semănatul sfeclei de zahăr, în județele 
Constanța și Dolj suprafețele însămințate 
cu această căiltură reprezintă doar 24 și, 
respectiv, 39 la sută din prevederi. în mod 
inegal au fost folosite zilele bune de lucru 
chiar și in unele județe situate în zona 
colinară și în centrul Transilvaniei. Con
cludente în această privință sint datele care 
arată stadiul insămînțării sfeclei de zahăr ; 
in timp ce in județul Mureș această lu
crare s-a executat pe 87 la sută din supra- 

1 fețe, Sălaj — 77 la sută, Hunedoara — 59 
la sută. în altele, cum sint județele Alba și 
Cluj, au fost însămințate doar 20 la sută, 
respectiv 26 Ia sută din suprafețele prevă
zute. Diferente mari, la fel de nejustificate, 
există și in cazul altor culturi agricole care 
Se insămînțează acum.

Tn aceste zile, sarcina prioritară, de <ea 
mai mare răspundere s tuturor oamenilor 
muncii din agricultură este intensificarea 
insășaințărilor la toate culturile și in toate 
județele. Acum, cînd în sudul țării se însă- 
mixj.iază floarea-soarelui și în curînd se 

V *’a tîece pe un front larg la semănatul 
■'Jounbului, se impune o puternică mobi
li ‘’ate a tuturor forțelor mecanice și umane 
iiV cimp, folosirea din plin a fiecărei ore 
«șilzile bune de lucru. Nici un moment nu 
tremiie sa se piardă din vedere că înca
drarea semănatului și a celorlalte lucrări 
agricole de primăvară în limitele perioadei 
optime constituie o condiție hotărîtoare 
pentru obținerea de recolte mari. Experien
ța multor unități agricole a demonstrat că 
orice zi ciștigată primăvara la insămînțări 
înseamnă un plus de recoltă. Desigur, in 
aceste zile principalele forțe trebuie con
centrate la semănatul acelor culturi a căror

sămință trebuia să fie de-acum sub brazdă, 
între care sfecla de zahăr ocupă un loc 
important. De asemenea, tot atit de impor
tant este să se intensifice acum însămin- 
țarea florii-soarelui. Potrivit programului 
stabilit, floarea-soarelui trebuie însămința- 
tă pină la sfirșitul săptăminii în curs pe 
aproape 250 000 hectare, ceea ce impune ca 
la executarea acestei lucrări să fie folosit 
un număr suplimentar de semănători.. Cu. 
ătit mai mult trebuie să se acționeze în 
acest sens, cu cit in zilele următoare, pe 
măsură ce se va trece la semănatul po
rumbului, lucrările se vor aglomera.

Concomitent cu măsurile ce trebuie apli
cate in fiecare unitate agricolă pentru în
cadrarea riguroasă a însămînțărilor în ter
menele legale stabilite, este imperios ne
cesară respectarea întocmai a normelor de 
calitate prevăzute de tehnologii. în condi
țiile acestei primăveri, cînd rezerva de apă 
din sol este mai scăzută decit in alți ani. 
organele agricole de specialitate au reco
mandat ca pregătirea terenului să se facă 
potrivit normelor în vigoare și cu cele mai 
adecvate utilaje. Scopul urmărit este să se 
prevină pierderea umidității din sol. în al 
doilea rind, pentru realizarea densității 
optime de plante la hectar, așa cum pre
vede decretul Consiliului de Stat privind 
aprobarea normelor de bază pentru exe
cutarea lucrărilor agricole de bază la cul
turile de cereale și plante tehnice, execu
tarea însămînțărilor trebuie să se desfă
șoare — in mod obligatoriu — sub îndru
marea și controlul exigent al specialiștilor. 
Aceasta presupune ca toți specialiștii din 
unitățile agricole și de la consiliile agro
industriale să-și desfășoare activitatea din 
zori și pînă-n noapte pe cimp, acolo unde 
se pun bazele recoltelor. Nimic, absolut 
nimic nu trebuie să-i sustragă de la aceas
tă sarcină de mare răspundere.

Volumul mare al lucrărilor care trebuie 
executate într-un termen scurt, exigențele 
sporite in ce privește calitatea pregătirii 
terenului și a semănatului pun în fața or
ganelor județene de partid, a consiliilor 
populare, direcțiilor agricole și conducerilor 
unităților agricole sarcina de a acționa 
energic pentru mobilizarea mecanizatorilor 
și organizarea temeinică a muncii în cîmp, 
pentru folosirea cu randament maxim a 
tractoarelor și celorlalte utilaje, pentru 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor stabilite. 
Numai acționîndu-se in acest mod, cu per
severență și hotărire, din zori și pînă seara 
tîrziu, este posibilă încheierea grabnică a 
insămînțărilor din prima epocă, se creează 
condițiile pențru trecerea pe un front larg 
la semănatul culturilor din cea de-a doua 
epocă.

Plantarea mecanizată a cartofilor pe terenurile coope
rativei agricole din comuna Balta Doamnei — Prahova

Fipto : S. Cristian

MECANIZATORI, COOPERATORI, LUCRĂTORI DIN I.A.S., SPECIALIȘTI!
Intensificarea ritmului însămînțărilor este acum cea mai importantă 

sarcină a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Pretutindeni, prin folo
sirea din plin a tractoarelor și a utilajelor agricole să se încheie grabnic 
semănatul culturilor din epoca întîi, să se treacă fără întîrziere, acolo 
unde condițiile permit, la semănatul celorlalte culturi!

v___________ :________  _________ _________
AU ÎNDEPLINIT PLANUL 

TRIMESTRIAL
30 de întreprinderi din județul Bacău. 

Colectivele de oameni ai muncii din 30 uni
tăți economice din județul Bacău au raportat 
îndeplinirea, înainte de termen, a planului de 
producție pe primul trimestru al anului. între, aces
tea se numără colectivele de la întreprinderea de 
utilaj chimic Borzești. Grupul de șantiere T.C.H. 
Succesul se datorește folosirii mai bune a timpului 
de lucru și creșterii indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte, utilajelor și instalațiilor de care 
dispun. Avansul ciștigat a creat posibilitatea ca 
oamenii muncii din unitățile respective să realizeze' 
in primul trimestru o nroducție-marfă suplimentară 
in valoare de peste 100 milioane lei, concretizată in 
însemnate cantități de produse metalurgice, pro
duse chimice, produse alimentare. De menționat 
că intregul spor de producție realizat peste plan 
este obținut pe seama creșterii productivității 
muncii. (Gh. Baltă).

23 de unități economice din județul 
Giurgiu. 23 unități economice din județul Giurgiu 
au raportat îndeplinirea planului trimestrial la 
producția-marfă. Bilanțul este semnificativ, ținînd 
seama de faptul că aceste unități au realizat o 
producție suplimentară in valoare de 102 milioa
ne lei. Printre aceste colective harnice de oa
meni ai muncii se numără cele de la întreprin
derea de sere „30 Decembrie; cu o depășire de 
42,7 milioane, întreprinderea de construcții de ma
șini și utilaj greu, fabrica de zahăr. (Petre Cristea).

16 întreprinderi din județul Ialomița. 
Printr-o mai bună organizare a muncii șl întărirea 
ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activi
tate, colectivele muncitorești din 16 unități eco
nomice ialomitene au raDortat realizarea planului 
pe primul trimestru și livrarea la export a unor 
cantități suplimentare de mărfuri. întreprinderea 
„Bărăganul" din Urziceni a livrat suplimentar la 
export produse in valoare de 3.7 milioane lei. iar 
Filatura de bumbac din municipiul Slobozia a 
înregistrat un plus la export in valoare de 1.6 mi
lioane lei. (Mihai Vișoiu).

Potențialul tehnic și uman - intens mobilizat 
pentru creșterea producției de cărbune

In acest an, minerii țării trebuie să realizeze o producție de 
44 milioane tone cărbune. La recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. s-au stabilit o serie de măsuri pentru creș
terea producției de energie electrică pe bază de cărbune, astfel 
incit cea mai mare parte din producția de energie electrică a țârii să 
fie realizată prin folosirea acestui combustibil. Râspunzind chemării 
conducerii partidului, colectivele din unitățile miniere întreprind măsuri 
hotărite in vederea asigurării cantităților sporite de cărbune necesare 
pentru producția de energie electrică și acoperirea celorlalte consumun 
din economie.

Consemnam recent in ziarul nostru 
că în decurs de două luni și jumă
tate din acest an minerii de la 
combinatul din 
Ploiești au reușit 
să ^extragă peste 
sarcinile de plan 
la zi 51 452 tone 
cărbune net. Un 
rezultat de pres
tigiu, car'e de
monstrează hotă- 
rîrea colectivelor 
de la exploatările 
miniere din Că- 
peni, Filipeștii de Pădure, Cimpu- 
lung, Șotînga și Coptura de a răs
punde îndemnului secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării cit mai rriuit 
cărbune. Au trecut doar două săptă- 
mîni de la precedentul articol publi
cat in „Scinteia" pe această temă și 
iată că harnicii mineri ai combinatu
lui <lin Ploiești anunță că au realizat 
integral sarcinile de plan pe primul 
trimestru, cu patru zile in avans.' 
„Cele cîteva zile cîștigate — ne 
spune directorul general al combina
tului; ing. Dumitru Condrache, asi
gură condiții pentru obținerea unei 
producții suplimentare de cărbune de 
(îl) 000 tone, cu 5 000 tone mai mult 
decit angajamentul asumat in.. Între
cere pe acest trimestru. Trebuie 
subliniat faptul că tonte uhitățile 
combinatului și-au îndeplinit sarci

nile trimestriale înainte de vreme. 
Cu încredere în propriile forțe, mi
nerii noștri sint hotăriți ca și în lu

sectoarele Roșioara și Palanga-Sud. 
Argumentul 7

— Pentru că — menționa directo
rul minei — la abatajele frontale 
6 514 și 6 641 se folosesc cu indicii cei 
mai inalți combinele de înaintare, 
toate celelalte utilaje existente. Aici, 
cele 480 minute sînt folosite integral. 
Disciplina muncii este cuvintul de 
ordine pentru fiecare miner, iar 
utilajele sint. îngrijite și mînuite cu 
multă pricepere.

® In primul trimestru - 60000 tone cărbune 
peste plan ® Pîrghiile hotărîtoare: folosirea cu 
indici superiori a utilajelor, buna organizare 

și disciplina în muncă

nile următoare să livreze țării can
tități tot mai mari de cărbune, in- 
deplinindu-și exemplar planul și an
gajamentele". .

Ne-am aflat din nou în aceste zile 
printre minerii combinatului. Din 
cele relatate de șefi de echipă, maiș
tri, ingineri, care ne-au fost interlo
cutori. rezultă că la baza succese
lor obținute stau preocuparea perse
verentă din acest an pentru' organi
zarea superioară a muncii in abataje, 
ca și la suprafață, întărirea discipli
ne’ tehnologice, folosirea cu indi-1 
inalți a tuturor combinelor și uti
lajelor din dotare. Directorul mi
nei Filipeștii 
rul r Vasile 
fraKtaUF în 
din brigăzile 
bre și Ion

de Pădure, inginc- 
Tudor, numea . intre 
Întrecere pe' dîtncil 

conduse do Ștefan Do- 
Milu, care lucrează in

O preocupare constantă în direc
ția mecanizării, pentru creșterea pro
ductivității muncii există și în alte 

colective de mi
neri. Directorul 
tehnic al combi
natului.- inginerul 
Gheorghe Angliei, 
ne-a adus o1 veste 
dintre cele mai 
proaspete : ■ la 
Șotînga și la 
Cimpulung . s-au 
deschis două noi 
abataje, dotate cu 

complexe mecanizate C.M.A.2, care, 
după cum se știe, sînt fabricate la în
treprinderea de utilaj minier din Fi
lipeștii de Pădure. Ele asigură in cele 
două exploatări o producție suplimen
tară zilnică de circa 500 tone cărbu
ne. Așadar, sporurile de producție vor 
avea aici o cadență cotidiană. „Ga
ranția realizării sarcinilor sporite la 
extracția cărbunelui stă, in ultima 
instanță, in mecanizarea intensivă, și 
extensiva in mină — aprecia direc
torul tehnic. Iată de ce sprijinul nțai 
substanțial, îmbunătățirea colaboră
rii -cu furnizorii de .utilaje miniere 
constituie una din problemele de 
fond pe care conducerea Ministeru-

ConMantln CAPRARU
tdreipondehtul „Scînteii"

(Continuare in pag. a III-a)

AUTOAPROVIZIONAREA

Comunele din jurul 
marilor orașe — 
centre puternice 

de producție 
agroalimentară

MUNICIPIUL IAȘI : Sporește contribuția 
bazinului agricol preorășenesc la acope
rirea necesarului de consum al populației 
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Cea mai înaltă 
facultate...

însemnări

ACTIVISTUL DE PARTID —
om al faptelor revoluționare

Există oameni care au vocația de 
a-i însufleți pe cei din jurul lor, 
detărminindu-i să muncească mai 
bine, să fie mai activi, să iasă din 
inerție, din comoditate, să-și fău
rească proiecte cutezătoare și- să ac
ționeze pentru a le da viață. Acti
vistul de partid este dator, prin 
statutul responsabilității lui, să 
aibă această vocație. Lui i se cere 
să fie un dinamizator al conștiințe
lor. al energiilor umane.

Acum, in al doilea an al cincina
lului calității și eficienței, nu numai 
că se impune înfăptuirea exem
plară a planului in toate între
prinderile industriale, dar se cere 
să fie recuperate și nerealizările 
din 1981. Nu numai că trebuie 
să fie reduse importurile, dar 
este absolut necesar să se acționeze 
cu hotărire, cu fermitate pentru fo
losirea forțelor proprii, pentru sti
mularea puternică a creației tehnico- 
științifice. Nu numai că resursele 
energetice vor trebui să fie mai 
bine gospodărite, dar a sosit mo
mentul unei acțiuni decisive pentru 
înlocuirea tehnologiilor mari consu
matoare de energie. în agricultură, 
nu numai că este nevoie să crească 
producțiile vegetale și efectivele de 
animale, dar fiecare întreprindere 
agricolă de stat, fiecare cooperativă 
agricolă de producție, absolut toți 
deținătorii de teren agricol trebuie 
să-și asume răspunderi mari în ceea 
ce privește îndeplinirea programului 
de autoaprovizioare. Mai mult, în 
aceste zile ale campaniei agricole 
de primăvară, zile hotărîtoare pen
tru recoltă, este necesară participa

rea activă la muncă a tuturor locui
torilor satelor, folosirea intensivă a 
tuturor mașinilor agricole. Care sint, 

, așadar, răspunderile activistului, 
acum, intr-un moment de mari pre- 
faceri înnoitoare în viața țării, cînd 
problemele noi cer soluții noi, pre
cum și modalități noi de acțiune ? 
Nu ne propunem să dăm un răspuns ' 
complet la această întrebare. Dorin
ța noastră este aceea de a ne 
inscrie cu cîteva idei intr-o dezba
tere largă, cu caracter deschis, pri
vind locul șf rolul activistului de 
partid in actuala etapă a edificării 
noii societăți.

Propunerile de măsuri dezbătui? 
și aprobate de Comitetul Politic . 
Executiv al C.C. al P.C.R., in 
ședința din 8 februarie a. c., al 
căror scop este aducerea unor 
îmbunătățiri în munca de partid 
la nivel central și local, ii con
feră activistului o și, mai mare 
răspundere. Și este firesc să fie așa. 
Mai întîi pentru că .aceste măsuri 
vizează cu precădere îmbunătățirea 
activității organizatorice, politico- 
ideologice și cultural-educative îri 
organizațiile de partid, în colecti
vele oamenilor muncii. Apoi, . pen
tru că se are in vedere întărirea le
găturii cadrelor de partid și de stat 
cu oamenii muncii, creșterea rolului 
conducător al partidului în toate do
meniile de activitate.

La Reșița, in „cetatea de foc“, am 
aflat despre o întîmplare cu adinei 
semnificații. Un maistru a luat cu-' 
vintul intr-o adunare de partid. El a 
rostit Vorbe grele la adresa tinerilor 
pe care ii conduce în procesul de

producție. A spus că mulți dintre ei 
sint superficiali, dezordonat!, delăsă
tori, preocupați mai mult de distrac
ții și mai puțin de ridicarea pregăti
rii profesionale. în încheiere a pre
cizat : „Lucrurile nu mai pot conti
nua așa; sint necesare măsuri care 
să determine o schimbare radicală a 
comportamentului acestor tineri". A 
urmat apoi un moment de tăcere 
apăsătoare...

— Da, comportamentul tinerilor 
despre care s-a vorbit aici trebuie 
corectat. Dar cine s-o facă ?

Ceruse cuvîntul activistul de partid 
ce participa la adunare. Toate privi
rile s-au îndreptat spre el. Mulți 
dintre cei de față știau că activistul 
și maistrul fuseseră cindva colegi de 
școală profesională. Și că după ab
solvire au lucrat o vreme împreună.

— Cred că îți mai amintești de 
primul nostru maistru — a continuat 
activistul. S-a ridicat ei in vreo șe
dință să ceară măsuri pentru îndrep
tarea celor ce greșeau 1 Știi bine că 
nu a făcut niciodată așa ceva. Cind 
era cazul acționa, nu aștepta să vină 
altcineva să-i rezolve problemele.' 
Dealtfel, s-a dovedit a fi un bun 
educator. Venea aproape ziinic in 
cămin. îl interesa totul : cum ne 
gospodăream Danii, ce cărți citeam, 
cum foloseam timpul liber, dacă 
dormeam noaptea atit cit era necesar 
pentru ca a doua zi să nu ne pre
zentăm obosiți la muncă. Șf de cite 
ori se ivea prilejul, ne îndemna să 
învățăm. Avea el o vorbă : „Diploma 
de absolvire a școlii omul o obține 
cit e tinăr, dar dacă e om adevărat- 
rămine școlar toată viața". Noi il

stimam, îl ascultam și-l urmam... 
Toate aceste amintiri mi-au fost tre
zite de ceea ce s-a spus aici în le
gătură cu neajunsurile existente in 
integrarea tinerilor. Bineînțeles că 
în acest caz se impune intervenția 
fermă a organizației de partid și a 
organizației U.T.C. Dar o mare răs
pundere îi revine maistrului. La 
urma-urmei, el este dator să cunoas
că nu numai tehnologia fabricării 
otelului, ci. și „tehnologia" relațiilor 
umane. Să fie maistru-pedagog.

Activistul nu a considerat că mi
siunea lui s-a încheiat odată cu adu
narea la care participa din partea 
comitetului județean, de partid. Așa 
că a mai rămas citeva zile în colec
tivul respectiv. El a sprijinit direct 
biroul organizației de bază in reali
zarea unei analize riguroase cu pri
vire la calitatea activității educative 
pe care o desfășoară maiștrii. S-a 
văzut, cu acest prilej, că aici iși au 
izvorul unele neajunsuri din procesul 
de producție ; că sint maiștri care 
ori nu au competentă pedagogică, ori 
nu au autoritatea morală absolut ne- 
casară demersului educativ. în con
secință. „măsurile menite să.schimbe 
radical comportamentul tinerilor" 
i-au cuprins in primul rind pe... 
maiștri. S-a început, așadar, cu 
educarea educatorilor.

....Pe aici a trecut un activist de 
partid", o apreciere pe care o facem 
adesea, constatînd lucruri bune. Pen
tru că de cele mai multe ori el

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

ARO însemna înain- 
tevreme un bloc și 
un cinematograf iii 
București ; și un hotel 
la Brașob. Astăzi , în
seamnă mult mai mult, 
înseamnă Automobi
lul Românesc, mașina 
noastră de teren atit 
de bine cunoscută, cea 
care la concursurile 
internaționale, intre- 
cindu-se cu și intre- 

. cind mașinile de fai
mă, a fost supranumi
tă „Zimbrul Carpa- 
ților".

Zimbrul... lată un 
cuvlnt care — piecind 
de la ARO — pare cel 
mai firesc atunci cind 
l-ai cunoscut pe Vic
tor Naghi ; înfățișarea 
lui masivă, trupul mai 
mult decit vihjos care 
se mișcă, ciudat, ne
spus de agil, iți evocă 
tocmai magnifica pre
zență a celui care a 
fost dies și ca simbol 
al echipei de rugby a 
țârii intr-un memora
bil meci ciștigat deta
șat : -zimbrul.

— Bună ziua, tova
rășe Naghi I

— Bunii ziua și la 
dumneavoastră !

— V-am telefonat și 
acasă...

— ...și nu m-ați gă
sit ; din obișnuință, 
am ajuns și azi tot '-a. 
uzină. E adevărat nu 
la 6,30, ca pină acum, 
ci, pentru prima oară, 
la o oră mai târ
zie — 8.

— Bun găsit și aici 
și vă rog să primiți 
multe felicitări și buna 
urare de viață înde
lungată.

— Mulțumesc, mul
țumesc la fel Ia toată 
lumea.

...Moment solemn cu. 
o zi in urmă in aula 
institutului de subin- 
gineri a Întreprinderii 
de autoturisme din 
Cimpulung. Este săr
bătorit cum se cuvine 
omul acesta robust și 
bătăios, acoperit de 
nea precum brazii 
coboriți. din munte 
pină în poarta uzinei. 
Pentru că Victor Naghi 
împlinește 62 de ani -- 
din care 25 ca director 
general al unității.

Sărbătoritul debuta 
.în meseria de ucenic 
strungar la aproape 14

ani, intr-o întreprin
dere din București ; 
după 15 ani muncito-' 
rul comunist Victor 
Naghi a simțit bucuria 
actului naționalizării 
partidul îi incredințea- 
ză funcția de director 
chiar la întreprinderea 
unde lucra, devenită 
de acum proprietate a' 
poporului.

In 1957 este numit 
director al uzinei din 
Cimpulung. Sub direc
ția lui, uzina trece de 
la producția de ver- 
morele și lacăte la fa
bricarea primelor au
toturisme românești de 
teren : I.M.S. (Pe a- 
tunci, tabla caroseriei 
mașinii se îndrepta 
rudimentar, sub cerul 
liber, pe butuci din 
lemn. „Dar cind am 
văzut-o cum fuge pe 
4 roți — iși amintește 
el — nu mai puteam 
de bucurie.'.."). Par
curge împreună cu co
lectivul pe care-l con
duce pași mari in dez
voltarea și diversifica
rea producției de auto
turisme. Alte încordări 
energice, alte bucurii 
și împliniri. Crește 
incomparabil dotarea 
tehnică a întreprinde
rii, se maturizează 
profesional oamenii 
săi. Sînt de zece ori 
mat mulți decit la ve
nirea noului director. 
Mașinile ARO, lucrate 
îngrijit, trainic, ie 
bucură de aprecieri po
zitive din partea celor 
care le cumpără, ele 
fiind solicitate pe toate 
meridianele lumii.

..Cea mai inaltă fa
cultate este uzina" — 
a pus directorul să se 
scrie la intrare. ...Zi
lele trecute, primul 
„decan" al acestei fa
cultăți a ieșit la pen
sie. Eroul Muncii So
cialiste Victor Naghi 
iși binemerită dreptul 
la odihnă. Dăr, așa 
cum le-a spus celor ce 
l-au sărbătorit, va fi 
și de acum înainte „un 
om de-al lor", cu gin- 
dul și cu fapta, ori de 
cite ori vor avea ne
voie de el. ori de cite 
ori il vor solicita.

Căci, nu-i așa, zim
brii nu ies la pensie.

Ghcorqhe 
CÎRSTEA



COMUNELE DIN JURUL MARILOR ORAȘE -
CENTRE PUTERNICE DE PRODUCȚIE AG RO ALIM E NT ARĂ 1

Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea in profil teritorial, program 
adoptat în toamna anului trecut de forul legislativ suprem al țării - Marea Adunare 
Națională - a devenit un îndreptar de lucru al consiliilor populare, fiecare județ și 
localitate avînd datoria să-și acopere prin forțe proprii cerințele curente de consum 
alimentar.

Intre elementele' noi - de concepție și organizare - aduse de noua reglementare 
se înscriu și prevederile referitoare la modalitățile de soluționare a problematicii apro
vizionării locuitorilor din mediul urban. In acest cadru, în program se subliniază obligația 
consiliilor populare de a stabili „unitățile agricole socialiste și comunele care să con
stituie baza de aprovizionare a municipiilor, orașelor și centrelor muncitorești1*, respec
tivele „centuri" sau bazine agricole urmînd să participe la alcătuirea fondului de con
sum orășenesc - in completarea cantităților de produse agroalimentare realizate de 
înseși localitățile urbane.

Importanța transpunerii in viață a unei asemenea sarcini organizatorice derivă in

primul rînd din faptul că ea privește soarta aprovizionării unui număr important de oa
meni - care locuiesc astăzi Io orașe - practic, aproape jumătate din populația țării. 
In același timp, dezvoltarea activităților agricole in zonele preorășenești are în vedere 
punerea în valoare a potențialului de producție din comunele învecinate așezărilor ur
bane, în care locuitorii au fost atrași treptat, in decursul anilor, de procesul intens al 
industrializării.

Pornind de la aceste considerente, „Scînteia" iși propune să urmărească modul 
în care s-a trecut la constituirea „centurilor" agricole din jurul cîtorva mari municipii ale 
țării, continuind astfel acțiunea desfășurată cu citeva luni în urmă privind comunele din 
jurul Capitalei.

ASTĂZI NE OPRIM LA MUNICIPIUL IAȘI, UNDE S-A CONTURAT UN CADRU 
ORGANIZATORIC CARE CONFIGUREAZĂ CU CLARITATE BAZINUL AGRICOL IN- 
CONJURATOR.

Pentru asigurarea necesarului de LAPTE

Resursele locale — 
mai bine valorificate

II
MUNICIPIUL IAȘI:

Sporește contribuția bazinului agricol preorășenesc 
la acoperirea necesarului de consuni al populației

La alegerea unei comune din bazinui 
preorășenesc al Iașiului — re irezentativa 
pentru producția de lapte, deci în care 
sondajul să se încheie cu concluzii cît mai 
semnificative — ne-am găsit în fața unei 
dificultăți aparte : sarcinile de producție pe 
localități sint extrem de diverse. în timp 
ce la unele comune s-a planificat o creș
tere, față de anul trecut, de 5—10 la sută

t 
la altele creșterea este de I 200 și chiar... 
26 000 la sută 1 Nu, nu este nici o greșeală : 
unele comune au primit pentru acest an 
sarcini să sporească de 12 pină la 260 de 
ori producția față de anul trecut 1 Sint 
realiste aceste cifre ?

Ne-am oprit la comuna Rediu, ale cărei 
sarcini de aprovizionare a municipiului 
Iași sint următoarele :

Furnizorul Livrări realizate 
in 1981

C.A.P. 11 609 hi

Avantajele organizării bazinelor agricole preorășenești
Iată citeva din argumentele practice ale utilității organizării bazinului 

agroalimentar din jurul Iașiului:

• Se asigură aprovizionarea mai operativa a municipiului cu 
produse proaspete și în cantități îndestulătoare.

• Crește răspunderea consiliului popular municipal pentru folo
sirea completă a potențialului de autoaprovizionare, se creează legă
turi mai bune, directe cu organele locale din comunele care contribuie 
la asigurarea fondului de consum.

© Sint puse mai bine în valoare rezervele de creștere a produc
ției agricole din comunele aflate în jurul orașului.

• Sporește interesul populației din municipiu pentru participa
rea la efectuarea lucrărilor agricole din zona preorășenească.

• Se asigură optimizarea operațiunilor de transport și vehicu
lare a produselor — pe distanțele cele mai scurte — știut fiind că ma
joritatea bunurilor agroalimentare sînt ușor perisabile.

„Bazinul" de aprovizionare a municipiului Iași
Gospodăriile populației 41 hl

Livrări planificate Creșteri in 1932 
in 1932 față de 1981

12 200~hî 105 %
3 328 hl 8117%

Criteriile de constituire a bazinului agroalimentar
In principal s-a avut in vedere :
• Atragerea comunelor imediat învecinate municipiului și a celor 

aflate pînă la maximum 30 km de lași.
© Existența unor drumuri ușor practicabile intre comune și oraș.
• Comunele incluse în bazinul de aprovizionare să fie apta a 

realiza o producție agricolă diversă, în măsură sâ contribuie cu o 
gamă largă de mărfuri la acoperirea cerințelor de consum ale locui
torilor ieșeni.

• Prezența in cadrul bazinului preorășenesc a unor puternice 
unități agricole de stat și cooperatiste, specializate în realizarea prin
cipalelor produse necesare in alimentație (complexe de creștere a 
animalelor, ferme avicole etc.).

Discutăm cu tovarășul Petre Ababei, vi
cepreședintele consiliului popular comunal.

— Sînt realizabile creșterile planificate ?
— Cred că in ceea ce privește cooperativa 

agricolă de producție sarcina acestui an 
este realistă. în schimb, la gospodăriile 
populației, cifrele sînt lipsite de o funda
mentare practică. Pentru a livra cei 3 323 
hl de laote la fondul de consum al muni
cipiului Iași, plus cantitatea de lapte nece
sară consumului locuitorilor noștri, comuna 
ar trebui să dispună la ora actuală de un 
efectiv de cel puțin 1 009 de vaci — pornind 
de la producția realizată de lapte (1 500 litri 
pe vacă), sau de 800 de vaci — luind in 
calcul producția de laote planificată de 
specialiștii direcției agricole (2 095 litri De 
fiecare animal). Or, noi avem doar 397 
vaci.

— Să presupunem că cetățenii din co
mună ar dispune de numărul de vaci pla
nificate. Ar avea cu ce să le hrănească ?

— Primăria dispune la ora actuală în co
mună de o suprafață de pășune suficientă 
doar pentru jumătate din efectivul plani
ficat. Bineînțeles, e vorba de hrana pe 
timpul verii. Pentru hrana de iarnă nu 
avem fîneață decît pentru 70 de vaci. Pen
tru a suplini acest deficit de furaje, am 
convenit cu cooperativa agricolă de pro
ducție să atribuie membrilor cooperatori

încă 50 hectare de teren în cultura a Il-a, 
pe care să semene porumb de nutreț. în 
plus, fiecare cetățean a fost îndrumat si 
cultive pe loturile personale sfeclă fura
jeră și alte plante de nutreț. Dar tot nu 
sint suficiente aceste surse.

Am supus atenției tovarășului Dumitru 
Popa, directorul general adjunct al direc
ției agricole județene, punctul de vedere 
al primăriei din Rediu. Iată opinia sa :

— Sarcina atribuită cooperativei agricole 
de producție din comună cuprinde un ritm 
realist de creștere, iar dacă unitatea va 
reuși să-l depășească, va fi cu atit mai 
bine. în privința contribuției gospodăriilor 
populației, primăria are doar parțial drep
tate. Noi am planificat, la începutul anu
lui, obligațiile de participare a comunei la 
fondul de stat, fără să cunoaștem efectivul 
real de vaci. Acum, după recensămint, vom 
corecta producția și livrările în funcție do 
datele existente. Cit privește însă sursele 
de hrană, comuna trebuie să aibă in vedere 
folosirea intensivă a pășunilor și a pajiști
lor actuale. Dacă totuși producțiile nu a- 
jung, comuna are posibilitatea să închirieze 
pășuni montane, județul primind recent 
36 000 ha de asemenea pășuni. Dar prin
cipalul constă în a pune mai deplin în va
loare resursele locale — la Rediu, și în toate 
comunele județului.

Pentru asigurarea necesarului de LEGUME

Cum pot fi îndeplinite 
sarcini încă nerepartizate?

il

Primele informații în legătură cu participarea bazinului agricol din jurul 
Iașiului la acoperirea necesarului de consum al municipiului — in cadrul progra
mului județean de autoaprovizionare — le-am solicitat tovarășului Nesul ai 
IBĂNESCU, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului popular jude
țean Iași.

— Stabilirea contribuției bazinului agri
col preorășenesc la aprovizionarea Iașiului 
— ne-a spus pentru început interlocuto
rul — a pornit de la nivelul fondului de 
consum local, determinat pe baza norme
lor medii de aprovizionare. Ca atare,

pentru un număr de 337 100 consumatori — 
cuprinzind aici populația stabilă a orașu
lui, flotanții (elevii, studenții etc.) și cei 
aflați in trecere prin localitate — au re
zultat pentru acest an următoarele canti
tăți totale, care se acoperă astfel :

și extinderea legumiculturii in gospodă
riile populației ; la fructe — mărirea su
prafețelor cultivate. în plus, am avut in 
vedere organizarea unei întrajutorări mul
tiple intre întreprinderile industriale din 
oraș și unitățile agricole din comune.

— Tovarășe prim-vicep-eședinte. vă pro
punem să intrerupem aici convorbirea, ur
mînd s-o reluăm după ce vom sonda la 
fața locului cum se aplică în practică 
aceste măsuri.

— De acord.
...Din cele 15 comune care alcătuiesc ba

zinul de aprovizionare a municipiului Iași 
ne-am oprit la 3 comune, supunind anali
zei situația producției la sortimentele re
prezentative pentru fiecare localitate in 
parte : în comuna Lețcani — producția de 
carne de pasăre și oUă ; în comuna Rediu 
— producția de lapte ; in comuna Costu- 
leni — producția de legume.

Contribuția ba-
Cantități zinului agricol

Necesarul ce se asigură Cantități ce se preorășenesc Ia
Produsul de consum din bazinul primesc din acoperirea ne-

al municipiului agricol 
preorășenesc

restul județului cesarului de 
consum al 

municipiului

Produse
cerealiere 60 678 tone 36 888 tone 23 790 tone 61%
Carne 21 911 tone 21 911 tone — 100 %
Lapte 674 2C0 hl 194 989 hl 479 211 hl 29%
Oua 91 mii. buc. 90 mii. buc. 1 mii. buc. 99%
Legume 57 307 tone 12 950 tone 44 357 tone 23%
Fructe 19 552 tone 10 529 tone 9 023 tone 54%

Pentru asigurarea necesarului 
de CARNE DE PASĂRE Șl OUĂ 

Măsuri eficiente, contracte 
ferme ______

Comuna Lețcani din bazinul preorășenesc tru onorarea acestor sarcini de livrare, co
al Iașiului urmează să participe în acest an muna trebuie să producă o cantitate su
la aprovizionarea municipiului cu 415 tone perioară de mărfuri, avînd în vedere și 
carne de pasăre și 54,4 milioane ouă. Pen- consumul propriilor locuitori.

Ferma legumicolă a C.A.P. Costuleni. Se lucrează la fertilizarea soloriilor
I

După . cum se poate constata din datele 
tabelului — care cuprinde produsele agri
cole de bază pentru alimentație — bazinul 
preorășenesc asigură o parte importantă 
din necesarul de consum al municipiului — 
practic 60 la sută din nivelul acestui an — 
contribuția fiind diferențiată de Ia produs 
la produs. Dacă la carne există chiar un 
excedent de producție — surplusul fiind 
livrat la fondul centralizat al statului — la 
celelalte produse contribuția este mai re
dusă. Ca atare, necesarul este completat 
din restul comunelor.

— Iașiul, cu localitățile sale din jur, dis
pune de condiții naturale prielnice agri
culturii. De ce este atunci atît de redusă 
producția bazinului preorășenesc la une e 
sortimente, bunăoară la legume — doar 23 
la sută ?

—- Și in cazul legumelor, ca și în cazul 
altor produse agricole devenite astăzi „de
ficitare" în jurul Iașiului — deși înainte 
aveau tradiție in agricultura locală — ex
plicația tine de procesul de reducere trep
tată șl chiar de renunțare in unele comu
ne la producerea acelor sortimente care

necesită mai multă îngrijire. Or, prin con
stituirea bazinului preorășenesc dorim, 
între altele, și acest lucru : să reconside
răm interesul tuturor comunelor limitrofe 
pentru activitățile agricole tradiționale 
zonei.

— în fapt, din ce este alcătuit bazinul a- 
gricol preorășenesc ?

— Din 15 comune aflate în jurul muni
cipiului Iași (prezentate în harta din aceas
tă pagină — n.r.), la care s-au adăugat pro
ducțiile agroalimentare realizate de înșiși 
locuitorii municipiului in gospodăriile pro
prii, in curți și pe terenurile virane.

— Ce măsuri au fost luate pentru ca 
sarcinile de producție agricolă ale acestui 
an in bazinul preorășenesc să fie îndepli
nite 7

— Măsurile n-au un caracter aparte, ele 
se înscriu in programul agricol general al 
județului. în principal, am urmărit : la 
cereale — creșterea producției medii la 
hectar ; pentru carne, lapte și ouă — spo
rirea efectivelor de animale și asigurarea 
bazei furajere ; la legume — mărirea ran
damentelor în fiecare fermă de producție

Volumul producțiilor planificate •)
Produsul în ferme]c ț.A.S. în gospodăriile

„Avicola" populației

Carne de pasăre 400 tone 120 tone
Ouă 54 300 000 buc. 1750 000 buc.

•) Cooperativa agricolă din comună nu
Cum se acționează în cadrul fermelor 

I.A.S. „Avicola", pentru realizarea acestor 
sarcini de plan ? Producția de carne de 
pasăre din acest an prezintă o creștere cu 
50 la sută față de anul trecut, iar pro
ducția de ouă — o creștere de 35 la sută. 
Cu toate că e vorba de creșteri importan
te, ele urmează a fi obținute cu aceleași 
capacități de incubație. Este posibil ? Am 
purtat pe această temă o discuție detalia
tă cu tovarășul Mihai Isachi, directorul 
întreprinderii.

— La o producție de peste 54 de mi
lioane de ouă ne puteam permite sâ gă
sim și noi... un „ou al lui Columb". Vom 
combina perioada de creștere a păsărilor 
„in baterii" cu creșterea în adăposturi su
plimentare, amenajate pe timpul sezonu
lui cald — fie în spațiile proorii ale între
prinderii, fie în serele I.L.F. (care vara 
rămîn goale), Puii vor fi ținuți în primele 
săptămini de creștere în baterii, după care 
vor fi mutați in spatiile amenajate, făcin- 
du-se astfel loc altora. Ca atare, vom ob
ține 7 „generații" oe an, în loc de 5.

— Totuși, vă trebuie mai mulți pui.
— Pentru aceasta a fost organizată o 

fermă suplimentară de reproducție, cu o 
capacitate de 103 000 capete, care a și fost 
populată zilele acestea.

— Mai mulți pui pot fi obținuți doar 
din mai multe ouă. Iar dumneavoastră 
aveți și așa o creștere a planului la pro
ducția de ouă pentru livrări...

— Colectivul a găsit soluția și pentru 
creșterea producției de ouă. Ea constă în 
modernizarea tehnologiei de creștere a 
găinilor ouătoare (se știe că in sistem in
dustrial, ele sînt crescute separat de pă
sările pentru carnek Vom schimba actua
lele baterii de creștere cu altele, mai pro
ductive, in sistem piramidal (care asigură 
o îngrijire și o hrănire mai bună a găi
nilor). Pentru ca noua soluție să influen
țeze cît mai mult realizările din acest an. 
ne străduim ca lucrările de modernizare

are sector de creștere a păsărilor.
’să fie efectuate într-un timp de două ori 
mai scurt decît cel planificat. Pină acum 
au fost modernizate 43 linii de baterii, 
ultimele 24 fiind în fază avansată de exe
cuție — cu termen de punere în funcțiune 
la sfirșitul lunii aprilie.

...Certitudini în privința realizării obli
gațiilor de livrare la fondul de' consum al 
municipiului Iași există si in sectorul gos
podăriilor populației din comună. La 
I.A.S. „Avicola" au fost pregătiți 280 080 
pui care vor fi încredințați cetățe
nilor, pe bază de contract, in timpul sezo
nului cald. „Avicola" va oferi și hrana ne
cesară. plus 4 000 lei pentru fiecare tonă 
de păsări îngrășate.

De remarcat este că, față de o avicultură 
atît de intensă, consiliul popular comunal 
nu se mulțumește cu rolul de simplu în
drumător. în curtea primăriei a fost ame
najată o crescătorie proprie de 100 găini 
ouătoare, iar in prezent se lucrează la 
amenajarea unei baterii de creștere a pă
sărilor de carne cu o capacitate de 1000 
de bucăți. în colaborare cu cooperativa 
comunală de producție, achiziție și desfa
cere, primăria și-a propus să organizeze 
și o crescătorie de 500 giște. Hrana aces
tor păsări se va asigura de pe terenurile 
consiliului popular : pășuni, pajiști, tere
nuri redate agriculturii prin desființarea 
drumurilor inutile, locuri virane etc.

— La realizarea numeroaselor obiective 
cuprinse în programul comunal de creștere 
a producției agricole destinate aprovizio
nării Iașiului, nu aveți nevoie și de aju
torul întreprinderilor economice din muni-. 
cipiu ? — l-am întrebat pe Virgil Mun- 
teanu. primarul comunei.

— Sint multe lucrări la care sprijinul 
ne-ar fi foarte necesar. Dealtfel, in luna 
ianuarie, cind toți primarii comunelor din 
bazinul preorășenesc au fost convocați la 
Iași, ni s-a promis că vom fi ajutați în 
acest an de întreprinderile municioiului. 
Pină acum insă nu s-a făcut nimic in 
această privință. Oricum, noi așteptăm.

Pentru a participa cu 1 103 tone de le
gume la aprovizionarea municipiului Iași, 
comuna Costuleni trebuie să producă in a- 
cest an 2 300 tone legume, diferența con- 
stituind-o consumul local. Cele 2 309 tone 
sint planificate să se realizeze astfel : 609 
tone — în cooperativa agricolă de produc
ție ; 1 700 tone — în gospodăriile populației.

Cooperativa agricolă de producție a 
afectat sectorului legumicol aceeași supra
față de teren ca în 1931. Deci, sporul de 
producție din acest an — dublu față de 
producția anului trecut — trebuie obținut, 
în exclusivitate, prin mărirea randamen
telor Ia hectar. Aceasta presupune însă buna 
pregătire a terenului și răsadurilor, respec
tarea întocmai a tehnologiei de producție 
— capitole la care cooperativa de aici a 
rămas „restanțieră" anul trecut.

Interesindu-ne de stadiul lucrărilor din 
acest an, am constatat că, dacă nu se in
tervine prompt, restanțele s-ar putea să se 
repete. Ce-i drept, cooperativa, a trecut la 
fert’lizarea pămîntului, da"... nu se cunoaște 
încă dacă va dispune de sămința necesară. 
Cît privește folia pentru cele 10 ha de so
larii, aceasta există doar... pe hirtie.

— Unde este folia de anul trecut ? — 
l-am intrebat pe Marius Lisnic, președin
tele cooperativei.

— Păi, a rămas pe cimp și s-a distrus. 
Demarajul acestui an este la fel de ne

concludent și in privința creșterii aportului 
gospodăriilor populației la formarea fon
dului de consum al municipiului Iași. Din 
cele 500 tone de legume stabilite pentru 
contractare în acest an s-au contractat 
pină acum doar... 4 tone. Motivul invocat 
la primărie : „cetățenii nu cunosc încă 
structura de producție de pe terenurile 
care le au în folosință".

— Dar cine, dacă nu primăria, trebuia 
să difuzeze planurile de culturi la gospo
dăriile populației ? — l-am întrebat pe 
Toader Blindu, primarul comunei.

— E adevărat, noi am întocmit planu
rile.

— Atunci ?
— Am neglijat să le repartizănj. O vom 

face în zilele următoare.
La Costuleni nu se știe că timpul pierdut 

acum în legumicultură nu mai poate fi re
cuperat ?

ÎN LOC DE CONCLUZII
După acest triplu sonda1, am revenit in lași pentru a continua convorbirea cu 

prim-vicepresedintele comitetului e~ecutiv al consiliului popular județean.
Făcindu-i cunoscute observațiile culese pe teren, interlocutorul ne-a declara* :
- Avem și alte lucruri bune realizare in acțiunea de autoaprovizionare, in afara 

celor constatate de dumneavoastră in cadrul sonda’ului efec'uat în comune. Bunăoară, 
faptul că nivelul contractelor de livrare la fondul de aprovizionare a municipiului reșe
dință de județ e-te net superior celui înregistrat la aceeași dată anul trecut. Dar nu 
asupra reușitelor vreau să insist.

- Să ne oprim atunci la sistemul de planificare a sarcinilor de producție. Cum 
este posibil să se fixeze unor comune o creștere, de la un an la altul, de 260 de ori ? 
Asta in cazul laptelui, pentru că la cartofi sint planificate creșteri și de... 700 de ori.

- Direcția agricolă a județului a s'abilit sarcinile de plan pornind de la normele 
medii de producție și consum, pe care le-a aplicat - se pare mecanic - la toate comu
nele, fără nici o diferențiere. Va trebui, de aceea, să revedem acele exagerări care 
s-au făcut și să stabilim cifre realiste de producție.

- Cum apreciați neglijența Consiliului popular din Costuleni, care nici pînă acum 
n-a repartizat p'anurile de culturi la gospodăriile populației 1

- Primăria locală n-are nici o scuză pentru intirziere. Dealtfel, organul județean de 
partid - sesizat și el de această anomalie intîlnitâ și în alte comune - a indicat ca, 
in citeva zile, să se încheie peste tot operațiunea de repartizare a planurilor (n. r. - 
înainte de a da la tipar rindurile de față, am fost informați că acțiunea s-a încheiat).

- in'programul de autoaprovizionare a județului era prevăzută sarcina ca, pină la 
15 februarie, să se facă repartizarea întreprinderilor din municipiul lași pe comunele 
din bazinul preorășenesc, in vederea încheierii unor convenții de colaborare. Or, ter
menul a expirat de mult și, din cite am constatat, nu s-a întreprins practic nimic.

- Intr-adevăr, consiliul popular municipal a tergiversat sarcina re'pectivă in mod 
ne’ustilicat. Voi urmări de aceea personal ca, în cî’eva zile, să re facă această arondare 
a întreprinderilor pe comune (acțiune care s-a și întreprins pină la apariția rîndnrilor 
de față - n.r.) și, în plus, să fie stabiliți delegați din partea primăriei municipale și 
c fiecărei întreprinderi, care r.ă răspundă direct de îndrumarea și acordarea ajutorului 
necesar comunelor din bazinul preorășenesc.
Pagină realizată de Mihai Ionescu și Manole CORCACI, corespondentul „Scintell*
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Specialiștii - permanent alături de mecanizatori
Cu toate că și in județul Mureș primăvara a sosit 

mai tîrziu decit in alți ani, modul cum este organizată 
munca dă garanția că insămînțarea sfeclei de zahăr 
pe cele 14 500 hectare prevăzute se va înscrie in 
epoca optimă, cu respectarea normelor de calita
te a lucrărilor. Referitor la acest 
șui Nicolae Lobontiu, secretar cu 
cole al comitetului județean de 
partid, ne spune „Pentru a se 
realiza producții ridicate pe fie
care metru pătrat de pămînt. 
fiecare specialist agricol își des
fășoară activitatea la cimp, în 
mijlocul mecanizatorilor, urmă
rind în mod deosebit asigurarea 
densității optime a p’antelor, calitatea semănatului.

Pină acum au fost însămințate cu sfeclă de zahăr 
peste 10 000 hectare — 87 la sută din suprafață — și 
apreciem că în această săotăminâ vom încheia lucra
rea pe toate suprafețele prevăzute. Și incă ceva : avem 
create toate condițiile să depășim nu numai producțiile 
de sfeclă planificate, ci și angajamentele luate de 
cooperatori în cadrul adunărilor generale".

însămînțarea sfeclei de zahăr este avansată in uni-

aspect, tovară- 
probleme agri-

MUREȘ

tățile din consiliile agroindustriale Sărmașu, Band, 
Iernut, Zau de Cimpie și 
industrial Band se cultivă 
zahăr. Preocuparea pentru 
evidentă în toate unitățile 
— Band, Oroi, Mădăras, 
Căpuș. „Pămîntul arată ca

ciază tovarășul Nagy Alexandru, 
președintele consiliului. $i este fi
resc, de vreme ce dispunem de 40 
utilaje de discuit, 34 combinatoare, 
15 mașini de erbicidat. împreună cu 
specialiștii din unități am «bătut» 
fiecare palmă de teren pentru a 
identifica și pregăti solul. Cu un 

ritm zilnic de 180 hectare, am reușit să insămințăm 
sfecla de zahăr pe 970 hectare".

Aceeași preocupare pentru calitatea lnsămințărilor 
și in cooperativele agricole Cânus, Oroi, Mureșeni, 
Sintana de Mureș. Ceea ce denotă că, in acest an, 
cooperatorii mureșeni sînt hotărîți să obțină producții 
mal mari decit cele realizate anul trecut.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

altele, în consiliul agro- 
1 150 hectare cu sfeclă de 
calitatea lucrărilor este 

agricole din acest consiliu 
Finațe, Grebeniș, Iclănzel, 
un strat de grădină, apre-

Agregate complexe, randament înalt, dar calitatea
lasă, pe alocuri, de dorit

în județul Brăila", pînă in seara zilei de 30 martie 
s-au însâmințat peste 25 000 hectare cu diferite cul
turi și au fost discuite, nivelate și grăpate 36 400 hec
tare. „Cuvintul de ordine este calitatea lucrărilor — 
ne spune tovarășul Ion Susanu, directorul direcției 
agricole. Nivelul calitativ este superior anilor prece- 

enți. Faptul că întreaga suprafață a fost arată adine 
lin toamnă asigură pregătirea unui pat germinativ 
bun. Specialiștii organelor agricole și din unități au 
controlat suprafețele unde a fost necesară strîngerea 
manuală a resturilor vegetale atit 
în I.A.S., cît și în cooperativele 
agricole. Este una din operațiunile 
care contribuie la realizarea densi
tății optime. Folosind agregate 
complexe reducem la aproape ju
mătate numărul de treceri cu trac
toarele la pregătirea terenului și 
semănat. Executăm concomitent trei 
nivelat și grăpat".

Spre cinstea lor, mecanizatorii T. 
străduie să facă lucrări de calitate, fără nici o aba
tere de la normele tehnice. Urmărim la lucru agrega- 
te'e complexe ne terenurile fermelor asociației pentru 
cultura legumelor din Viziru. Se folosesc 7 agregate, 
formate din disc, lamă nivelatoare și grapă. Toate 
tractoarele cu agregatele respective, pe baza ordinu
lui de lucru dat mecanizatorilor, înaintează perpendi
cular față de direcția arăturii, terenul fiind nivelat și 
mărunțit grădinărește. La -pregătirea patului germina
tiv se lucrează cu agregate formate din combinatoare 
și instalații de erbicidare.

Pentru intensificarea însămînțării culturilor din 
prima epocă și încheierea lor în 2—3 zile, toate agre
gatele, întreaga forță mecanică este In cimp. La coo
perativa agricolă Cazasu se lucrează zi-lumină cu pa
tru agregate formate din disc, lamă nivelatoare și 
grapă, precum și cu trei agregata — combinatoare și

instalații de erbicidare. Cu o semănătoare S.P.C.-12 se 
însămînțează sfecla de zahăr, urmărindu-se asigurarea 
unei densități de 95 000 plante recoltabile la hectar.

Se lucrează bine, dar la un control amănunțit, exi
gent, făcut in cimp de organele de specialitate a .re
zultat că e loc de mai bine, Inginerul-șef Ion.CiOroia- 
nu,. de la consiliul agroindustrial -*,1 Mai“,_ ne 
că „terenul e curat ca lacrima**; «-•-••••• 
cooperativei agricole Cazasu s-ăți 
zeci de hectare cu 1

BRAILA
lucrări — discuit,
și cooperatorii se

i spunea 
Străbătînd terenul 

găsit insă citeva 
resturi vegetale nestrinse. S-a for
mat o echipă de 50 de cooperatori 
care au. făcut o treabă gospodă
rească. Și in acest caz și în altele 
neregulile au fost sesizate și îndrep
tate de oameni din afara unităților 
respective. Dar de ce e nevoie de 
intervenții din afară cînd coooera- 
tivele agricole au cadre de condu

cere și specialiști ? Observație intru totul valabilă 
și pentru conducerile altor unități, între care 
cooperativa agricolă Tufești, unde resturile vegetale — 
parțial strînse cu mijloace mecanice — au rămas 
deasupra arăturii, impiedicind trecerea agregatelor. In
tervenții operative sînt necesare, iii unele cazuri, pen
tru înlăturarea unor defecțiuni, îndeosebi la instalații 
de erbicidare. îrttr-una din fermele asociației pentru 
cultura legumelor din Silistraru, instalația nu era re
glată corespunzător, din care cauză soluția se împrăștia 
neuniform. într-o jumătate de oră instalația a fost 
pusă la punct, dar stăruie întrebarea : de ce nu s-a 
făcut asta de la început ? Oamenii cimpiei brăilene 
din unitățile respective sint chemați să facă tot ceea 
ce depinde de ei pentru a executa însămînțările la 
timp și la un nivel calitativ superior.

Regulile agrotehnice - aplicate riguros
<18 000 

țăte cu 
vațâ în ______  ______  __ .
dejul Ialomița. S-a realizat aceas
tă în dauna calității ? Nicidecum.

Pe terenurile netede ca in palmă 
ale \cooperativei agricole Grindu 
mecanizatorii trasează cu semănă
torii^, rinduri perfect drepte. Nu-i 
tocmai ușor să ții linia dreaptă 
minuipd volanul. Dar mecanizato
rii nu'se abat de la această regulă. 
„Ei fac adevărată artă — ne spune 
inginerul-șef al cooperativei, Vir
gil Micu, arătindu-ne liniile drep
te înscrise pe sol de tuburile se
mănătorilor. Mecanizatorii care lu
crează aici -— Ștefan Matei și 
Constantin Iacob — sint dintț-e 
oamenii noștri de nădejde". Cei 
doi au oprit tractoarele la capătul 
solei pe care o însămințau cu 
sfeclă de zahăr. împreună cu 
șeful fermei, Andrei Vasile, mă
soară distanța între rînduri, adin- 
cimea la care erau așezate semin
țele. Totul era așa cum fusese în
scris în ordinul de lucru. Tractoa
rele au pornit din nou Ia lucru. 
Inginerul-șef continuă să-și expri
me gindurile despre munca și pri
ceperea .mecanizatorului. „Flecare 
tractorist este direct interesat ca 
la semănat să facă rinduri drepte, 
pentru că tot el va intra cu trac
torul la întreținerea culturilor. De 
aceea spunem că, la semănat, me
canizatorii își înscriu calificativul 
priceperii și îndeminării lor". Cît 
despre cei pe care i-am văzut la 
semănatul sfeclei de zahăr califi-

hectare au fost jnsămîn- 
diferite culturi de primă- 
unitățile agricole din ju*

cativul nu ■ poate fi altul decit 
„foarte bine". Referitor la calita
tea lucrărilor. Eroul Muncii Socia-

IALOMIȚA
liste, tovarășul Anghel Mircea 
Dan, președintele cooperativei 
agricole din comuna Grindu, ne 
spunea : „De aproape 10 ani nu au 
fost condiții să facem lucrări de 
asemenea calitate ca acum. Priviți 
cum este lucrat cîmpul ; e ca un 
strat de grădină".

Luni, la prînz, în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Girbovi s-a încheiat semănatul ce
lor 1 400 hectare cu sfeclă de zahăr, 
500 hectare cu lucerna, 100 hectare 
cu in și 600 hectare cu plante fura
jere. Imediat s-a trecut la execu
tarea lucrărilor în vederea însămin- 
țării florii-soarelui pe cele 1800 
hectare. La cooperativele agricole 
Girbovi, Valea Măcrișului, Alexeni, 
Ion Roată, pînă seara au fost pre
gătite 800 hectare și însămințate cu 
floarea-soarelui 160 hectare. Prin- 
tr-o puternică mobilizare a forțe
lor și organizarea temeinică a "mun
cii se consideră că insămînțarea 
întregii suprafețe se va executa în 
patru zile, în loc de 6 zile, cum 
era prevăzut în program. Aceasta, 
în condițiile respectării riguroase

PORUMBUL!Intră 
actualitate

I
Cum trebuie făcut semănatul pentru a asigura o DENSITATE 
OPTIMĂ a plantelor - condiție a unor producții cît mai mari
începe însămînțarea porumbu

lui — principala cultură cerealie
ră a țării. în legătură cu măsurile 
care trebuie aplicate în campania 
agricolă din această primăvară pen
tru realizarea unor producții cît mai 
mari, Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea 
reoc"'indă :

ZONAREA HIBRIZILOR DE FO-

RUMB. Studiile efectuate cu privire 
la comportarea hibrizilor în'condiții 
pedoclimatice foarte diferite au per
mis efectuarea unor zonări care să 
ducă la valorificarea cît mai bună a 
resurselor te-mice și a fertilității so
lurilor. în 1982, pentru cele trei mari 
zone naturale de cultură a porumbu
lui a fost stabilită următoarea struc
tură a hibrizilor :

— în procente —
Grupa de hibrizi Zona 1 Zona II Zona III
Tirzii 80 14
Mijlocii 20 86 26
Timpurii — — 74

La alegerea celui mai potrivit hi
brid se va ține seama de particula
ritățile lui specifice, de cerințele față 
de resursele termice existente in 
zonă, destinația de folosință a po
rumbului, tehnologia de cultivare, 
organizarea producției și modul de 
recoltare. Luîndu-se în considerare 
interacțiunea complexă intre fac
torii menționați mai sus și faptul că 
hibrizii se diferențiază atît prin pre
cocitate, cît și prin reacția specifi
că față de acțiunea condițiilor nefa
vorabile de mediu, este important ca

in fiecare unitate 
tive 2—4 hibrizi 
zați pentru zona 
vă. Se vor avea 
mul rînd, hibrizii 
plin lungimea perioadei optime 
vegetație pentru această cultură, 
aceea, este bine să se țină seama 
gruparea hibrizilor în funcție 
suma unităților termice (peste 
grade) necesare ca ei să ajungă 
maturitate, așa cum rezultă din 
următorul tabel :

agricolă să se cui- 
dintre cei reparti- 
ecologică respecti- 
în vedere, în pri- 
care valorifică din 

de 
De 
de 
de
10 
la

Grupa Unități termice
— grade — Hibrizi

Tirzii 1 400—1 600 — HS 420 ; HS 415 ; HS 412 ; HS 400 ; 
Pioneer 3780 și 3541 ; HS 370 ; HS 
360 ; HS 350 ; Lizin 345 ; HS 335 ; HS 
315 ; HS 308 : HD 305

Mijlocii 1 200—1 400 — HS 230 ; HT 228 ; HD 225 ; HD 220 ; 
HT 215 ; HD 211 ; HD 208 ; HD 205 ; 
HD 200 ; Lizin 250 ; Pioneer 3978

Timpurii 800—1 200 — HD 120 ; HT 108 ; HS 105 ; HD 102 : 
HD 100 ; Lizin 125 ; HD 96 ; HD 95 ; 
HS 94 ; Betu 240

PREGĂTIREA TERENULUI ȘI 
EPOCA DE SEMANAT. * 
dițiile specifice 
cînd rezervele 
sint mai mici, 
crarea energică 
și întoarcerea exagerată a acestuia 
în adîncime, carș determină pier
deri mari de apă prin evaporare. 
Pentru conservarea apei in sol se 
va lucra doar stratul superficial, ast
fel incit umiditatea existentă să asi
gure o răsărire rapidă și uniformă a 
plantelor. Momentul începerii semă
natului este determinat de realiza
rea in sol a unei temperaturi de 8—9

grade. încadrarea semănatului în 
epoca stabilită ca optimă are o 
deosebită importanță pentru asigu
rarea unor producții sporite. Aceas
tă lucrare trebuie încheiată pină la 
15—20 aprilie pe cernoziomurile din 
sudul și vestul țării, iar în celelalte 
zone — pină la 30 aprilie.

acestei 
de apă 
se vor

a solului,

în con- 
primăveri, 

din sol 
evita lu- 
răscolireă

C. BORDEIANU

lo cooperotivo ogricolâ din Grindu, județul Ialomița, sfecla de zahâr se insâmînțează intr-un teren bine pregătit. Inginerul-șef, Virgil Micu, controlează 
calitatea lucrărilor executate de mecanizatori Foto : I. Herțeg

STABILIREA DENSITĂȚII PLAN
TELOR . Referitor la porumb, De
cretul Consiliului de Stat privind 
aprobarea normelor pentru execu
tarea lucrărilor agricole de bază la 
culturile de cereale și plante teh
nice prevede următoarele :

a tehnologiilor și calității stabilite. 
De luni, la Grindu, Muntenii Bu
zău, Făcăieni, Sudiți, în celelalte 
unități agricole cooperatiste au 
fost semănate primele 200 hectare 
cu această cultură. Și, peste tot, 
cuvintul de ordine este calitatea 
lucrărilor.

Mihal V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii

Grupa de maturitate 
a hibrizilor

Condiții 
de cultură

Numărul de plante 
lâ răsărire 

pe metru liniar
Numărul de plante 

recoltabile
— la hectar—-*

Tardivi irigat 4—5 60 000—80 000
(grupa 300—400) neirigat 3—4 45 000—60 000
Mijlocii irigat 5 60 000—80 000
(grupa 200) neirigat 4 45 000—60 000
Timpurii irigat 6 60 000—80 000
(grupa 90—100) neirigat 5 45 000—60 009

Densitatea este elementul tehno
logic prin care se realizează 
echilibrul dintre factorii de vegeta
ție (lumină, substanțe nutritive, apă) 
și cerințele de creștere și dezvoltare 
a plantelor. Realizarea în practică a 
densității optime este absolut ne
cesară pentru obținerea de produc
ții maxime, știut fiind că porumbul, 
comparativ cu alte culturi, reacțio
nează mai puternic la variația den
sității plantelor față de nivelul op
tim. Datele experimentale arată că 
sporurile de recoltă ce se obțin prin 
asigurarea densității optime sint cu
prinse între 1 500—3 500 kg la hec
tar, fără a se face nici o cheltuială 
suplimentară. Ținînd seama că în 
cazul porumbului care se conservă 
sub formă de pastă, consumul de 
apă e mai redus, recoltarea făcin- 
du-se mai devreme decit a porum
bului pentru boabe, densitățile re
comandate sint cele maxime.

La stabilirea densității optime se 
au in vedere condițiile concrete illn 
fiecare unitate, luîndu-se în consi
derare particularitățile hibridului 
cultivat, aprovizionarea cu , 
elementele nutritive ale 
Avînd in vedere varietatea 
condițiilor pedoclimatice în 
cultivă porumbul, precum și 
cultivați in aceste zone, pentru re
alizarea densității optime la recolta
re, la semănat se va urmări ca nu
mărul semințelor să fie cu 10—15 la 
sută mai mare, pentru compensarea 
pierderilor ce apar de obicei în tim
pul răsăririi și la lucrările ce se 
execută în perioada de vegetație. în 
cadrul acestei limite de variație, 
densitatea optimă se stabilește de 
specialiști în funcție de condițiile 
locale, limitele superioare fiind re
comandabile pentru condiții mai 
bune de cultură (fertilitate naturală 
a solului mai ridicată, aplicarea unor 
doze mai mari de îngrășăminte, 
provizionarea solului cu apă 
irigație sau aport freatic etc).

Pentru realizarea densității 
necesar să se acorde o atenție < 
sebită reglării corespunzătoare a ma
șinilor de semănat, vitezei de înain
tare a agregatelor — care trebuie să 
fie redusă (viteza I) — pentru a se 
asigura distribuirea uniformă a se
mințelor pe rind și in adîncime. 
Adîncimea de semănat se va Stabili 
în funcție de textura solului, fiind 
cuprinsă intre 4—7 cm.

Specialiștii din agricultură au da
toria să asigure aplicarea diferenția
tă a normelor tehnice la cultura po
rumbului, pentru a se asigura obți
nerea unor densități optime de 
plante Ia hectar și deci recolte su
perioare.

apă și 
solului, 
mare a 
care se 

. hibrizii

a- 
prin

este 
deo-

în județul Giurgiu

A început semănatul 
porumbului

în ultimele zile, unele unități 
agricole din județul Giurgiu au 
început semănatul porumbului. 
Specialiștii urmăresc permanent 
evoluția temperaturii solului și 
decid unde să se treacă la exe
cutarea acestei lucrări. Marți, 
odată cu insămînțarea ultimelor 
suprafețe cu culturi din piima 

, epocă, la cooperativele agricole 
Izvo -u. 'Putineiu, Gogoșati, Let
ca Nouă și Braniștea au fost 
introduse în sol primele canti
tăți de sămință de porumb. In 
această zi au fost însămințate 
108 hectare cu porumb. (Petre 
Cristea).

OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE Dezvoltarea bazei 
si de materii

Realizarea integrală, la termenele prevăzute in contracte ți de cea 
mai bună calitate a producției pentru export constituie, pentru fiecare 
colectiv, o sarcină prioritară. Nici un moment nu trebuie să se piardă 
din vedere că sarcinile de export planificate pentru 1982 trebuie con
siderate pretutindeni, in toate unitățile economice, ca minime. In legă
tură cu modul in care se acționează pentru realizarea planului la 
export și măsurile ce se iau in continuare in acest scop, am efectuat 
un sondaj in citeva unități economice din municipiul Turda.

ția în bare lucrez, cea de carbonat 
de potasiu — precizează maistrul Ro
man Petean — are o pondere la ex
port de peste 50 la sută din totalul 
producției. Pentru a face față sar
cinilor mari care ne revin în aceas
tă privință, am trecut la recupera
rea carbonatuiui rezultat din curăți
rea instalației. în acest scop, am a- 
plicat un nou procedeu de dizol-

treprinderea de materiale de Con
strucții. Ca urmare a rezultatelor 
obținute în primele două luni ale 
anului, a activității rodnice din luna 
martie, se apreciază că planul pe 
primul trimestru va fi depășit cu 
3 milioane lei. Graficele privind evo
luția producției pentru export arată 
că aceasta marchează o creștere sub
stanțială de la o zi la alta. Ce-i drept.

Producția destinată exportului ur
mează să crească în acest an pe an
samblul municipiului Turda cu 12 la 
sută. Este o sarcină mobilizatoare, a 
cărei realizare presupune valorifi
carea deplină, cu maximă eficiență, 
a rezervelor interne de creștere a 
producției existente in fiecare între
prindere. Cum se acționează în acest 
gcop in unitățile economice ?

An de an, colectivul întreprinde
rii chimice din Turda a obținut suc
cese deosebite la export, produsele 
realizate aici devenind din ce în ce 
mal solicitate. Șirul acestor bune 
realizări continuă și în acest an. 
Astfel, în primele două luni, între
prinderea a livrat, suplimentar, 
partenerilor externi produse în va
loare de 5,4 milioane lei, între care 
peste 180 tone clorură de cupru, 500 
tone carbonat de potasiu, 288 tone 
hidroxid de sodiu și altele. Este un 
succes cu semnificații aparte : reali
zările din domeniul exportului din 
primele două luni ale anului sînt 
superioare nu numai sarcinilor de 
plan pentru această perioadă, ci și 
celor stabilite pentru primul trimes
tru al anului — cu 2,7 milioane lei. 
Cu alte cuvinte, in două luni s-a 
ciștigat mai bine de o lună de zile 
in realizarea planului la exoort pe 
acest an. Iar acum, la sfirșitul tri
mestrului, cîștigul de timp este și 
mal mare. „Potrivit calculelor — ne

• In întreprinderi din municipiul turda

Prin promptitudine in livrări și bună calitate - 
un important cîștig de timp și de valută

spune tovarășul Victor Gyorgy,' di
rectorul întreprinderii — rezultă că 
pină la finele lunii martie am reu
șit să realizăm integral sarcinile pe 
primul semestru".

înțelegerea clară a semnificațiilor 
și importantei deosebite pe care le 
are îndeplinirea exemolară a pla
nului la export se dovedește a fi in 
această unitate un factor esențial, 
hotăritor. Tocmai pe această bază, in 
secțiile întreprinderii, in flecare a- 
telier și la fiecare loc de muncă au 
fost stabilite sarcini și răspunderi 
precise, măsuri tehnico-organizâtori- 
ce eficace, a căror înfăptuire stimu
lează permanent inițiativa și spiri
tul gospodăresc al oamenilor. „Sec-

vare a pulberilor de carbonat și re
introducere a acestuia in procesul de 
fabricație. în această acțiune s-au a- 
firmat echipele lui Dorel Mic, Du
mitru Oros. ooeratorii chimiștl Va
sile Vlad, Vasîle Sălăjan și alții".

Un exemplu, la fel ca multe 
altele, care demonstrează că în 
această unitate creșterea susținută a 
exDortului, prin valorificarea supe
rioară a materiilor prime, ocu
pă un loc central in preocupările 
colectivului, decis să-și depășească 
zi de zi angajamentele asumate in 
acest domeniu.

Cu înaltă răsoundere și cu buna 
rezultate se acționează pentru înde
plinirea planului la export și la In-

au fost și perioade mai dificile, in 
care ritmul producției nu se situa Iar 
nivelul posibilităților. Dar comisia 
pentru probleme de export din între
prindere. formată din cei mai buni 
specialiști și muncitori cu o bogată 
experiență în producție, a intervenit 
operativ, clarificînd pe Ioc orice aspect 
de care depindea soarta exportului, 
„în ansamblul măsurilor stabilite de 
comisia de export — ne spune secreta
rul comitetului de partid. Aurel Oniga 
— hotăritoara s-au dovedit cele pri
vind Întărirea ordinii și disciplinei, 
ridicarea continuă a pregătirii pro
fesionale a întregului personal mun
citor. Tocmai progresele pe care

le-am înregistrat în ultima vreme în 
aceste domenii ne dau garanția că 
planul la export pe acest an va fi 
nu numai îndeplinit, ci și depășit".

Ne oprim și la Combinatul de 
lianți și materiale refractare. Aici, in 
luna ianuarie, planul la export a fost 
depășit cu 5 000 tone ciment. în fe
bruarie insă s-a înregistrat o res
tantă de circa 23 000 tone. Cauza ? 
Greutăți in organizarea transportu
lui în portul Constanța. în luna mar
tie s-au recuperat peste 4 000 tone 
din restanțe. „Pentru aprilie, ne 
asigură tovarășul Constantin Găitan, 
directorul combinatului. situația 
transportului in portul Constanța se 
va rezolva. De aceea, toate liniile de 
încărcare din combinat sînt . acum 
destinate cu precădere pentru' ex
pedierea producției de export. Avem 
certitudinea că pînă la sfirșitul lunii 
aprilie restantele vor fi recuperate 
integral".

Sint fapte care atestă că în uni
tățile în care se acționează cu înaltă 
răspundere, organizat, planul la ex
port poate fi îndeplinit și depășit, 
că răminerile in urmă apărute la un 
moment dat intr-o unitate sau alta 
pot fi grabnic lichidate printr-o ac
tivitate stăruitoare. îndeplinirea in
tegrală a planului la export rămîne 
în continuare un obiectiv central, pri
mordial, care este urmărit de comi
tetul municipal de partid zilnic pe 
întreprinderi, pe sortimente și chiar 
pe parteneri, intervenindu-se ener
gic, ori de cite ori este nevoie.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii”

(Urmare din pag. I)
lui Minelor trebuie să o rezolve îm
preună cu Centrala industrială de 
utilaj petrolier și minier de la Plo
iești.

— Concret, ce anume solicitați ?
— Este vorba de o mai promptă 

asigurare a pieselor de schimb, sub- 
ansamblelor și utilajelor contractate 
cu unele unități din cadrul centralei 
amintite. Revenim la apelul nostru 
către întreprinderea „Unio" din Satu 
Mare, Fabrica de ventilatoare de 
mină din Vaslui. întreprinderea de 
utilaj minier Filipeștii de Pădure ; 
solicităm atît îmbunătățirea calității 
utilajelor, cît și respectarea termene
lor contractuale. Și furnizorilor tre
buie să le fie limpede că dacă un 
complex mecanizat C.M.A.-2 nu 
funcționează un singur schimb asta 
înseamnă sute de tone de cărbune în 
minus.

Inițiativele, acțiunile pentru spo
rirea producției de cărbune extras 
sînt numeroase. Iată una dintre ele, 
care dovedește posibilitățile existente 
in fiecare unitate pentru folosirea 
mai bună a zestrei tehnice, dar și a 
forței și competenței tuturor celor 
care lucrează în exploatările mi
niere. La Filipeștii de Pădure, o zi 
pe sâptămină întreg personalul teh- 
nic-funcțional din birouri coboară 
în mină și lucrează efectiv în brigă
zile de producție. In felul acesta, pe 
lingă o întărire a brigăzilor in sub
teran,- se îmbunătățește aslsteița 
tehnică, se transpun cu operativitate 
o . serie de măsuri stabilite în adu
nările oamenilor muncii. Aflăm că o 
asemenea acțiune, care are și menirea 
de a cimenta încrederea intre mineri 
și specialiști, este în curs de gene
ralizare în celelalte mine ale combi
natului.

energetice 
prime

O altă preocupare la ordinea zilei 
o constituie asigurarea forței de 
muncă calificate. Se știe că în mină, 
la ora actuală, dar mai ales în lunile 
care urmează este nevoie de cit mai 
mulți mineri cu pregătire profesio
nală corespunzătoare. Munca de mi
ner este aspră, bărbătească, dar de 
mare onoare. Și părinții mineri — 
din ce în ce mai mulți — își aduc 
băieții în abataj. predindu^Ie ștafeta. 
Cei ce vin din școlile profesionale 
sau se califică la locul de muncă in 
mină sînt primiți în subteran cu 
multă bucurie. în cadrul acțiunilor 
sugestiv denumite „Omul tinăr de 
lingă tine — repede, bun ortac !“ 
sau „Prietenul noului angajat", cei 
.mai in virstă, „ași" in ale meseriei, 
îi ajută pe mai tinerii lor colegi să 
lucreze tot atît de bine ca șt ei. „La 
acest efort pentru asigurarea forței 
de muncă — arăta directorul general 
al combinatului — am fi bucuroși 
dacă s-ar alătura cu acțiuni concrete 
și organizațiile U.T.C. din școli, ca
drele didactice, primarii din comu
ne, care pot da un imbold tineretului 
să îmbrățișeze meseria de miner. 
Țara are nevoie de mai mult căr
bune și deci de mai multi mineri. 
Noi am primit ca o sarcină de mare 
onoare apelul conducerii partidului 
de a obține in acest an o producție 
suplimentară de 350 000 tone căr- 
bi-ne. Este o sarcină grea, dar de Ia 
miner și pină la director sintem 
fermi angajați să o realizăm".

Tot ce am consemnat în rîndurile 
de față nu reprezintă altceva decit 
citeva secvențe care, multiplicate în 
zeci de acțiuni și inițiative, exprimă 
voința dirză a minerilor de la com
binatul din Ploiești de a dă țării 
zi de zi cantități sporite de cărbune.
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89 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN ROMÂNIA 

Cu abnegație și devotament în slujba idealurilor de libertate 
și dreptate ale clasei muncitoare, ale întregului popor

KT PLASTIC

Lumea satului de azi

în arta plastică

Ff’aptuTI

Sint în istorie evenimente care, îm
plinind vise și nădejdi ale multor ge
nerații, își așază adine pecetea asu
pra epocii, înriuresc puternic pre
zentul și viitorul unui popor. De 
aceea, asemenea evenimente nu-și 
pierd din strălucire, odată cu trecerea 
timpului, ci iși adaugă sensuri și sem
nificații mereu mai bogate. Un ase
menea eveniment este marele congres 
socialist, de acum 89 de ani, care a 
statuat făurirea partidului politic al 
clasei muncitoare, adunind, după o 
expresie de epocă, „in mănunche pu
ternice și string legate laolaltă" pe 
toți cei ce năzuiau la edificarea unei 
lumi noi, mai bune și mai drepte, la 
o Românie socialistă.

Evocînd congresul socialist din 31 
martie — 3 aprilie 1893, o facem cu 
legitime sentimente de mîndrie pa
triotică. Căci el este, peste vreme, o 
mărturie o vechimii mișcării noastre 
muncitorești, a indelungatelor sale 
tradiții de luptă revoluționară, de or
ganizare politică. Și in același timp, 
el ilustrează cu putere adevărul că 
Partidul Comunist Român are adînci 
și tari rădăcini in solul românesc, o 
bogată și eroică istorie de lupta, de 
slujire devotată, consecventă, a inte
reselor supreme ale oamenilor mun
cii. Deoarece, așa cum aprecia secre
tarul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adevăra
tele începuturi ale Partidului Comu
nist Român se identifică cu înseși 
începuturile activității partidului po
litic proletar călăuzit de teoria re
voluționară marxistă.

Istorica înfăptuire de acum 89 de 
ani se înscria pe linia unor statornice 
eforturi de organizare și unire a 
forțelor proletare, eforturi care au 
caracterizat incă de timpuriu miș
carea noastră muncitorească. Astfel, 
dacă spre mijlocul veacului trecut se 
înființa întîia asociație profesională 
muncitorească de ajutor reciproc, nu
mai intr-un sfert de secol, pînă în 
anul 1872, aveau să se creeze peste 
50 de asemenea asociații. Este un 
drum continuu ascendent, semn al 
înțelegerii mereu mai limpezi de către 
muncitorimea noastră a adevărului că 
unirea face puterea, că organizarea 
este nesecat izvor de tărie ; un drum 
care are ca jaloane principale fău
rirea Asociației generale a tuturor lu
crătorilor din România (1872), activi
tatea cercurilor socialiste, elaborarea 
primului program marxist din țara

noastră — studiul „Ce vor socialiștii 
români" de C. Dobrogeanu-Gherea 
(1886), crearea cercurilor și apoi a 
cluburilor muncitorești (1887, 1690), 
pătrunderea și răspindirea in țara 
noastră a ideilor marxiste la scurtă 
vreme de la apariția lor. Cu îndrep
tățire s-a putut aprecia în epocă fap
tul că „lumina a început a străbate in 
marea și nedreptățita mulțime" sau 
că „socialismul a străbătut intre mun
citori".

Semnificativă pentru nevoia acut 
resimțită a făuririi partidului politic

politic al epocii, în care se cuprin
deau năzuințele arzătoare ale maselor 
populare de dreptate, egalitate și li
bertate socială, comandamentele ma
jore ale dezvoltării țării : de Ia ce
rința industrializării țării pină la re
zolvarea democratică a problemei 
agrar-țărănești ; de la nevoia lărgi
rii cadrului de participare a poporu
lui la viata politică a țării, pe mă
sura numărului și însemnătății reale 
ale muncitorilor și țăranilor, și pînă 
la imperativul ridicării la învățătură 
și civilizație, la viață demnă a celor

„Crearea Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, în 1893, a deschis era 
organizării politice a clasei muncitoare la scară 
națională, a afirmat cu putere rolul clasei mun
citoare ca forța socială cea mai progresistă în 
dezvoltarea națiunii noastre pe calea progresu
lui și civilizației".

NICOLAE CEAUȘESCU

proletar este perioada anilor 1890—93. 
Au loc atunci numeroase acțiuni eco
nomice revendicative, se întemeiază 
noi societăți profesionale sindicale, se 
tipăresc 15 ziare, între care „Mun
ca", se publică numeroase lucrări și 
studii aparținind clasicilor marxismu
lui, se editează lucrări proprii ale so
cialiștilor români, analizând aprofun
dat realitățile românești, se dezbat în 
conferințe și cercuri de studii proble
mele majore ale dezvoltării țării, for- 
mulîndu-se soluții înaintate. Se regă
sesc în asemenea acțiuni caracteristici 
fundamentale ale mișcării noastre 
muncito-ești. Mai întîi de toate, fide
litatea față de socialismul științific, 
apoi preocuparea pentru o abordare 
creatoare a marxismului, înțeles nu ca 
o dogmă, ca o sumă de teze și idei 
imuabile, ci ca o învățătură vie, 
înnoindu-se și îmbogățindu-se perma
nent prin raportarea la condițiile 
concret-istorice, la realitățile aflate 
într-o necontenită evoluție, la tradi
țiile diferite de la țară la țară și de 
la popor la popor.

Preocupare ce a stat la temelia ela
borării celui mai . înaintat program

mulți și asupriți ; de la apărarea 
dreptului suveran al țării de a se 
cirmui potrivit propriei voințe și pînă 
la legitimarea justelor cerințe de a 
se desăvirși statul național - unitar 
românesc, astfel incit toți românii să 
trăiască intre aceleași hotare politice, 
folosindu-și energiile și geniul crea
tor pentru propășirea țării, pentru 
progresul general.

S-a spus în epocă de minți clarvă
zătoare că congresul socialist se afla, 
prin semnificațiile hotărîrilor sale, în 
fruntea celor mai importante eveni
mente ale anului. Și cu drept cuvînt. 
Căci din dezbaterile sale a apărut pe 
scena politică a tării un partid nou, 
fundamental deosebit de cele existen
te pină atunci pe eșichierul politic al 
țării, un partid al cărui program viza 
înlăturarea exploatării și asupririi, și 
întronarea orinduirii noi, socialiste : 
„Numai prefacerea mișloacelor de 
producție cum sint pămîntul, fabri
cile, atelierele, minele etc. —■ se spu
nea in programul adoptat de congres 
— din proprietatea privată a unei, 
clase in proprietatea socială a socie
tății întregi (...) poate face ca pro-

ducțiunea în mare și rodnicia din ce 
în ce mai mare a muncii să fie, in loc 
de izvor de sărăcie, de apăsare, de 
nesiguranță, de înjosire, un izvor de 
bunăstare și dezvoltare armonică in 
toate privințele". In numele acestor 
țeluri, partidul politic proletar iși 
asuma misiunea istorică do a orga
niza poporul in vederea luptei pen
tru transformarea revoluționară a 
societății românești.

Luptă pe care Partidul Comunist 
Român, făurit într-o altă primă
vară de nădejdi și speranțe, a ridi
cat-o pe un plan superior, prin iden
tificarea sa cu comandamentele ma
jore ale fiecărui moment istoric, prin 
ridicarea la acțiune revoluționară 
conștientă a maselor largi populare, 
prin spiritul de dăruire și abnegație 
al militanților comuniști. Urmind 
partidul comunist, clasa noastră 
muncitoare, ceilalți oameni ai mun
cii au purtat grele bătălii de clasă 
împotriva exploatării și asupririi, au 
stat dîrji și demni în apărarea demo
crației, a independenței și integrității 
teritoriale a patriei, au cucerit în
treaga putere in stat, au devenit stă- 
pinii propriilor destine, construind 
orinduirea nouă, socialistă.

Cu deosebire în anii ce au urmat 
istoricului Congres IX, sub impulsul 
gindirii cutezătoare și activității 
rodnice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidul, ca dealtfel țara 
întreagă, au cunoscut perioada cea 
mai fertilă a existenței lor. Arhitect 
al celor mai ample programe de dez
voltare social-economică din istoria 
țării, organizator al forțelor creatoare 
ale națiunii în bătălia pehtru ascen
siunea ei neabătută spre piscurile ci
vilizației socialiste, promotor al operei 
de perfecționare ce se așază ca o 
adevărată efigie pe această epocă, 
făurar al politicii externe de pace, 
prietenie, colaborare a țării noastre, 
partidul s-a afirmat in toți acești ani 
drept centrul vital al națiunii, inima 
ei fierbinte și conștiința ei lucidă ; 
mai puternic ca oricînd, strins unit in 
jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
partidul este urmat cu încredere, cu 
viguros optimism de toți oamenii 
muncii, de întreg poporul. Iar aceasta 
este suprema confirmare a justeței 
votului celor 63 de militanți socialiști, 
care in urmă cu 89 de ani au așezat 
temeliile trainice ale partidului revo
luționar al clasei noastre muncitoare.

Silviu ACHIM

PAUL ERDOS - Portretul lui Ștefan Villânyi, 
președintele C.A.P. Petrești

„Romănla-film” prezintă

la cinematograful „Studio" 
din Capitală

Zilele filmului 
mexican

vani) » y
cu următorul program i

' 31 martie : Perla ; 1 aprilie : Tran
dafirul alb ; 2 aprilie : Fata me
xicană ; 3 ți 4 aprilie : Rîul și 
moartea. »

PREMIERE TEATRALE
Premiera cu „O sărbătoare prin

ciară" de Teodor Mazilu, prezentată 
marți seara de Teatrul „C.I. Nottara" 
din Capitală, dovedește, o dată in 
plus, preocuparea pentru valorifica
rea dramaturgiei românești. După 
ce a fost pusă în scenă ,și de alte 
teatre, piesa lui Teodor Mazilu — o 
dezbatere de idei filozofică și etică 
pe marginea unor tare umane — este 
concepută de astă-dată în viziunea 
regizorală a lui Horațiu Mălăele. 
țâre dețino.și unul dintre cele patru 
roluri ale piesei.

Pe afișul teatral al zilei s-a aflat 
înscrisă și o premieră a Teatrului 
Național din Cluj-Napoca — „Terra 
incognito" — spectacol-poem in me
moria actorului Emil Botta.

Un nobil și generos 
efort de caldă și pli
nă înțelegere a reali
tăților din viața satu
lui românesc contem
poran, cu profundele 
prefaceri revoluționa
re petrecute în anii 
socialismului in civili
zația sâ materială și 
spirituală — iată o 
constantă definitorie, 
revelatoare a creației, 
îndeosebi în ultimii 
ani, a artiștilor plas
tici sătmăreni. O con
vingătoare dovadă in 
sprijinul acestei apre
cieri o constituie și 
recenta expoziție a 
filialei Satu Mare a 
U.A.P., unde un grup 
de 20 de artiști plas
tici, dintre cei mai 
reprezentativi ai miș
cării plastice sătmă
rene, au adus prin 
cele circa 40 de lu
crări expuse un e- 
moționant omagiu mă
reței opere de trans
formare socialistă a 
agriculturii, cu prile
jul sărbătoririi a 
două decenii de la 
Încheierea cooperati
vizării agriculturii în 
țara noastră. Dincolo 
de varietatea forme
lor și modalităților de 
exprimare artistică, 
expoziția a proiectat 
imaginea luminoasă a 
drumului deloc ușor, 
dar încununat de iz- 
binzi pe care a pășit 
cu încredere sub con
ducerea partidului ță
rănimea, satul româ
nesc, drumul coopera
tivizării, singurul po
sibil în contextul 
realităților patriei 
noastre pentru a asi
gura .^agriculturii o 
dezvoltare dinamică, in 
armonie cu întreaga 
creștere economico- 
socială a țării, iar ță
rănimii, tuturor celor

ce înnobilează cu bra
țele și inteligența 
minții lor pămîntul, o 
viață tot mai demnă 
«i prosperă.

O primă categorie 
de creații care se cir
cumscriu acestei idei 
majore a expoziției 
au reprezentat-o lu
crările cu valoare de 
simbol a marilor ro-

Expoziția de la 
Satu Mare

diri și prefaceri din 
agricultura socialistă 
românească, cum ar fi 
sculpturile „Imnul re
coltei** și „Belșug** de 
Gybrgy Albert, „Mira- 
bila sămînță** a picto
riței Gloria Cristina 
Opnșa, „Holde** și 
„Cîmp galben** de Ion 
Sasu, „Seceriș** de 
loan Darida, „Oma
giu" de Erdei Istvan, 
„Recolta bogată" de 
Szejke Vilmos, „Com
poziție" de Gnandt 
Istvan și mai ales 
acea imagine-efigie 
tulburătoare în măre
ția Ci, simplă și gra
vă a primei președin
tă a C.A.P. Păulești, 
Maria Zidaru. Erou al 
Muncii Socialiste, lu
crare realizată de pic
torul Ion Popdan.

Cit privește cealaltă 
categorie de lucrări — 
care au conferit ex
poziției un plus de 
originalitate și inte
res — ea a fost 
reprezentată de o 
aițipță . «nit ii, de por- 
tr.ctc ‘ale Unora din 
făuritorii de frunte ai 
roadelor îmbelșugate 
ale ogoarelor înfrăți
te care lucrează și 
creează în unități a-

gricole din județul 
Satu Mare. . Privin- 
du-Ie chipurile din 
lucrări,' cum sint cele 
semnate de maestrul 
emerit al artei Paul 
Erdos („Portretul pre
ședintelui C.A.P. Pe
trești, Ștefan Villâ
nyi**), Szatmari Agnes 
(„Crescătorul de oi 
Nicolae Tomolea" și 
„Țăranca cooperatoare 
Maria Csâszăr" — de 
la C. A. P. Tășnad), 
Nyiri Zoltan („Ștefan 
Schmidt, președintele 
C.A.P. Beltiug"), Iosif 
Petkes („Ștefan Szmu- 
riga, cooperator din 
Porumbești") și cele 
ale generosului ciclu 
realizat de Vasile 
Paulovics („Crescăto
rul de vite Csik 
Gyorgy", inginerul a- 
gronom Augustin San
dor, cercetătorul știin
țific loan Vlăduțiu, 
șeful fermei pomicole 
Cehal, Tudor Pop) — 
nu poți să nu nutrești 
un sentiment de mîn- 
drie că eroii măreței 
epopei al ascensiunii 
agriculturii românești 
sint cu noi și printre 
noi, înconjurați cu 
demnă admirație și 
prețuire de întreaga 
societate. „Prin aceas
tă galerie de portrete 
ale personalităților 
muncii creatoare din 
agricultura sătmărea- 
nă — ne mărturisea 
maestrul Paul Erdds 
— artiștii plastici săt
măreni continuă o 
frumoasă tradiție in
stituită in ultimii ani 
aici în județ, aceea de 
a cinsti eroii muncii, 
pe cei care se dăruie 
trup și suflet progre
sului țării, bunăstării 
poporului, cauzei so
cialismului, tradiție pe 
care o vom conti
nua și o vom îmbogăți 
cu alte creații".

Expoziția a pus, de 
asemenea, in evidență 
forța de plasticizare a 
vieții rurale și in alte 
lucrări, precum „Viața 
la sat" — basorelief 
de ceramică prin care 
Erdei Istvan surprin
de aspecte ale muncii 
cîmpului, creșterii a- 
nimalelor, îndeletni
ciri casnice sau tradi
ții spirituale din lu
mea plină de pitoresc 
a satului ; „Discui- 
tor“, „Combină", „Sîm- 
bra oilor" — realizate 
de Mihai Paszkan In 
maniera metaforic- 
fantastică a lucrărilor 
sale de artă decorati
vă.; Uszkay Elisabeta 
cu tapiseria „Renaște
rea naturii" și altele.

Octav GRUMEZA

DIVERS
Un fînăr
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Perfecționarea pregătirii viitorilor specialiști 

in domeniul mașinilor agricole
Un studiu alcătuit pe baza celor 

mai noi cercetări de specialitate în
treprinse la nivel mondial demon
strează cum peste 85 la sută din ca
litatea și fiabilitatea unei mașini a- 
gricole depind de modul ei de con
cepție și de proiectare ; dacă o ma
șină este superior concepută, nu mai 
pot apărea deficiențe ; chiar de mai 
apar greutăți în sistemul de func
ționare, sursa acestora- poate fi de
pistată și neutralizată rapid prin ra
portare la proiect. Titularii discipli
nelor de specialitate de la Faculta
tea de mecanică agricolă a Politeh
nicii bucureștene se regăsesc în con
vingerea că o asemenea apreciere 
n-are nimic neobișnuit. Izvorul ca
lităților, specifice mașinii, sau insta
lației de inaltă tehnicitate, se situea
ză de multă vreme în perimetrul 
activității de concepție, ca o conse
cință logică a revoluției științifice 
contemporane. Și totuși, concluziile 
acestui studiu au surprins aici pe 
toată lumea. De ce ? Dar mai bine 
«ă-1 urmărim pe conf, univ dr. ing. 
Pavel Babiciu. decanul facultății și 
unul dintre creatorii de prestigiu în 
domeniul mașinilor agricole româ
nești :

— Se știe bine astăzi — secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat preg
nant această cerință la consfătuirea 
de lucru pe problemele agriculturii, 
ca și cu alte prilejuri — că pentru 
generalizarea mecanizării lucrărilor 
agricole e nevoie să fie concepute, 
proiectate și asimilate în fabricația 
de serie mașini agricole de mare 
randament, multifuncționale, cu pa
rametri tehnico-economici superiori, 
la nivelul celei mai avansate teh
nici. E nevoie, de asemenea, ca a- 
ceste mașini să fie optim întreținute, 
exploatate și reparate. Cum vedem, 
etapele și operațiile de proiectare, 
execuție, exploatare și întreținere a 
mașinilor agricole nu mai pot fi 
evaluate separat, rupte unele de al
tele, ci într-o interdependență și 
continuitate logică, expresia unei 
concepții tehnico-științifice omoge
ne, riguros fundamentate. Ca atare, 
și procesul • de pregătire a specia
liștilor trebuie să urmeze un curs 
unitar pentru a dobindi caracter or
ganic și sistematic.

— Nimic măi firesc...
— Și totuși, acum, pregătirea ingi

nerilor de profil se realizează frag
mentar, în două facultăți diferite. La 
Facultatea de mecanică funcționează 
o grupă de studenți pentru calculul 
și construcția utilajului agricol. Pe 
cită vreme la Facultatea de meca
nică agricolă se pregătesc specialiști 
în exploatare și reparații. Nu știm 
cui folosește această specializare în 
cadrul a două facultăți diferite și 
intr-un domeniu recunoscut de mul
tă vreme ca sinteză a gîndirii in
ginerești.

într-adevăr, așa cum se poate

constata la fața locului, la Facul
tatea de mecanică funcționează a- 
nual o subgrupă de studenți care, 
timp de 5 ani, se pregătesc pentru 
calculul și construcția utilajului a- 
gricol. Dintre absolvenții acestei 
grupe de specializare ar urma să 
fie recrutați viitorii constructori de 
mașini agricole. Dar, deși ei asi
milează un volum impresionant de 
cunoștințe, îndeosebi din disciplinele 
fundamentale și de cultuțâ de spe
cialitate, nu înseamnă că sint pe de
plin formați pentru construcția de 
mașini agricole — proces complex 
în care intră, pe lingă o temeinică 
pregătire științifică de ansamblu, 
cunoașterea specificului muncii în a- 
gricultură, o practică minimă în sta
țiuni de mașini agricole și în ferme, 
că să nu mai vorbim de vocația pen
tru o asemenea activitate. încă din

Exigențe calitativ noi 
în învățămîntul 

superior
perioada de pregătire pentru admi
tere, ei nu se îndreaptă spre aceas
tă facultate în ideea că vor ieși con
structori de mașini agricole, pentru 
care „se trezesc" repartizați abia in 
anul al III-lea.

Pe de altă parte, absolvenții Fa
cultății de mecanică agricolă nu pot 
lucra, ca urmare a măsurilor de a fi 
pregătiți exclusiv pentru exploata
rea, întreținerea și repararea trac
toarelor. mașinilor și instalațiilor a- 
gricole, în sectoarele de concepție și 
de proiectare a acestora. Ei au o 
bună pregătire „pe orizontală", cu
nosc mașinile și instalațiile meca
nice sau electrice, modul lor de 
funcționare, perioadele cînd apar 
cele mai frecvente deficiențe, mă
surile ce se impun pentru a urgenta 
remedierea acestora dar, pe aceas
tă bază, ei nu pot, cu rare excepții, 
să se angajeze în proiectarea unei 
noi mașini, calitativ superioare.

— Și cel mai mult se resimt de 
pe urma acestor lacune întreprinde
rile constructoare de mașini agrico
le — ne-a declarat ing. Ion Seme- 
nescu, directorul întreprinderii „Se
mănătoarea". Astăzi, virsta medie a 
unei mașini agricole nu depășește 
3—4 ani. Oricît de avansat, un pro
totip pe care nu-I modernizezi în 
acest răstimp intră în conul de um
bră al uzurii morale. Vorbesc, de
sigur, în perspectiva exigențelor de 
nivel mondial pe care noi am do
vedit de atîtea ori că le putem sa
tisface optim. Putem dovedi și în 
continuare, dar pentru asta ne tre
buie specialiști multilateral pregă
tiți, cu vocația creației inginerești, 
în a căror structură profesională, 
capacitatea de prospectare, de de-

vansare a realității să aibă rolul ho- 
tăritor. Din pacate, nu mai putem 
spune, ca altădată, că avea asigurați 
succesiv asemenea specialiști.

— De ce totuși ?
— Tendința fundamentală în con

strucția mașinilor agricole este spre 
agregatizare, inclusiv prin utilizarea 
unor sisteme automate hidraulice, 
pneumatice, electronice. Fiecare 
combină, de pildă, tinde să fie o 
adevărată uzină, întrucît trebuie 
să-și autoregleze operațiile cu o pre
cizie remarcabilă și cu un consum 
minim de energie. Și este limpede 
că o asemenea complexitate cere din 
partea specialistului, fie constructor, 
fie inginer de exploatare și întreți
nere, o pregătire de largă perspec
tivă. Altfel cum să întreții și să re
pari optim o mașină agricolă dacă 
nu-i știi inclusiv „secretele" de 
construcție și cum să concepi o com
bină perfecționată dacă nu ai în 
vedere și solicitările specifice mun
cii în agricultură ? Proiectul unor 
agregate a fost uneori înlocuit pen
tru „simplul", dar decisivul motiv 
că mașina respectivă, deși ușor ma
nevrabilă pe o platformă de beton, 
se îneca de cum ajungea în lan. Se 
impune deci o integrare perfectă, 
pe care eu o văd posibilă în cadrul 
unei singure facultăți, cu două spe
cializări distincte, dar complemen
tare. Dealtfel, toți șefii de secție și 
mulți dintre specialiștii centrului de 
proiectare de la „Semănătoarea" 
sint absolvenți ai acestei facultăți, 
în structura ei anterioară, cînd cu
noștințele despre concepția și pro
iectarea mașinilor, de tehnologie a 
fabricației și de comportare a mași
nilor in exploatare se regăseau in 
persoana aceluiași absolvent.

Este o opinie larg împărtășită de 
specialiști. In baza ei s-au și formu
lat propuneri concrete. De pildă, se 
consideră potrivit ca studenții să 
urmeze laolaltă primii trei ani, timp 
în care să aprofundeze disciplinele 
fundamentale și de cultură tehnică, 
după care, în cuprinsul unei singu
re facultăți politehnice, să se specia
lizeze intr-una dintre cele două di
recții complementare amintite, bine
înțeles pe baza unor planuri distinc
te de învățămînt care să asigure tu
turor absolvenților un profil larg in 
ambele direcții.

în această perspectivă ar mai pu
tea fi consemnate și alte propuneri, 
dar ele ar putea fi cunoscute și mai 
ales aplicate prin organizarea de 
către Ministerul Educației și învă- 
țămîntului a unei dezbateri mai 
largi' pe această temă. Un lucru e 
cert, pregătirea viitorilor construc
tori de mașini agricole și a specia
liștilor chemați să utilizeze cu ran
dament maxim întregul parc de 
tractoare și utilaje din agricultură se 
cere urgent perfecționată.

Mihai IORDANESCU

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Serallștii în fața bacalaureatului 

(consultații)
16,25 Partidul clasei muncitoare, un 

partid cu adînci rădăcini în isto
rie ■ 89 de ani de la crearea
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România

16,40 Corul bărbătesc al Căminului cul

tural din Slat.ina-Nera, județul 
Caraș-rSeverin

16,35 Tragerea de amortizare ADAS 
17,00 Universul femeilor
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20.40 Arc peste timp în satul românesc

1907—1962—1982 >
31,00 Film artistic : „Mere roșii“. O 

producție a Casei de filme Unu. 
Cu : Mircea Diaconu, Angela Stoe- 
nescu, Ion Cojar, Carmen Galin, 
Emilia Dobrin, Florin Zamfirescu, 
Ernest Mattel, Mitică Popescu.

Scenariul : Ion Băieșu. Regia : 
Alexandru Tatos «.

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20.40 Viața economică
21,10 Pagini muzicale : Ștefan Lory — 

Baiadă; Mozart — Divertisment
21.30 Din țările socialiste. R.P. Chineză: 

Popas la Hanciu
21.50 Muzică de jaz. Festival Sibiu ’82
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului
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Limba română ca obiect
de învățămînt pentru străini*)
Ideea că limba noastră 

națională poate fi și lim
bă străină, ca obiect de 
învățămînt, nu este, din 
păcate, pe deplin de do- 
metiiul cunoștinței publi
ce. Din cauze diverse, a 
căror analiză nu încape 
în spațiul acesta, nici 
chiar romaniștii, deci 
profesorii care predau 
limba română, nu s-au 
întîlnit cu problematica 
specifică acestui statut ăl 
românei ca obiect de in- 
vățămînt, decît relativ 
sporadic și fără a face 
dovada, decît cu rare, dar 
ce e drept foarte onora
bile, excepții, că înțeleg 
fenomenul in toată am
ploarea și complexitatea 
lui. Limba română se 
predă ca limbă străină 
de cînd există învățămînt 
pentru naționalitățile con
locuitoare în țara noastră, 
de cînd funcționează cî- 
teva zeci de lectorate de 
română în străinătate și, 
în Sfîrșit, de cînd un nu
măr din ce în ce mai 
mare de tineri din toată 
lumea își fac studiile u- 
niversitare sau doctoratul 
în instituțiile noastre de 
invățămint superior.

Evenimentul editorial 
căruia îi sint consacrate 
rîndurile de față vine să 
ne dea măsura a ceea ce 
trebuie să reprezinte do
meniul predării limbii ro
mâne la străini, in proce
sul integrării învățămîn- 
tului filologic cu cerceta
rea. Este vorba despre o 
carte de știință scrisă în

limba franceză și apăru
tă în coeditare fomâno- 
franceză. Ea se ocupă în 
esență de analiza psiho
lingvistică a erorilor care 
apăr în învățarea limbii 
române de către vorbito
rii de limbă franceză. Ex
presie a contribuției șco
lii românești de psiholing
vistică la teoria și prac
tica predării și învățării 
unei limbi străine, cartea 
semnată de dr. Gheorghe 
Doca, asistent la Faculta
tea de limba și literatura 
română a Universității* 
din București, ne prezin-

în primul rînd să stabi
lească inventarul acestora. 
Se constituie astfel un 
așa-numit „corpus abe
rant", care reprezintă sub
stanța de fapte de limbă 
din configurația cărora 
(determinată și statistic) 
autorul își extrage toate 
observațiile și concluziile. 
După descrierea erorilor 
și după explicarea meca
nismului lor de producere, 
Gheorghe Doca sublinia
ză concluziile practice pe 
care interpretarea cerce
tării sale le impune. în 
încheiere, autorul preci-

I
I

♦) Gheorghe Doca, Ana
lyse psycholinguistique 
des erreurs faites lors de 
l’apprentissage d’une lan
gue etrangere. Applicati
ons au domaine franco- 
roumain. Editura Acade
miei Române, C.I.R.E.R., 
Publications de la Sor
bonne.

tă rezultatele unui amplu 
experiment didactic, rea- 
lizind prima sinteză mo
nografică românească 
consacrată bazelor psiho
logice ale învățării unei 
limbi străine.

Concentrîndu-se asupra 
unui aspect precis delimi
tat : transferul negativ 
satl interferența, adică 
structurarea lingvistică 
inadecvată datorată unor 
factori de natură psiholo
gică și lingvistică, autorul 
preia teoria și metodolo
gia psiholingvistică origi
nală elaborată de prof. dr. 
docent Tatiana Slama-Ca- 
zacu, îmbogățind-o cu noi 
date izvorîte din specifi
cul fenomenului cercetat. 
Gheorghe Doca descrie 
concis și exact principiile 
și condițiile efectuării 
Cercetărilor sale experi
mentale. integrate proble
maticii generale a teoriei 
și practicii mondiale de 
predare și învățare, didac
ticii moderne a limbilor 
străine. Urmărind să elu
cideze natura și specificul 
de manifestare a erorilor 
de limbă din procesul în
vățării, el este preocupat

zează : „rezultatele cerce
tării noastre consacrate 
studiului interferențelor 
psiholingvistice fare apar 
în învățarea românei de 
către vorbitori de limbă 
franceză au o dublă sem
nificație : pe de o parte, 
contribuie la clarificarea 
anumitor aspecte teoretice 
și metodologice ale ling
visticii contrastive și. în 
general, ale lingvisticii 
aplicate la învățarea lim
bilor și, pe de altă parte, 
ele prezintă interes atît 
în aplicarea lor la lecțiile 
de limbă, cit, mai ales, în 
elaborarea metodelor de 
predare-învățare a româ
nei ca limbă-țintă", deci 
pentru practica domeniu
lui de invățămint filologic 
al limbii române ca limbă 
străină.

Pe lingă contribuția sa 
teoretică și practică, lu
crarea lui Gheorghe Doca 
reprezintă și o promisiu
ne semnificativă. Ea este 
prima lucrare de cerceta
re didactică interdiscipli- 
nară din domeniul predă
rii limbii române ca lim
bă străină care vede lumi
na tiparului. Este pe de

plin îmbucurător faptul că 
ea își onorează acest titlu. 
Desigur, meritul este al 
autorului, care a dat ex
presie, iii această formă 
exemplară, ideilor școlii 
românești de psiholingvis
tică create de Tatiana Sla- 
ma-Cazacu. Este demnă 
de toată lauda inițiativa 
Editurii Academiei Repu
blicii Socialiste România 
și a Centrului de cercetări 
pentru difuzarea românei 
(C.I.R.E.R.), cu sediul la 
Sorbona, de a publica a- 
ceastă valoroasă lucrare. 
Și dacă numârînd anii 
care au trecut de cînd s-a 
atras atenția asupra 
„stringentei actualități" a 
unor cercetări consacrate 
didacticii românei ca lim
bă străină constatăm că 
aceștia sint cam mulți și 
prea puține rezultate ale 
unei asemenea cercetări 
au găsit drumul tiparului, 
devine cu atît mai eviden
tă necesitatea de a acorda 
importanța cuvenită aces
tui atît de puțin valorifi
cat domeniu interdiscipli- 
nar.

Includerea în planul de 
cercetare al Institutului 
de lingvistică din Bucu
rești a unei teme vizi nd 
limba română ca limbă 
străină, temă aplarținînd 
unui prim program inte
grat de cercetare care își 
propune să studieze limba 
română ca obiect de invă- 
țămînt, constituie o pre
misă favorabilă pentru 
dezvoltarea unor astfel de 
studii de mare importanță 
practică. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit printre 
executanții temei de cer
cetare se află și autorul 
cărții pe care am putut 
să o consemnăm aici cu 
atîta satisfacție.

Dr. Hora ȘUTEU
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inventator
1982 i-a adus tinărului inginer 

Ion Șerban de la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești primul bre
vet de invenție. Noua tehnolo
gie gindită și elaborată de el 
aduce întreprinderii, la realiza
rea unor subansambluri de uti
laj petrolier, economii de peste 
un milion lei.

Inginera Melania Dobrescu, 
care răspunde de invenții și ino
vații in întreprindere, ne-a spus 
că tînărul inventator a definiti
vat alte două lucrări, tot in - 
loare de... milioane.

La mai multe !

„Reflectorul" 
de la poartă

Cine vrea să știe cam tot 
se intimplă în cooperativa agri
colă din Viișoara, județul Cluj 
n-are decît sâ zăbovească o 
vreme în cabina cantaragiului 

caiete • 
ține evidența furaje- 

doilea evidența trans- 
și in al treilea con- 
cine și ce lucrează, 

ii zic „Reflectorul", 
el, prin cele patru fe- 
cabinei, vede tot și nu 

iese 
bob din avu- 
să treacă pe

va-

ce

decît 
in cabina

Ioan Feyer. El are trei 
intr-unui 
lor, în al 
porturilor 
semnează 
Oamenii 
Pentru că 
restre ale 
uită nimic. Nu intră și nu 
pe poartă nici un 
ția obștească fără 
cintarul lui.

Intr-o zi, unul 
s-a rezemat de 
care-l conduce. Cantaragiul l-a 
întrebat : „Ce faci, frate ?“ Șo
ferul a răspuns : „îmi este cam 
rău". Dar nu-i era. Voia ca au
tocamionul, împreună cu el, șo
ferul, să tragă, mai greu la cin- 
tar șl să fie luat în evidență ca 
atare. Dar îl luase cerberul „la 
ochi".

dintre șof 
camionul {.■

Pățania lui lliuță
Se comit, pe lume, tot felul 

de furtișaguri, dar mărturisim 
că nu ne-a fost dat pină acum 
să consemnăm in rubrica noas
tră pățanie mai năzdrăvană ca a 
lui lliuță Tudorache, tinăr loca
tar al unui cămin de nefamiliști 
din Craiova. Ce credeți că făcea 
lliuță ? Gurmand de fel, lliuță 
„trecea în revistă" ușile de la 
camerele celorlalți colocatari și 
adulmeca mirosurile de mincare 
gătită, in locul unde simțea că 
năsucul ii este mutat din loc de 
un miros mat apetisant, începea 
să „studieze" terenul, pentru a 
vedea cum poate, ajunge la res
pectiva cratiță sau oală cu min
care, puse de obicei „la rece", 
pe pervazul ferestrelor. După 
care le „inhăța" și se ospăta. 
Pînă deunăzi, cind a escala
dat o fereastră de la eta
jul întîi. Tocmai cind sâ pună 
mina pe o cratiță cu miros îm
bietor, văzind că e „văzut"' de 
stăpînul acesteia, lliuță s-a de
zechilibrat și a căzut, butuc, ia 
pămint. De unde a fost ridicat 
și dus de urgență la spitOfl, cu 
miinile fracturate. Erau prea 
lungi...

Pe recepție
Ne scrie un cititor din muni

cipiul Botoșani : „Chiar dacă 
orașul nostru nu strălucește prin 
curățenie, sectorul său de salu
brizare se poate considera prin
tre cele mai modern dotate din 
țară. „Nu mă credeți ?“ Atunci, 
vă rog să notați că mașinile de 
salubrizare dispun pină și de in
stalații proprii de emisie-recep- 
ție prin radio. Și, uite-așa, cit ii 
ziulica de mare, vorbesc șoferii 
intre ei : „Ce mai faci... cuta
re?" ; „Bine, dar tu ? Cum e 
vremea pe la tine, prin cealaltă 
margine a orașului ?“

Cum s-ar spune, salubrizare 
prin telecomandă. Nu-i așa că 
are haz ? Are, dar nu credeți că 
respectivelor stații de emwe-re- 
cepție prin radio le-ar fi stat 
mai bine pe autobuzele trans
portului în comun decît pe auto
gunoiere ? Și chiar așa ar fi 
trebuit să fie, dar furnizorul a 
greșit „adrisantul" și le-a li
vrat... gunoierilor.

Pină vor reveni la adevăratul 
„apropitar", stăm și noi pe re
cepție.

Hoți de flori
Laboratorul floricol din stațiu

nea maritimă Eforie-Nord dis
pune de o celebră colecție de 
lalele. Colecția numără peste 159 
de soiuri dintre cele mai fru
moase lalele, unele de-a dreptul 
rarități și cu atît mai valoroase. 
Intr-una din nopțile trecute, co
lecția a fost jefuită de răufăcă
tori, care au sustras ghivece cu 
flori rare, printre care o orhidee, 
la aclimatizarea căreia horticul
torii au lucrat ani de zile. La 
identificarea și pedepsirea făp
tașilor vot contribui toți cei că
rora li se va părea suspectă a- 
pariția prin piețele orașelor a 
unor lalele de forme și 
neobișnuite, răsărite din 
furați.

culori 
bulbii

Sâ vezi și

sâ
In

s-a construit un 
Bucuroși că nu 
drumurile prin 
după cumpărături, sătenii aștep
tau, nerăbdători, inaugurarea 
magazinului lor. Au așteptat o 
lună, apoi două, apoi nouă și 
încă nouă...

Trei ani de zile au trecut de 
cînd magazinul stă cu ușa în
chisă. Ba nu, nu stă și ușa în
chisă, că n-are ușă. Acesta este 
și motivul pentru care magazi
nul nu funcționează. Mai exact, 
din cauză că îi lipsesc două uși 
și două ferestre.

După cum se vede — să vezi 
și să nu crezi ! — răspunderea 
edililor și gospodarilor de aici 
intră pe ușă și iese pe fereastră. 
Sau invers.

nu crezi
satul Feneș, județul

nou magazin, 
vor mai bate 

împrejurimi

Alba,
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Sosirea președintelui Partidului 
Socialist Progresist din Liban

Marți după-amiază a sosit în Ca
ntala, președintele Partidului Socia
list Progresist din Liban, Walid 
Joumblatt, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
'omân, face o vizită in țara noastră.

Oaspetele este insolit de Daoud 
.assan Hămed, membru al Consi

liului de conducere al P.S.P.L.

Primire la C. C. al
în după-amiaza zilei de marți, to

varășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de activiști ai C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, con
dusă de tovarășul Bruno Mahlow, 
djunct de șef de secție la C.C. al 

2.S.U.G.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de priete
nie in țara noastră.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost evocată cu 
plăcere dezvoltarea rodnică a rela
țiilor dintre Part'dul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană, în spiritul înțelegerilor 
realizate cu ocazia întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
COMPETIȚII DE MASA. 

ÎN CAPITALA
• Astăzi, de la ora 14, în sala Clu

bului sportiv nr. 2 din Capitală se 
va desfășura Festivalul de gimnasti
că ritmică pentru elevele din liceele 
bucureștene. .

• Mîine, de la ora 9, pe traseele 
din. Parcul Tineretului vor avea loc 
finalele Crosului pionierilor, cu par
ticiparea ciștigătorilor fazelor pe 
sectoare la ce’e două categorii de 
vîr entrr. fete și băieți.

< miine, de la ora 14, în 
ir 'ineretului se vor disputa și
o; Crosului tineretului pe Ca-

,it; ete și băieți, categoriile de
vîrs<.„ —16 și 17—19 ani.

RUGBI •
Selecționata de rugbi a țării noas

tre va debuta dumin că în noua edi
ție a campionatului european pentru 
„Cupa F.I.R.A.". Rugbiștii români 
vor intîlni selecționata R.F. Germa
nia, într-o partidă ce se va desfășura, 
cu începere de la ora 15, pe stadio
nul Giulești.

Din lotul reprezentativei României 
fac parte, printre alții, cunoscuții in
ternaționali Marian Aldea, Dumitru 
Alexandru, Mircea Paraschiv, Ni
colae Dinu. Enciu Stoica. Gheorghe 
Căragea și Pompilie Borș.

După acest meci, tot în cadrul • 
campionatului european, echipa 
României va evolua, duminică, 11 a- 
prilie, Ia Rovigo, în compania for
mației Italiei.

FOTBAL
Astăzi, pe terenuri neutre, se voi1 

desfășura meciurile optimilor de fi
nală ale „Cupei României" la fot
bal. Jocurile se vor disputa, cu înce
pere de la ora 15, după următorul 
program : Zalău : Universitatea Cluj- , 
NapOcâ — F.C, Baia Mare ; Tîrgfo- 
viște : F.C. Argeș ■ — Steaua $ Hțfiife- 
doat-a : Chimia Rm. VîICea -- Carpați 
Mirșâ ; Sibiu : F.C.M. Brașov — ’Cor
vi nul; Brăila : Gloria Buzău — Rapid 
București ; Tg. Jiu : Minerul Certej 
— Universitatea Craiova; Ploiești : 
Dinărpo București — F.C. Constanta; 
Brașov : Gloria Bistrița — C. S. Tîr- 
goviște.

Corifr regulamentului, in caz de

Tragere excepțională „LOTO“
La sfîrșitul acestei săptămini. 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o tragere 
excepțională Loto, la care se 
pot obține autoturisme „Dacia 
1309“, excursii în R.S. Cehoslo
vacă sau R.D. Germană, precum 
și mari cîștiguri in bani, sume 
variabile și fixe. Pentru atribui

SBBBBBBBBBB ■■
Urmare din pag. I)
asă în urma sa schimbări pro- 
unde. Sint infrînte inerții. Oameni, 
ibișnuiți să stea comozi in „fotoliul1* 
mnformismului social, s-au ridicat și 
au trecut la acțiune. Acolo unde se 
lăfăia delăsarea a fost întronată hăr
nicia. Unde trona minciuna a fost 
repus in drepturi adevărul. Unde 
re instalase toleranța a fost re- 
lobindită exigența. Activistul s-a 
ntegrat direct în viața colectivelor 

în care s-a aflat pentru îndrumare 
și control, avind astfel posibilitatea 
să cunoască realitățile, să analizeze 
temeinic atit experiența bună, cit și 
neajunsurile, să participe la soluțio
narea unor probleme mai grele, mai 
dificTe.

Iar cind nu a procedat în acest 
’al. lucrurile nu s-au urnit din loc 
Superficialitatea lui a fost și pentru 
alții motiv și pretext de a rămine 
inerți, comozi, delăsători. Uneori, 
dacă in fața rezultatelor necorespun
zătoare ale colectivelor în care s-a 
deplasat s-a mulțumit să bată cu 
pumnul in masă și să ceară doar ca 
activitatea să se îmbunătățească, a 
obținut cel mult promisiuni, anga
jamente. Dar, după ce a plecat, lu
crurile au rămas așa cum le-a găsit.

„Pe aici a trecut un activist de 
partid". O simplă expresie ? Nu. cu 
mult mai mult. Dar sint feluri 
și feluri de a trece. Unii „trec" pur 
și simplu prin orașe, prin sate, prin

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R,

A fost prezent Samih El-Baba. 
ambasadorul Libanului la București.

P. C. R.
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președ'ntele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, exprimîndu-se dorința re
ciprocă de a se acționa în continua
re pentru extinderea și adîncirea a- 
cestor relații, spre binele și in inte
resul poooa-elor celor două țări, al 
cauzei păcii și socialismului.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească; a par
ticipat Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea; Sieg
fried Bock, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București.

egalitate vor urma prelungirile (două 
reprize a cite 15 minute). Dacă și 
după 120 de minute va persista ega
litatea se va apela la lovituri de la 
11 m.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile. Transmisia se va 
efectua pe programul I, cu începere 
de la ora 14,55.

BOX
în prima gală a campionatelor in

ternaționale de box ale Franței, ce 
se desfășoară in orașul La Rochelle, 
pugilistul roman Nicolae Vinatoru 
(categoria semimijlocie) l-a învins 
prin abandon, în ultima repriză, pe 
francezul Ruocco.

La categoria pană, Ben Maghenia 
(rranța) l-a întrecut la puncte pe 
Fouoou (Gabon), iar, în limitele ca
tegoriei ușoară, Russollino (Italia) a 
cîștigat la puncte (decizie 3—2) me
ciul cu Przybylski (Polonia).

ȘAH
în runda a treia a turneului de 

baraj pentru campionatul mondial 
de șah, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu l-a învins în 32 de 
mutări pe Peter Lukacs, iar partida 
Aleksandr Sznapik — Josef Pinter 
s-a terminat remiză.

în clasament conduce Florin 
Gheorghiu (România) — cu 1.5 punc
te și o partidă întreruptă, urmat de 
Sznapik (Polonia) — 1,5 puncte. Pinter 
(Ungaria) — 1 punct (1) și Lukacs 
(Ungaria) — 1 punct.

în runda a 4-a, Gheorghiu îl va în- 
tilni pe. Sznapik, iar Pinter va juca 
cu Lukacs.

TENIS
t în urma rezultatelor înregistrate 
fp turneul de la Milano, cîștigat. dp,r. 
grgegțjriiartul Guillermo Vilas, in clar-. 
Samefititl general al „Măfelui'i’renHU" 
— F.I.L'.T." se menține lider tenis- 
manul american Jimmy Connors — 
1030 puncte, urmat de Guillermo Vi
las — 675 puncte, John McEnroe — 
525 puncte, Johan Krield — 460 punc
te, Vitas Gerulaitis — 420 puncte, 
John Sadri — 360 puncte, Sandy
Mayer — 312 puncte etc.

rea premiilor se vor efectua cinci 
extrageri in două faze, cu un 
total de 42 de numere. Biletele 
de 15 lei varianta participă la 
toate extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante 
combinate sau comb! nații „cap 
de pod“ . achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută.

unități economice, științifice ori de 
învățămint. își vizează delegațiile pe 
care scrie ....se deplasează pentru
îndrumare ți control" ; apoi pleacă 
mai departe fără să lase nici o ur
mă. Alții, de fapt cei mai multi, 
imensa majoritate, înțeleg bine ade
vărata menire a activistului — aceea 
de a fi factor de sch’mbare, de în
noire, in condițiile în care partidul 

ACTIVISTUL DE PARTID
însuși se înnoiește, se transformă 
odată cu prefacerile revoluționare ce 
au loc in societate. ,

I se cere activistului să fie factor 
de schimbare, de activizare și dina
mizare a conștiințelor. Va răspunde 
insă acestei ce"ințe numai dacă este 
pregătit să vadă realitățile din per
spectiva unei concepții înaintate, re
voluționare. Ș. numai dacă posecă 
simțul observației acute, o cunoaște
re aprofundată a vieții, o înțelegere 
exactă a mecamsmelor economice, 
politice și sociale ; dacă are harul 
de1 a se adresa direct și pătrunzător 
oamenilor, capacitatea de a convin
ge, de a însufleți, de a mobiliza.

Activistul de partid nu este — și 
nu poate să fie — un „atotștiutor". 
El nu vine cu soluții de-a gata pen-

Vizita delegației parlamentare din Republica Zimbabwe
Delegația parlamentară din Repu

blica Zimbabwe, condusă de Didy- 
mus Noel Edwin Mutasa. președinte
le Camerei Adunării, ș avut marți o 
întrevedere la Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare cu Ma
rin Capisizu, miniștrii secretar de 
stat, șef al Departamentului indus
triei alimentare.

Au fost analizate aspecte ale pu
nerii in aplicare a acordurilor în
cheiate intre ministerele de resort 
din cele două țări, cu prilejul intîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășii Canaan Sodindo Banana, 
președintele Republicii Zimbabwe, și 
Robert Mugabp, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe,

Delegația a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, în cursul căreia au fost

Lucrările adunării activului U.T.C. din trupele 
de securitate ale Ministerului de Interne

Marți dimineața în Capitală s-au 
desfășurat lucrările adunării activu
lui U.T.C. din trupele de securitate 
ale Ministerului de Interne, unde 
au fost dezbătute sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
din trupele de securitate, tinerilor 
militari, în lumina cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate, la adu
narea solemnă consacrată celei de-a 
60-a aniversări a creării Uniunii Ti
neretului Comunist și a 25 de ani 
de la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

Cu acest prilej. pentru merite 
^eosebite obținute , pe linia mobili
zării ostașilor în vederea obținerii 
de rezultate bune și foarte bune în 
pregătirea de luptă și. politică, în

TURISM ȘI BALNEOLOGIE

Astăzi, despre cura balneara
în stațiunea Govora

Situată în nord-estui 
Olteniei, pe valea rîu- 
lui Hința, intr-o zonă 
împresurată de dealuri 
acoperite cu păduri de 
fag, stejar și brad, 
stațiunea permanentă 
Govora este foarte 
bine adăpostită de 
vînturi, are un regim 
de precipitații moderat 
și deci o climă blin- 
dă. Renumele stațiunii 
se datorește apelor 
sale minerale cu con
centrații și compoziții 
chimice variate, pre
cum și bioclimatului 
de cruțare. Iată citeva 
indicații terapeutice 
date de dr. N. Rogo- 
jinoiu, medic-șef al 
policlinicii balneare :

— La Govora se pot 
' Țațe .c.ii' mare eficiepK 
ță tratamente ale ă- 
recțîurin'or căilor re&“ ’’ 
piratorii superioare' 
(rinite, faringite, in 
special cu caracter a- 
lergic) și ale afecțiu
nilor căilor respirato
rii inferioare (bronho- 
patii cronice nespeci
fice și astmul bron- 
șic). De asemenea, se 
tratează afecțiunile a- 
paratului locomotor 
(reumatismale degene
rative, abarticulare, 
posttraumatice, neu
rologice, periferice și 
centrale), precum și 
afecțiuni ale sistemu
lui nervbs (nevrite, 
polinevrite și nevroze 
astenice). în stațiune 
se mai tratează și alte 
boli, cum sînt diabe

tul și guta, prin cură 
internă cu apă de la 
izvor. O mențiune 
deosebită despre mi
croclimatul Govorei ; 
aerul este uscat, ioni
zat și nepoluat. Deci, 
un argument în plus 
care face cura și mai 
agreabilă.

tru un colectiv sau altul. Nu asta 
este menirea lui. Dar el este dator 
să-i activizeze pe toți cei în stare să 
găsească soluțiile necesare și să se 
bată pentru ca ideile valoroase să 
fie materializate în mașini noi, • în 
tehnologii noi, în modalități noi de 
organizare a muncii, a producț'ei. în 
vederea dialogului pe care îl poartă 
continuu cu oamenii el trebuie să 

învețe și iar să învețe. Aceasta nu 
este doar o îndatorire personală, pe 
care s-o îndeplinească numai dacă 
crede de cuviință. Problema pregă
tirii temeinice este de un interes 
larg, in acest sens mari răspunderi 
revenind comitetelor județene, muni
cipale și orășenești de partid.

Cu ani în, urmă, în zorii revoluției 
și construcției socialiste, activistului 
de partid i se cerea dăruire totală ; 
de multe ori se afla zi și noapte pe 
teren, dormea iarna in camere ne- 
incălzitc, dorea să citească o carte, 
dar nu găsea timp, avea probleme 
personale, însă nu se putea ocupa de 
ele pentru că mereu și mereu se a- 
glomerau problemele muncii. Se nă- 
ruia o societate, pe ruinele ei se ri
dica alta, nouă, din temelii, iar acest 

relevate posibilitățile și căile menite 
să conducă la amplificarea și diver
sificarea cooperării și colaborării 
economice, la lărgirea schimburilor 
comerciale bilaterale,.

Parlamentarii zirribabweeni au fă
cut marți dimineața o vizită la în
treprinderea „23 August1* din Capi
tală, unde au luat cunoștință de rea
lizările obținute de colectivul de 
muncă de la această puternică uni
tate industrială. Produsele prezentate 
cu acest prilej s-au bucurat de apre
cierea oaspeților; care au evidențiat 
existența unor largi posibilități de 
cooperare și colaborare in domeniul 
materialului rulant dintre România 
și Zimbabwe.

în timpul vizitei și la întrevederi, 
delegația a fost însoțită de Mihai 
Drăgănescu, deputat în M.A.N., pre
cum și de Mishock Chenyika Hove, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zimbabwe la București.

(Agerpres)

executarea cu răspundere și vigilen
ță a misiunilor încredințate, în în
treaga activitate de educare patrio
tică, revoluționară a uteeiștilor, or
ganizației U.T.C. din truoele -de 
securitate i-a fost conferit Drapelul 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.

Cu prilejul acestei solemnități cei 
preZenți s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru a fi 
in permanență la înălțimea răspun
derilor cu care au fost investiți de 
către patrie, partid și popor, să ac
ționeze neabătut pentru transpu
nerea în viață a prețioaselor indica
ții date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea apărării cu 
fermitate a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a independenței și 
suveranității scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

în această perioadă 
a anului, tarife’e sint 
avantajoase. Informa
ții suplimentare se pot 
obține la toate agen
țiile și filialele oficii
lor județene de tu-ism 
și ale întreprinderii de 
turism., hoteluri și re
staurante București.

proces constructiv avea absolută-ne
voie de sacrificiul lui necondiționat. 
Și acum activistului i se cere dărui
re totală, i se cere să dea societății 
tot ce are mai bun, fără să aștepte 
privilegii. Sîntem însă într-o altă 
etapă, altele-i sint acum răspunde
rile, iar una dintre ele este învăță
tura. Pregătirea inaltă îi cere azi sa
crificii, uneori trebuie să învețe 
noaptea, să-și dăruiască timpul li
ber. Pentru că numai un orizont larg 
de cunoștințe ii asigură îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a manda
tului Încredințat de part'd. Și numai 
o activitate ai cărei „stilpi de rezis
tență** sînt priceperea, pasiunea, ini
țiativa, spiritul creator.

Avem cu toții importante răspun
deri in acest al doilea an al actua
lului cincinal. Mari îndatoriri ii re
vin activistului de partid, omul me
reu prezent în miezul vieții, mereu 
chemat de munca lui în mijlocul 
oamenilor, cu tot ceea ce a învă
țat și a acumulat el, cu experiența 
și competența lui, ca să-i însufle
țească, să-i ajute, să-i îndrume. Ac
tivistul de partid, omul faptelor re
voluționare. Așa este ! Așa îl aflăm 
pretutindeni. Prezent în clocotul viu 
al muncii într-o mare uzină, anga
jat cu întreaga energie în marea 
desfășurare de forță a campaniei a- 
gricole de primăvară. Pretutindeni 
unde este nevoie de prezenta, de 
gindirea și munca lui. Și este ne
voie pretutindeni. i

Cronica zilei
Marți au luat sfîrșit la București 

lucrările celei de-a VIII-a sesiuni 
a Comitetului mixt al Centrului 
comun O.N.U.D.I. — România.

Cu acest prilej. Adrian Stoica, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, și David Charles Ganao. 
directorul Diviziei conferințe, infor
mații publice și relații externe din 
cadrul Secretariatului O.N.U.D.I.. 
copreședinți ai comitetului. au 
semnat protocolul sesiunii. Docu
mentul consemnează, in cadrul pro
gramului de activitate al centrului 
pentru perioada 1982—1983, acțiunile 
comune ale României și O.N.U.D.I. 
pentru impulsionarea, pe baza re
surselor proprii, a industriei farma
ceutice in țările in curs de dezvol
tare, pregătirea în țara noastră1 a 
specialiștilor în domeniul industriei 
petrochimice, elaborarea unor teh
nologii pentru realizarea materiale
lor ieftine de construcții utilizabile in 
țările africane. Protocolul prevede, 
totodată, participarea in continuare 
a specialiștilor români la programele 
inițiate de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială.

★
O expoziție de artă fotografică din 

Republica Turcia s-a deschis, marți, 
la sala „Arghezi11. din Capitală.

Organizată sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, în ca
drul programului de schimburi cul
turale româno-turce, expoziția reu
nește fotografii color ce înfățișează 
monumente de artă și de ' arhitec
tură, peisaje, piese de mare valoare 
documentară și artistică aparținînd 
străvechii civilizații hitite al cărei 
leagăn a fost actualul teritorju al 
Turciei.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
ing. Silviu Comănescu, secretar al 
Asociației Artiștilor Fotografi, și 
Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la 
București, care, relevind faptul că 
această manifestare expozițională 
are loc în preajma vizitei în țara 
noastră a generalului Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii Turcia, au 
subliniat cursul. ascendent al relații
lor de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări.

Au luat parte Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Găleteanu. secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți ai altor insti
tuții central^, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început marți seara „Zi
lele filmului mexican", cînd a fost 
prezentat lung-metrajul artistic „Ma
ria Candelaria". Alături de acest 
film cu tematică socială, la reușita 
căruia își dau concursul mari actori, 
precum Maria Felix, Dolores del 
Rio și Pedro Armendaris, vor mâi 
fi programate alte două creații ale 
aceluiași regizor — „Perla" și „Fata 
mexicană" — precum și lung-me- 
trajele „Trandafirul alb" și „Riul și 
moartea".

Semnificația manifestării în ca
drul relațiilor de colaborare cultura
lă existente intre România și Mex;c, 
coordonatele definitorii ale cinema
tografiei mexicane actuale au fost re
levate in deschiderea galei de criti
cul Călin Căliman.

Au luat parte Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Găleteanu, secretar de stat 
ta Consiliul Culturii și Educației ■So
cialiste,. reprezentanți ai Inștitutțllui, 
român pentru relațiile culturale' cu 
străinătatea, Asociației cineaștilor, 
un numeros public.

Au fost prezenți Luis Wybo Alfa
ro, ambasadorul Mexicului la Bucu
rești. alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

cinema
■ Voiam să fiu prima : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Fumul patriei : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; ,45;
20.
■ Milioanele lui Fairfax : SCALA 
(11 03 72) — B,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
■ Destinația Mahmudia : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLA.MURA. (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Școala curajului (III) : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 15; 
17,15; 20.
H Perla (Zilele filmului mexican) : 
STUDIO (59 53 15) — 16; 18: 20.
■ Comoara din lacul de argint : FES
TIVAL (15 63 84) — 8; 10,30; 13; 15.30; 
18; 20,30.
■ Angela merge mai departe : FE
ROVIAR ,50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Destine romantice : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
■ Grăbește-te încet : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS 
(27 54 95) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Șemnul șarpelui : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14, PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Non stop : VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.
B Iubește, iubește, dar nu-ți pierde 
capul: BUZEȘTI (50 43 58) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
B Un glonte rătăcit : LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20.
B Prietenii: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15,30; 18; 20.
B Bărbații: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
B Umbrele trecutului : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Cei șapte fantastici : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(54 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MALTEI
-........................ - - T1,-■ , ,

Excelenței Sale Doamnei AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

LA VALETTA
Este pentru mine o deosebită plăcere să vă transmit, cu prilejul Zilei na

ționale a Republicii Malta, sincere felicitări și cele mai bune urări de bu
năstare și progres pentru poporul maltez prieten, de sănătate și fericire per
sonală pentru Excelența Voastră.

Sînt convins că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările și po
poarele noastre se vor dezvolta tot mai mult, ca o contribuție la cauza păcii 
și securității în Europa și în lume. •

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Malta, republica in
sulară din Marea Me- 
diterană, sărbătorește 
astăzi ziua sa națio
nală. Cu trei ani în 
urmă, micul, dar cu
rajosul popor maltez a 
reușit să obțină des
ființarea ultimei baze 
străine de pe teritoriul 
țării. Acest eveniment 
deschizător de noi per
spective a venit să în
cununeze lunga și 
zbuciumata bătălie 
purtată cu abnegație 
de acest popor pentru 
desăvirșirea indepen
denței și suveranității 
naționale.

Intr-adevăr, în ciuda 
dimensiunilor minus
cule (315 kilometri 
pătrați, 320 000 locui
tori), Malta, compusă 
din cinci insule, intre 
care cea principală a- 
cordă și numele țării, 
a atras, prin poziția ei 
strategică în Meditera- 
na, invazii străine 
succesive de-a lungul 
secolelor. După domi
nația turcă și apoi 
franceză. Malta a de
venit la începutul se
colului 19 colonie bri
tanică. In cronica re
zistenței împotriva do

minației străine, po
porul maltez a înscris 
o pagină memorabilă 
și prin rezistența sa 
eroică în fața bombar
damentelor aeriene 
germane și italiene în 
timpul celui de-al doi
lea război mondial.

Dobindirea indepen
denței în 1964 și pro
clamarea republicii în 
1974, culmiQînd, la 31 
martie 1979, cu desfiin
țarea bazelor militare 
străine, au conferit 
Maltei identitate poli
tică proprie, indispen
sabilă adoptării unor 
măsuri consecvente de 
înlăturare a sechelelor 
trecutului. A fost ex
tins, astfel, sectorul de 
stat in economie. Băn
cile, transporturile ae
riene și navale au tre
cut sub administrația 
publică. Transformări 
înnoitoare Se înregis
trează și în domeniul 
educației și asistenței 
sanitare. S-a extins in
fluența sindicatelor, 
mai ales în docuri, 
care dețin o pondere 
importantă în activita
tea economică a țării.

în domeniul politicii 
externe, guvernul mal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 aprilie. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul mai mult nores, 
îndeosebi in regiunile din sudul țării, 
unde se vor semnala ploi cu caracter 
local. în celelalte zone, ploile vor fi 
izolate. Vîntul va sufla moderat, pre-

Timpul probabil pentru luna aprilie
Caracterizare generală : temperatu

rile medii lunare se vor situa, in ge
neral, in limite normale ; pe alocuri, 
îndeosebi în regiunile nordice, se vor 
înregistra și tfemperaturi mai scăzute 
decit mediile multianuale. Regimul 
pluviometric va fi excedentar in cea 
mai mare parte a tării.

Caracteristici ale evoluției vremii : 
prima jumătate a lunii se va carac
teriza printr-o instabilitate pronun
țată a vremii, cu ploi frecvențe, care 
vor avea și caracter de aversă, fce se 

•Vor semnala aproape in toate zonele 
țării. Temperatura aerului nu va 
avea fluctuații însemnate ; ziua se 
vor. înregistra temperaturi maxime, 
care, în general, vor fi cuprinse între 
10 și 15 grade, iar către mijlocul lu
nii sînt de așteptat și valori de 'peste 
20 de grade in sudul tării. Tempera
turile minime vor fi pozitive, excep- 
tind primele zile ale lunii, cind in

B întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 17;
19,30.
B 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Program de desene animate: DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 12,30; 14;.
■ De la 9 la 5: DOINA — 16; 18; 20. 
B Vocile : EXCELSIOR — (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B Felix și Otilia : EFORIE (13 04 83) 
9; 12; 16; 19.
B Europenii: COTROCENI (49 43 48)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Incident la graniță : MELODIA 
(12 06 88) — 9‘, 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Povestea lui Buddy Holly : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Polițistul ghinionist : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 2ft, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20.
B Omul puma : GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
B Toate mi se intimplă numai mie : 
MIORIȚA '14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MUNCA (21 50 97) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
B Despărțirea : FLACĂRA (20 33 40)
— 10; 13; 16; 19.
B Superpolițistul : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Numele meu e iubire : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 19.

teatre
B Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 19.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Mormintul călărețului avar — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei, tl 44 16) : Tar- 
tuffe — 19.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Ză
păcitul — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cinci romane de amor —
19,30. 

tez este preocupat să 
contribuie la asigura
rea păcii în regiunea 
Mediteranei, să dez
volte relații de bună 
vecinătate cu 'Statele 
din zonă, sprijinind e- 
forturile generale în
dreptate spre consoli
darea securității și co
laborării europene.

Raporturile de prie
tenie și cooperare din
tre România și Malta 
cunosc o evoluție as
cendentă, stimulate de 
contactele la nivel înalt 
prilejuite de vizita 
premierului Dom Min- 
toff in România. Ex
tinderea relațiilor bila
terale in domeniile 
economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural, ca și 
colaborarea pe plan 
internațional, inclusiv 
în cadrul demersurilor 
și activităților pentru 
statornicirea unei secu
rități trainice pe con
tinentul european co
respund intereselor 
ambelor popoare, în
scriind, totodată, o 
contribuție certă Ia 
cauza generală a păcii 
și înțelegerii între po
poare.

zentînd unele intensificări. Tempera
tura aerului va scădea ușor, mai ales 
în nprdul țării. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, 
izolat tnai coborîte în depresiuni, iar 
maximele între 7 și 17 grade, local mai 
ridicate. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 3 și 6 grade, iar maximele 
între 15 și 17 grade. (Margareta Struțu» 
meteorolog de serviciu).

nordul țării se prevăd și valori sub 
zero grade. în zona de munte, in 
această perioadă precipitațiile vor fi 
sub formă de lapovițâ și ninsoare.

în intervalul 16—26 aprilie ploile 
vor fi reduse cantitativ. O pătrunde
re de aer mai rece către mijlocul 
acestui interval va favoriza în nordul 
tării producerea temperaturilor mi
nime negative șl a brumei. Ziua, 
temperaturile maxime vor oscila in 
general între 15 și 22 grade, local 
mai ridicate. Ultimele zile ale lunii 
se vor caracteriza printr-o răcire a 
vremii și înnorări destul de pro
nunțate. Ploile vor fi mai frecvente 
în sudul țării. La munte, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va prezenta in
tensificări din sectorul nord-estic. 
Temperaturile maxime nu vor de
păși, decit local, 18 grade.

(Agerpres)

B Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Totul în grădină — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30, (sala Victoria, 50 53 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită... — i
19,30,
B Teatrul dramatic „C. Davila"
Pitești (sala mică a Teatrului Națio
nal, 14 7171) : Corina — 16; 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" / 
(13 13 00) : La fintîna dorului — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45);
Piatră la rinichi — 19,30.
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Imaginile sint imagini (premieră) —
18.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10, (la
Casa de cultură „înfrățirea între po
poare") : Șoricelul și păpușa — 10;
Tigrișorul Petre —■ 17.

expoziții
B Galeria Orizont : Aurel Acasandrei, 
pictură.
B Galeria Galateea : Radu Șteflea, 
expoziție de afișe „Recviem pentru o 
bombă".
B Galeriile „Căminul artei" (parter) î 
Bogdan Bârleanu, pictură; (etaj): 
Creație vestimentară.
B Galeria Simeza : Sorin Ilfoveanu, 
desen și pictură.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tei): 
Doina Dănescu Gheorghiu, Sergiu 
Boiangiu — expoziția „Moda *83".
B Galeria Eforie : Viorel Lăzărescu, 
pictură.
B Galeria „Informația" : Simona Nis- 
tor, pictură pe sticlă.
B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziție de pic
tură și artă decorativă flamando-olan- 
deză din colecțiile românești; Hans 
Hermann, grafică; Camil Ressil, pic
tură.
B Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de artă decorativă.
B Casa de cultură a I.R.R.C.S. : Ex
poziția „Arhitectura populară in Fin
landa".

• CENTENAR RO
BERT KOCH. Se împlinesc 
o sută de ani de la descoperi
rea bacilului tuberculozei de 
către medicul și microbiologul 
german Robert Koch, născut în 
1843 la Clausthal (Hanovra). 
Lui Koch i-au trebuit nouă ani 
de muncă intensă pînă ce a 
descoperit, exact cu un veac in 
urmă, bocilul tuberculozei, de
numit in cinstea sa „bacilul 
Koch11. Un moment de cea mai 
mare importantă in lupta îm
potriva tuberculozei a interve
nit în 1914, cind a fost descope
rită streptomicina — Drimul 
antibiotic cu acțiune eficientă 
asupra temutei maladii, pină 
atunci practic incurabilă. Din 
păcate tuberculoza continuă să 
facă victime și în zilele noastre.

• „PLAPUMĂ44 PEN
TRU BAZINUL SOLAR. 
O cercetătoare americană a 
realizat un bazin solar (parte 
componentă a sistemului de în
călzire a locuinței cu ajutorul 
energiei soarelui) care are la 
suprafață un strat gelatinos alcă
tuit dintr-un amestec de apă cu 
un anumit tip de masă plastică. 
Mai ușoară decit apa sărată din 
bazin, această „plapumă11 plu
tește la suprafață. Fiind trans
parentă, ea Iasă să treacă lumi
na soarelui care încălzește apa 
din bazin, dar 'mpiedică pierde
rea de căldură in atmosferă. 
Stratul gelatinos sporește astfel 
considerabil eficiența bazinului 
solar.

• PENTRU NOU 
NĂSCUTI. Autorul acestei 
invenții, întimpinate cu un deo
sebit interes de către tinerii 
părinți, este tehnicianul spani
ol Francesco Gonsales. Imediat 
ce scutecele în care este învelit 
copilul se udă, acestea dau un 
semnal sonor, iar după puțin 
timp un aparat miniatural ’i 
previne pe părinți : „Atenție, 
copilul dumneavoastră trebuie 
schimbat !“

• AUTOMOBIL ELEC
TRIC CU RANDAMENT 
SPORIT. Un nou prototip de 
automobil electric se află in curs 
de experimentare la Institutul 
de electronică din Kiev. Prin în

locuirea reostatului cu un redre
sor bazat pe impulsuri generate 
de tiristori s-a reușit reducerea 
consumului de energie cu 20 
la sută, ceea ce se traduce prin 
sporirea autonomiei de croazie
ră,, fără nevoia de reîncărcare 
a acumulatoarelor.

• TRATAREA LEZIU
NILOR CU AJUTORUL 
LASERULUI. Leziuni incu
rabile prin metede tradiționale 
au fost tratate cu succes, in. cite
va sâptămîni, la Budapesta, ca 
ajutorul laserului. Specialiștii

unguri au constatat că polariza
rea fasciculului luminos joacă 
un rol primordial in declanșarea 
și accelerarea proliferării celu
lelor. Specialiștii Institutului 
central de cercetări fizice au pus 
la punct instrumente cu laser de 
5,30 și 50 de miliwați. în pre
zent, fasciculele luminoase de o 
intensitate ridicată sînt utilizate, 
de asemenea, la operații oftal- 
mologice. iaringo'ogice, ginecolo
gice și neuroch'rurgicale.

• RADIOCASETO- 
FON DETAȘABIL.
diocasetofonul (de fabricație

franceză) din imagine este pri
mul aparat de acest gen detașa
bil : printr-o apăsare de buton, 
casetofonul se poate desprinde 
de restul combinei. De dimen
siunile unui pachet de țigări, 
el poate sluji foarte bine ca 
dictafon sau reportofon porta

tiv, după care poate'fi, evident, 
pus ia loc și sluji la înregistra
rea emisiunilor radio dorite.

• O NOUA ERA 
GLACIARĂ ? fenomenul in
fluenței pe care o exercită insta
bilitatea ghețarilor din Antarcti
ca asupra climatului pămîntesc 
a căpătat tot mai mare credit 
printre studiile de specialitate, 
într-o comunicare recentă a 
glaciologilor americani Gerald 
Schubert și David Yuen se sta
bilește o interdependentă intre 
erele g'aciar'! și anumiți factori 
astronomici, cum ar fi distanța 
solară și înclinația Pămintului. 
Potrivit ce'or doi specialiști, 
condițiile in care s-au produs

glaciatiunile în trecut vor fi din 
nou întrunite in mileniul viitor.

• FARMACIE MILE
NARĂ. Arheologii armeni au 
descoperit într-o regiune mun
toasă a republicii o farmacie 
datind din secolul al VIII-lea. 
în încăperea respectivă au fost 
descoperite vechi recipiente de 
laborator, ca și vase pentru 
păstrarea mai îndelungată a 
unor pomezi. Faptul că încă
perea găzduia precis o farmacie 

a fost confirmat de paleozoo- 
logi, care au studiat rămășițele 
mai multor animate găsite 
înăuntru. Ei au stabilit că este 
vo-ba despre animate ale căror 
grăsimi sau secreții sint cunos
cute în medicina tradițională ca 
avind proprietăți tămăduitoare.



O M • •: ’ • *
0 o o 

0OQ 00, dtdcb'O' b b‘O c
• o o ol 

0-0 L):

Ț.s.'

- 01OcJ

țț

:• xsto s :.o -o.

Fio

•O»

Ei
' oi

iȘKj
■d::«■>X’X<vX<

1 *

W1»

ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR,

PENTRU PACE, SECURITATE, DEZVOLTARE

twi
SMj > ug I bi□

t'.> F Jra

(6 dl
■>;

('JT 'AL 
o Offfo o o o

Consfătuirea secretari'or comitetelor centrale ah 
partidelor comuniste și muncitorești din un:h țări socialiste

„Nu H - armsa©:. fis;c]ca?e"
RC'MA. — Sub lozinca „S\ ÎN

CETEZE CURSA ABERANTA A 
ÎNARMĂRILOR ! NU ! — ARME
LOR NUCLEARE", in orașul Via- 
reggio a avut loc o mare adunare 
popula-ă convocată de organizațiile 
sindicale, de femei și de tineret. în 
cuvintările rostite cu acest prilej 
s-a subliniat necesitatea mobilizării 
opiniei publice din întreaga Italie 
pentru pace și dezarmare.

„Japonia nu fi?ebu‘e 
sâ dovinâ arena 

unui râz&oî nuctew"
TOKIO. — „SA NU PERMITEM 

TRANSFORMAREA JAPONIEI ÎN 
ARENA UNUI RĂZBOI NU
CLEAR", „NU TREBUIE SA 
EXISTE ARME NUCLEARE PE 
PAMÎNTUL NOSTRU" — sub ase
menea devize au avut loc în mul
te orașe nipone noi manifestații 
pentru pace. Aceste cereri au fost 
exprimate și la marșul păc i ce a 
început in orașul Fvssa și ai cărui 
participant s-au îndreptat spre 
Tokio. M'șcarea pentru lichidarea 
armelor nucleare a cuprins, practic, 
înt-eaga Japonie. în țară are Ioc 
stringe-ea de semnături pe un apel 
de eliminare a pericolului unui 
război nuclear, iar o seri-e de adu
nări municipale adoptă rezoluții 
impotriva armelor nucleare.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa

Poziții și propuneri ale României în cadrul dezbaterilor 
reieritoare la activitățile în domeniul științei și tehnicii, 
al chimiei, energeticii și cooperării in zona Mediteranei

GENEVA 39 (Agerpres). —* In cadrul lucrărilor Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, care au loc la Geneva, continuă examinarea 
programelor si acțiunilor de colaborare economică și tehnico-științifică 
la nivel regional și subregional in domenii de interes pentru țările 
continentulu..

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor referitoare la COOPERAREA 
ECONOMICĂ ÎN ZONA MEDITE
RANEI, reprezentantul român. Ale
xandru NiCulescu, a relevat necesi
tatea conlucrării în asemenea dome
nii de larg interes cum sint agricul
tura, promovarea și dezvoltarea 
schimburilor comerciale, dezvoltarea 
transporturilor intre țările interesate, 
situate in regiunea Mediteranei și 
zonele învecinate, intre care se nu
mără și România.

în cadrul discuțiilor privind coope
rarea in domeniul ȘTIINȚEI ȘI 
TEHNICII, reprezentantul român a 
exprimat interesul țării noastre pen
tru adoptarea de acțiuni și măsuri 
concrete de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică menite să fa
ciliteze accesul liber, nestingherit al 
tuturor țărilor la cuceririle științei 
și tehnicii moderne. România acordă 
un interes deosebit — a arătat vor
bitorul — promovării in cadrul co
misiei unor acțiuni concrete de cola
borare avind ca obiective facilitarea 
transferului de tehnologic, valorifi
carea combustibililor cu putere calo
rică slabă, utilizarea rațională a ma
teriilor prime, folosirea resurselor 
noi și regenerabile de energie, pro
movarea inovațiilor tehnologice in 
sectoare de virf, cum sint micro
electronica și biolehnologia.

Luind cuvintul in cursul discutării 
problemelor ENERGIEI, reprezen
tantul țării noastre, dr. ing. Iancu 
Geangala, a înfățișat realizările 
României și eforturile depuse in 
dezvoltarea bazei energetice, preocu
pările și interesul nostru pentru 
dezvoltarea cooperării intereuropene 
în acest domeniu, în care există 

„Fonduri 
ponîi'u învățătură, 
nu pentru arme"

WASHINGTON. — Purtînd pa- 
r-i-’-i p> ca-e erau înscrise „FON
DURI PENTRU ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI 
NU PENTRU ARME", „AVEM 
NEVOIE DE CĂRȚI, NU DE BOM
BE", studenți de la Universitatea 
din San Francisco au organizat un 
miting de protest împotriva progra
mului Administrației S.U.A. de a 
reduce fondurile pentru nevoile 
învățămîntului.

Pentru crearea unei zone 
denuciearizate 

în nordul Europei
OSLO. — Congresul Partidului 

Liberal (Venstre) din Norvegia s-a 
pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor în vederea creării unei 
zone denuciearizate în nordul Eu
ropei. într-o declarație adoptată de 
congres se subliniază că Norvegia 
trebuie să colaboreze cu toate sta
tele din regiune pentru transforma
rea nordului european într-o re
giune lipsită de arme nucleare.

STOCKHOLM. — Ștafeta mili
tantelor suedeze pentru pace, avînd 
ca deviză „PENTRU PACE ȘI DE
ZARMARE", care și-a luat startul

toate condițiile pentru o largă co
laborare internațională.

Referindu-se la programul viitor 
al comisiei privind activitatea în pro
blemele energiei, delegatul român a 
relevat necesitatea abordării unor 
teme de interes general, cum sint 
utilizarea combustibililor inferiori în 
centralele termoelectrice, identifica
rea de noi surse de energie pentru 
sistemele electroenergetice, precum 
și dezvoltarea de interconexiuni la 
nivel european.

Un exemplu pozitiv în acest sens 
îl constituie studiile efectuate de 
comisie privind interconexiunea bal
canică. acțiune care, finalizată în cel 
mai scurt ‘ timp pe bază de coope
rare, ar fi de natură să sprijine toate 
țările din zonă.

Referindu-se la alte resurse ener
getice cum sînt cărbunele și gazul, 
delegatul român a precizat importan
ta și necesitatea dezvoltării unei 
cooperări intereuropene cit mai largi 
și în acest domeniu.

în cadrul dezbaterilor referitoare 
la activitățile în domeniul INDUS
TRIEI CHIMICE, reprezentantul ță
rii noastre, Leon Toader, a subliniat 
necesitatea lărgirii cadrului informa
țional și, totodată, orientarea activi
tăților comisiei spre acțiuni concrete 
și practice, cum sînt acordarea și 
facilitarea accesului țărilor în curs 
de dezvoltare Ia tehnologii moderne, 
îmbunătățirea condițiilor de schimb 
pentru țările în curs de dezvoltare 
prin înlesnirea accesului produselor 
lor chimice pe piața internaționa
lă, extinderea tratamentului pre
ferențial pentru aceste țări, eliminarea 
măsurilor protecționiste și a restric
țiilor Ia importurile provenind din 
țările in curs de dezvoltare. 

în ziua de 8 martie, la Haparando, 
in nordul Suediei, continuă. 
Timp de două luni, schimbindu-se 
la fiecare cinci kilometri, partici
pantele la ștafetă vor parcurge nu
meroase localități din țară. La 15 
mai, ele vor ajunge la GSteborg, 
unde va avea loc un mare miting 
al luptătorilor pentru pace din Da
nemarca, Norvegia, Finlanda și 
Suedia, consacrat acțiunilor pentru 
transformarea țărilor nordice într-o 
zonă liberă de arme nucleare.

„Prin reducerea 
cheltuielilor militare, 

la eliminarea foametei 
și bolilor pe glob"

MANILA. — Cei 170 de partici
pant din 30 de țări ale Asiei și 
Pacificului la Conferința pentru 
știință și tehnologie de la Manila 
au lansat un apel privind reducerea 
cheltuielilor militare și folosirea 
fondurilor devenite astfel disponi
bile în scopul eliminării foametei, 
maladiilor endemice și analfabetis
mului existent astăzi în lume. 
Participants la reuniunea des
fășurată sub egida Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO) au 
deplîns faptul că progresele obți
nute în domeniul științei și tehno
logiei sînt destinate îndeosebi sco
purilor militare.

Centenarul Titulescu
DELHI 30 (Agerpres). — Sub titlul 

„Titulescu și înțelegerea internațio
nală", cotidianul indian „Național 
Herald" a publicat un articol consa
crat personalității marelui diplomat, 
in care se arată, printre altele, că, 
„în martie 1982, iubitorii de pace și 
înțelegere internațională sărbătoresc 
nașterea lui Nicolae Titulescu. unul 
din cei mai mari mesageri ai Româ
niei în perioada Ligii Națiunilor". 
„Pozițiile înaintate ale diplomatului 
român — se arată în articol — iși 
găsesc astăzi o valorificare deplină în 
politica externă a României, al cărei 
promotor este președintele Nicolae 
Ceaușescu. aclamat in toată lumea 
ca promotor al păcii și dezarmării".

DELEGAȚIA DE PARTID ȘI DEI
j STAT A R.P. POLONE, condusă

de general de armată Wojciech Ja- 
' ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
IP.M.U.P., președintele Consiliului 

de Miniștri și al Consiliului mili
tar pentru salvare națională ale 
R.P.P., și-a încheiat, marți, vizita 

I oficială de prietenie la Berlin, unde
a avut convorbiri cu Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 

iP.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, cu alți con
ducători de partid și de stat din 
R.D.G. în cadrul convorbirilor au 

Ifost examinate probleme privind 
dezvoltarea colaborării dintre 
P.S.U.G. și P.M.U.P., dintre cele 

Idouă țări în diverse domenii de 
activitate, precum și probleme in
ternaționale.

PRAGA 30 (Agerpres). — La Pra- 
ga au început lucrările consfătuirii 
secretarilor cu probleme organizato
rice ai comitetelor centrale ale Darti- 
delor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste.

Din partea Partidului Comunist Ro
mân participă o delegație condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Consfătuirea este consacrată schim
bului de experiență privind activi
tatea desfășurată de fiecare partid

Vizita delegației U.T.C.—U.A.S.C.R. în Irak
BAGDAD 30 (Agerpres). — Dele

gația U.T.C. — U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Pantelimon Gâvănescu; 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, care efectuează o vizită de 
schimb de experiență în Irak, la in
vitația Ministerului Tineretului și 
Federației Generale a Tineretului 
din această țară, a avut o întîlnire 
cu Jafar Kasim Hamudi, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției.

Cu acest prilej au fost evidenția
te raporturile de prietenie și colabo
rare existente intre cele două țări, 
convorbirile și înțelegerile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-

Întrevederi ale ministrului român al finanțelor

cu conducători ai unor organisms 

financiare internaționale
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Petre Gigea, ministrul român al 
finanțelor, a avut la Washington 
convorbiri cu Jacques de Larosiere, 
directorul general al Fondului Mone
tar Internațional (F.M.I.).

Cu acest prilej s-au evidențiat 
relațiile pozitive de bună colaborare 
statornicite între România și Fondul 
Monetar Internațional șl au fost dis
cutate o serie de probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare a acestei 
colaborări in viitor. La discuție au 
participat Nicolae Eremia. președin
tele Băncii Române de Comerț Ex
terior, precum și experți ai delega
ției.

E DE PRESA 
scurt

UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE de tip „SR-71" a 
pătruns, la 29 martie, în spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, infor
mează agenția A.C.T.C., menționind 
că, numai în luna martie, au fost 
săvîrșite 19 asemenea acte de spio
naj împotriva R.P.D. Coreene.

ȘEDINȚA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST DIN INDIA, care a avut 
toc la Varanasi, în statul indian 
Uttar Pradesh, a ales organele de 
conducere ale partidului. Ca secre
tar general al Consiliului Național 
a fost reales Rajeswara Rao. Au 
fost aleși, de asemenea, secretarii 
Consiliului Național și membrii 
Comitetului Executiv Central. 

pentru creșterea rolului organizații
lor sale în (înfăptuirea politicii parti
dului, sporirea influenței lor in via
ța colectivelor de -muncă, în reali
zarea sarcinilor economico-sociale 
(rasate de congresele partidelor lor.

Deschizind lucrările, tovarășul Mi- 
kulas Beno, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a adresat un salut 
delegațiilor participante din partea 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a se
cretarului general al C.C. al P.C.C., 
tovarășul Gustav Husak.

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Saddam Hussein, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak, care au 
stimulat in mod activ, nemijlocit, 
dezvoltarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre tineretul 
român și .tineretul irakian.

La încheierea vizitei a fost con
venit și semnat un program de co
laborare bilaterală între Uniunea 
Tineretului Comunist din România 
și Ministerul Tineretului și Federa
ția Generală a Tineretului din Irak, 
pe perioada 1982—1983.

De asemenea, ministrul român a 
avut convorbiri cu Alden Clausen, 
președintele Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
(B.I.R.D.)

în cadrul discuțiilor au fost rele
vate rezultatele pozitive obținute pînă 
in prezent în cadrul colaborării exis
tente între România și Banca Mon
dială, precum și posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a activității 
financiare și de credit.

Totodată. în aceste zile s-au pur
tat discuții și negocieri cu un nu
măr de bănci americane.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NA COLUMBIA A ATERIZAT 
marți după-amiază la baza milita
ră aeriană White Sands, din statul 
New Mexico. De la lansarea sa in 
cel de-al treilea zbor de încercare, 
la 22 martie, nava a rămas in spa
țiu opt zile, 4 minute și 49 secun
de, parcurgind 6,3 milioane kilo
metri și dind ocol Pămintului de 
129 de ori. La bordul de control al 
navei s-au aflat astronauții Jack 
Lousipa Șl Gordon Fullerton.

PREMIILE „OSCAR". Luni sea
ra, la Hollywood, a avut loc cere- J 
monia luminării premiilor „Oscar", l 
acordate de Academia de arte ?t 
științe cinematografice din Statele | 
Unite. „Oscar“-ul pentru cel mai 
bun actor a fost atribuit lui Henrii 
Fonda, pentru rolul din „On Gol- . 
den Pond“ („Pe balta de aur“). El 
a mai obținut insă anul trecut un i 
„Oscar" pentru „contribuția sa ex
cepțională" la dezvoltarea celei de-a 
„șaptea arte".. Partenera lui Fonda j 
din același „On Golden Pond", 
Catharine Hepburn, a obținut, la 
r'.ndul său, distincția de cea mai 
bună actriță.

Șa se pm capăt măsurilor represive 
autorităților israeliene împotriva popula, 

palestiniene din teritoriile ocupatei
în ultimul timp, agențiile de presă 

relatează zi de zi despre incidente 
și ciocniri care atestă creșterea stării 
de încordare și tensiune in teritoriile 
palestiniene ocupate de Israel in 
urma războiului din 1967. In acest 
cadru, opinia publică din România a 
luat cunoștință cu profundă îngrijo
rare și dezaprobare de gravele mă
suri cu caracter represiv adoptate 
de autoritățile israeliene împotriva 
populației palestiniene din Cisiorda
nia și Gaza. Așa cum este cunoscut, 
aceste teritorii au fost ocupate acum 
15 ani prin forță și sînt deținute de 
atunci în mod ilegal, contrar voinței 
populației și prevederilor unui șir 
de rezoluții ale Organizației Națiu
nilor Unite. Or, in ultima vreme, pe 
fondul general de împotrivire a 
populației dornică de libertate s-au 
adăugat noi elemente de tensiune, 
generate de asemenea faDte ca de
miterea din funcții de către autori
tățile militare israeliene a unor pri
mari arabi, aleși in mod legitim, 
prin voința populației, impunerea 
stării de asediu in nume-oase loc.n’i- 
tăti din Cisiordania, reprimarea bru
tală, soldată cu victime omenești, 
morți și răniți, a unor grevp și ma
nifestații de stradă ale pooulației 
pa’estiniene. precum șl alte măsuri de 
întărire a dominației militare israe- 
liene. S-a creat, astfel, în zonă o 
situație explozivă, care poate genera 
riscuri imprevizibile, consecințe peri
culoase pentru pacea în regiune.

Intervenind la scurt timp după 
hotărîrea israeliană — adoptată in 
pofida normelor fundamentale de 
drept internațional ca și a proteste
lor opiniei publice mondiale — de 
a anexa regiunea înălțimilor Golan, 
noile acțiuni, marcate prin utilizarea 
brutală a forței impotriva populației 
palestiniene din teritoriile ocupate, 
nu pot decit să învenineze climatul 
în această regiune, să creeze obsta
cole suplimentare în calea unei re
glementări globale a conflictului din 
Orientul Mijlociu, determinînd am
plificarea tensiunii și periclitînd 
serios interesele păcii și stabilității 
in zonă, ceea ce nu poate decit să 
contravină intereselor popoarelor 
respective, inclusiv ale Israelului.

Prin întreaga desfășurare a eveni
mentelor, in tot cursul acestor ani 
viața a demonstrat și demonstrează 
că aspirațiile legitime ale poporului 
palestinian de a trăi in propriul său 
stat, liber, suveran și independent, 
nu pot fi înăbușite prin represiune 
armată. Lupta curajoasă a .popu
lației palestiniene din Cisiordania și 
Gaza, rezistenta dîrză pe care o 
manifestă se bucură de simpatia 
caldă, de sprijinul deplin al poporu
lui și guvernului român, al întregii 
opinii publice din Republica Socia
listă România, ca și al tuturor oame
nilor de bună credință din lume, 
care nutresc respect față de dreptul 
sacru al fiecărui popor de a fi liber 
și de a-și hotărî singur propria 
soartă.

Interesele popoarelor din această 
zonă, ale păcii mondiale cer ca auto
ritățile israeliene să pună capăt măr 
surilor represive impotriva popu
lației din Cisiordania și Gâza; să 
respecte rezoluțiile Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care prevăd in t

ir
TEL AVIV 30 (Agerpres). — Nu

meroase greve și demonstrații au a- 
vut loc marți in Cisiordania și Gaza, 
teritorii aflate sub ocupația israelia
nă, precum și în orașele cu o popu
lație predominant arabă'din Israel — 
relatează agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I. în cursul manifes
tațiilor au fost rănite 11 persoane, 
iar alte 38 au fost arestate, atît in 
Israel, cit și in teritoriile ocupate. 
Intr-un mare număr de localități a- 
rabe din Israel au fost ridicate ba- 

mod expres obligativitatea reti 
rii Israelului din teritoriile < 
ocupate in 1937.

Se poate aprecia că înseși . 
evoluții confirmă caracterul 
structiv și justețea poziției r 
piale bine cunoscute pe ca 
situat și se situează consecve 
noastră. Dună cum se ci 
Republica Socialistă Românii1-’ 
pronunță ferm și consecvent 
soluționarea pe cale politică a . 
flirtului din Orientul Mijlociu, 
să ducă la instaurarea unei ’’ 
juste și durabile, bazată pe reti. 
rea Israelului din teritoriile ar. 
ocupate în urma războiului 
1967, la rezolvarea problemei pa’ 
tiniene conform drentului ponor 
palestinian Ia autodeterminare, 
clusiv la crearea statului său i 
priu, la garantarea indenende' 
integrității și suveranității t 
statelor din regiune. Asa 
a subliniat tovarășul NICa 
CEAUSESCU. pentru instaui. 
unei oăci drepte și trainice în Or 
tul Miilociu „in prezent se impu 
intensificarea cfortuj-ilor politice 
diplomatice în vederea creării un 
nou cadru de negocieri nrin orga’ 
zarea unei conferințe internatio: 
cu participarea activă și sub e 
Organizației Natiuni'or Unite, 
participarea tuturor părților imn’ 
te în conflict, inclusiv a Organ, 
tiei pentru Eliberarea Pa'estinei 
ca reprezentant unic și legitim al 
porului palestinian".

Soluționarea problemei popor 
palestinian pe baza respectării dr._ 
turilor sale naționale este, in opini; 
țârii noastre, In), concepția prdjședin 
telui Republicii, o prdblerhă--..țc’- 
reglementării pașnice in diV 
Mijlociu. Promotoare fermă a < 
tului popoarelor la autodetgtni 
la independență național^, Rom; 
consideră că tot ceea ce contri' 
la afirmarea și promovarea dre; 
rilor legitime ale poporului pale 
nian corespunde intereselor păci; 
și, dimpotrivă, orice nesocotire și 
călcare, sub orice formă, a aces. 
drepturi imprescriptibile, cum s 
recentele măsuri adoptate, contra- 
profund intereselor păcii, statorni 
rii unor raporturi normale, de inc. 
dere reciprocă.

în acest spirit, reahrmîndu^și s< 
lidaritatea cu cauza dreaptă a po
porului palestinian, exprimindu 
hotărîrea de a acționa neabătut pt 
tru realizarea unei reglement, 
globale, care să ducă la instaurai 
unei păci jusie și durabile in Orie 
tul Mijlociu. în consens cu inte 
se'.e reale ale tuturor popoarelor o 
regiune. Guvernul Republicii Soci 
liste România, opinia publică d 
țara noastră consideră că autori' 
file israeliene trebuie să renunțe 
îndată la acțiunile ilegale întrepri 
se, să pună canijt represiunilor d 
Cisiordania și Gaza, să adopte o 
titudine realistă corespunzător cer. 
țelor procesului de soluționare pas 
nică a conflictului din zonă, spre 
asigura un climat de liniște și. s 
bilitate în regiune, așa cum cer . 
tereșele securității și destinderii 
ternaționale, ale păcii în lumea 
treagă.

★
ricade pe străzi și au £';st organi 
zate manifestații de protest.

După cum transr' agenți 
France Presse, aproxim A /)00 d. 
persoane au participat grevă ir 
localitățile arabe ale Ii aelului.

în Cisiordania și Caza autorități 
le israeliene au încercat să spars 
greva generală, îndeosebi în locrli 
tățile Djenine și Ramallah. M 
carea a fost urmată masiv la 
rusalim, Nablus, Bethleem, Beit i 
hour, Hebron și Gaza.

DOUĂ SĂPTĂMlNI PRINTRE 

IMIGRANȚII DIN R.F.G.

însoțind echipa reprezentativă a țării noastre la recentul campionat 
mondial de handbal masculin, am avut prilejul să cunosc cîteva localități, 
precum și numeroși oameni. Am cunoscut și un șir de emigranți care, >n 
marile orașe, au ajuns să reprezinte 20 la sută din populație.'La Frankfurt 
și Stuttgart, la Miinchen și Dortmund, in toate orașele unde fie că am 
locuit, lie că am rămas măcar o jumătate de zi, ori o zi întreagă, feno
menul imigrației iți iese in cale la tot pasul : în gări, pe străzi, în ma
gazine și în localuri, chiar și în sălile de sport, în cartierele mărginașe, 
ca și pe micul ecran sau în paginile ziarelor și revistelor. Iți iese în cale 
cu realitățile lui ce a[5ar tot mai evidente pe măsură ce devin tot mai 
crude.

Prezentînd cititorilor un șir de secvențe din viața muncitorilor străini 
veniți în R.F.G. cu iluzia că găsesc aici un „Eldorado", ne-am propus să 
nu omitem nimic și să nu adăugăm nimic, nici să nu recurgem la comen
tarii pe care dumneavoastră inșivă, stimați cititori, le veți putea face - 
și le veți face, fără îndoială — pe marginea scenelor, faptelor și dialo
gurilor ce urmează.

La Stuttgart, unde am locuit cele 
mai multe zile, din cele două săptă- 
mini, intîmplarea a făcut să găsesc 
cameră intr-un hotel de pe Neckar- 
strasse, la doi pași de o clădire cu 
aspect ministerial. în care intra și 
din care ieșea multă lume, intr-un 
perpetuu „du-te-vino“ ce atrăgea 
atenția. Abia a doua zi după sosire 
am aflat că, de fapt, aci este sediul 
a ceea ce se cheamă „oficiul de pla
sare" a celor ce doresc un loc de 
muncă. O curiozitate reportericească 
lesne de înțeles m-a minat' spre ace i 
clădire în proxima dimineață I'beră.

Cine pășește pragul aci* este pus 
In situația de a declina la toate ca
zurile gramaticale și de a folosi în 
diverse derivate și comb'nații două 
cuvinte de bază cu semnificații con
cludente : „Arbeit" (muncă) și „Los" 
(fără). Intrăm și noi, cu g’nd d? vizi
tă, și vedem scrise pe tot felul de pa
nouri și aviz ere sau auzim pronun- 
țindu-se în jur expresii cu care ne 
familiarizăm îndată : „Arbeitsamt" 
(oficiu de plasare’, „Arbeiter" (mun
citor), ,.Gas‘arbei‘er“ (rn'meito" oas
pete) sau „FremdarbeiteT" (muncitor 
st~ăin), „Arbeitsloser" (șome"), „Ar- 
beitslosigkelt" (șomaj) ; plus „Aus- 
lănder" (străin).

CE PUTEM AFLA ACI, LA „AR
BEITSAMT" ? Mai intîi aflăm, de pe 
un panou așezat ne pr'mul perete 
de la intrare, „situații la zi“ a șo
majului : in țările Pieței comune, nu-

& O tristă realitate : din cei 1 981 000 de șomeri din R.F.G., un steri de milion sînt imigranți ® Salahori la aba
tor, împachetaîori, zidari, femei de serviciu la spital: lista concludentă a slujbelor disponibile pentru cei 
alrași de iluzia unui trai mai lesnicios • „Nu mai merge povestea cu azilul politic ; cine cere astăzi azii nu 
are drept de muncă timp de doi ani, iar un proiect de lege preconizează ca acei cărora li s-a respins cererea 

să fie expulzați”

mărul „Arbeitsloser"-i\or a atins 16 
milioane (ceea ce — aveam să citim 
apoi, intr-una din zile, în cotidianul 
de mare tiraj „BILD" — inseamnă 
9,7 la sută din populația activă a 
statelor membre ale C.E.E. ; procen
tual, pe primul loc se află Belgia, 
cu 13 la sută șomeri din populația 
aptă de muncă, după care urmează 
Irlanda cu 11,9 la sută și Marea 
Britanie cu 11,7 la sută). R.F.G., 
scria pe același panou din fața noas
tră, numără 1 981 000 șomeri, dintre 
care 580 000 sint femei (cifră-record 
în această (ară), iar 250 000 sînt imi
granți (altă cifră-record 1).

Cite locuri de muncă sînt disponi
bile in R.F.G., la ora respectivă, pen
tru cei apro^ue două milioane de șo
meri, se poate afla de pe un alt pa
nou, așezat central, în holul de la 
intrare : 180 000. Sint afișate în con
tinuare locurile puse la dispoziție 
prin acest oficiu de plasare. Par
curgem lista cu privirea și observăm

„WAȚA DE PRIBEAG, VIAȚĂ AMARĂ"
Mărturii concludente în cîleva dialoguri purtate la oficiul de plasare din Stuttgart

lesne că se cer aproape numai munci 
manuale, necalificate : salahor la 
abator, măturător de stradă, manipu
lator de materiale în magazine, im- 
pachetator, zidar, femeie de serviciu 
in spital. Știm că in această zonă 
(orașul Stuttgart și localitățile din 
jur Boblingen, Sindelfingen, Gop
pingen) iși au sediile centrale marile 
uzine constructoare de mașini „Mer- 
cedes-Benz" și „Porsche", au secții 
destul de mari uzinele „Siemens" și 
alte firme industriale, dar se vede 
treaba că acestea nu au locuri de 
muncă disponibile. Ele au șomeri. Și 
nu puțini.

N-apucăm să plecăm de lingă lista 
locurilor de muncă oferite, că auzim 
gălăgie și vedem vinzoleală in fața 

altui avizier, alăturat. Ne apropiem 
și intrăm în vorbă. Aci, unde se afi
șează periodic răspunsurile la cere
rile de lucru depuse anterior prin 
ghișee speciale, cereri cuprinzind op
țiunea solicitantului pentru unul din 
locurile date disponibile, apar dese
ori scene de nemulțumire. Motivul 
de azi ? Pentru un post de șofer pe 
mașina salubrității din Stuttgart de- 
puseseră oferte cinci dintre cei aflați 
acum de față și cu care facem cu
noștință : Hazim Manjusak, în vîrstă 
de 32 de ani, din Turcia : FaJmaan 
Kacaoglu, 36 ani, tot din Turcia ; 
Hussain Khadim, 29 ani, din Tunis : 
Anton Juric, 30 ani, din Iugoslavia ; 
Juan Kalina. 27 ani. din Portugalia. 
Postul însă fusese repartizat — cum 
scria negru pe alb — unui al... șa
selea : Delor Jean Bosco, 27 ani, din 
Franța.

— Nu e de mirare că s-a întîmnlat 
și de data aceasta așa — ne soune 
Hazim, care continuă : Știți, desigur, 
că de cînd și R.F.G. resimte reper

cusiunile crizei economice mondiale, 
viața muncitorilor străini in această 
țară nu mai este ce-a fost, a ajuns 
o viață grea. Iar dacă mai ești și 
în situația de a căuta de lucru, e 
și mai greu. Cind apare vreun post 
—- ați văzut că nici măcar nu e cine 
știe ce de el ! — sînt preferați pen
tru angajare întii muncitorii ger
mani ; apoi cei care provin din ță
rile Pieței comune ; numai cind nu 
sînt amatori printre aceștia urmează 
la rînd cei din alte țări, și dintre 
ei cu precădere cei care cunosc lim
ba germană. Noi, cum vedeți, ră- 
minem la urmă. Și rămînem șomeri.

— în schimb, intervine și tunisia
nul Hussain, la concedierea munci
torilor ordinea este inversă.

— Am văzut că sint anunțate cî
teva locuri de muncă în Berlinul oc
cidental. Nu cereți acolo ? — între
băm noi. Ne răspunde tot Hazim :

— în primul rind, că mai avem 
pe aici alți membri âe familie sau 
prieteni de care n-am dori sâ ne 
despărțim. Și-apoi, în această zonă 
viața nu e chtar atît de scumpă, se 
mai poate trăi. în Berlinul occiden
tal, chiriile sînt atît de ridicate că ar 
trebui să muncești numai pentru ele. 
N-ați citit in ziare despre demon
strațiile de masă care au avut loc 
acolo zilele acestea, tocmai împotri
va scumpirii chiriilor ?

...Dialogurile deșire condiția de 
imigrant azi, in R.F.G., continuă cu 
noile noastre cunoștințe. La diver
sele întrebări primim ava'anșe de 
răspunsuri. Dintre care spicuim...

— Muncitorii străini nu mai pri
mesc permis de muncă general, ci 
numai pe perioada cit sînt angaia’i : 
ei nu-și mai oot aduce membrii fa
miliei decit dacă lucrează in R.F.G, 

de cel puțin trei ani și dișpun de o 
locuință adecvată (Anton Juric).

— Noi, turcii, n-avem ce face, 
ne-am duce înapoi acasă, dar acolo 
sint și mai puține locuri de muncă, 
sint și mai puține șanse. Iar de 
cîțiva ani nu mai merge nici poves
tea cu „azilul politic". Cine cere as
tăzi azil politic în R.F.G. nu are 
drept de muncă doi ani. Dar cazurile 
au devenit foarte rare, fiindcă, de 
regulă, cererile de acest fel sint res
pinse. Chiar se discută un proiect 
de lege ca toți cei cărora li s-a res
pins azilul să fie expulzați (Hazim 
Manjusak).

— Presiunile impotriva noastră, a 
muncitorilor străini sau șomerilor 
străini, sînt tot mai puternice. Gru

parea extremistă „Mișcarea de eli
berare germană" a răspîndit un ma
nifest prin care ațiță populația au
tohtonă împotriva celor 4 milioane 
de ,pAuslănder“-i, care nu ar avea ce 
căuta aici și care, zice-se, ar avea 
„pretenții obraznice". Unele grupări 
de dreapta vor să organizeze și ele 
împotriva noastră „Congresul înstrăi
nării". Iar guvernul federal pregă
tește o reformă a legislației care să 
împiedice ca R.F.G. să devină o „țară 
de imigrare". Unele landuri au și 
luat-o înaintea Bundestagului. Nu 
știu cum era pe-aicl cu zece ani in 
urmă, dar acum e limnede că lap- 
te’e si mie-ea nu curg deloc pe stra
dă (Juan Kalina).

— Noi, care sîntem cei mai mulți 
și mai năpăstuiți, ce să mai zicem 1 
Pe ziduri scrie „Turci — cărați-vă 
acasă !“. în unele bufete dacă nu 
scrie — ca intr-unu! din Frankfurt 
— „Turcii nu au voie să stea mai 
mult de 15 minute", scrie ca in mul
te alte locuri : ’„Servim doar clien- 

ții germani". S-a ajuns pină acolo 
incit se leagă de noi și pe stradă, 
iar la Hamburg și Lorrach au avut 
loc atentate cu bombe in cartierele 
străinilor. Au murit doi oameni, alții 
au fost răniți. Dar ce să mai pre
tindem de la asemenea cercuri ex
tremiste, dacă discriminările iși fac 
loc și in aplicarea legilor. Foarte 
puțini' dintre șomerii străini benefi
ciază de ajutorul de șomaj — care 
se atribuie numai celor cu calificare 
și care au mai fost angajați, deci 
germanilor. Iar cine apucă, nu-1 
primește decit cel mult 12 luni. Or, 
noi batem și doi ani drumurile ofi
ciilor de plasare. între timp, dormim 
pe unde putem și mîncăm din două 
in două zile. Ce să mai vorbim — 
viață de șomer străin, viață de cli
ne 1 (Falmaan Kacaoglu).

La plecarea din „Arbeitsamt" luăm, 
dintr-un raft așezat special la inde- 
mină, un număr al publicației 
„A.A.Z." (Arbeifs Amts Zeitung), o- 
ficiosul guvernului pentru cei ce 
caută un loc de muncă. Reținem 
două titluri tipărite cu litere de-o 
șchioapă : „Să trimitem străinii aca
să ?“ și „Șomajul o afacere ?’*. în
trebările sînt cam retorice, dar tex
tele inserate sub ele trădează — 
chiar și în această publicație menită 
să dea încredere șomerilor — îngri
jorarea pentru agravarea situației în 
ultimii ani, teama pentru viitor, 
preocuparea de a stopa intrarea in 
R.F.G. a forței de muncă străine 
Apoi citim un interviu. „Ce-ați face 
dacă ați fi șomer ?“ — intreabă un 
reporter pe insuși președintele In
stitutului federal al muncii. Iar Herr 
Prăsident Iosef Stingi răspunde : Aș 
face ce-am făcut cind am fost și eu 
șomer ; trebuie șă te uiți în stingă 
și-n dreapta, să fii activ, să nu-ți 
pierzi curajul și să accepți la început 
să lucrezi oriunde și orice 1

Cum e .traiul celui ce caută de lu
cru, mai ales dacă e „Auslănder", și 
cum e traiul imigrantului printre 
străini chiar dacă a găsit de lucru 
ne va spune, într-o convorbire ce-o 
vom publica zilele următoare, și un 
român plecat de cîțiva ani din Cluj- 
Napoca, acum stabilit in R.F.G.

Gheorghe MITROI

Pentru o reglementare 
negociată a diferent 1 

dintre S.U.A. si NicarJ
’ i

Dezbaterile din Consilii' f
Securitate ,

NAȚIUNILE UNITE 30 {. ■
preș). — în cadrul dezbat 
Consiliului de Securitate a 
plingerii Repub'.icii Nicaragua 
privire la amenințarea unei ia 
venții străine pe teritoriul său. . 
au luat cuvintul reprezentanți 
unui număr de 13 țări — informe 
agențiile internaționale de presă

Reprezentantul Republicii Pan 
și-a afirmat sprijinul pentru o 
glementare negociată a diferend; 
dintre S.U.A. și Nicaragua și a n 
pus organizarea unei • „Conferi' 
de pace, securitate și cooper 
pentru America Centrală", la c: 
să participe toți șefii de stat și 
guvern din această zonă.

Reprezentantul Republicii G. 
nada a evidențiat liniile princip 
ale unui plan de pace in Amc 
Centrală, care să includă interzice
rea introducerii de arme nucleare 
in această'zonă, încetarea manevre
lor militare cu, caracter agresiv, 
desființarea tuturor bazelor militare 
străine din regiune și instituirea 
unui organism care să examineze 
toate formele de agresiune.

în intervenția sa, reprezentantul 
sovietic a arătat că „Uniunea So
vietică împărtășește îngrijorarea le
gitimă față de acțiunile S.U.A, care 
creează un pericol la adresa inde
pendenței și suveranității țărilor 
din regiune". EI s-a pronunțat în 
sprijinul propunerii guvernului ni- 
caraguan care a cerut Consiliului de 
Securitate să se pronunțe în favoa
rea reglementării pe cale pașnică a 
problemelor Americii Centrale și 
regiunii Caraibilor, pentru renunța
rea la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței și să condamne orice 
amestec străin în țările din această 
regiune.

Reprezentantul Franței a reco
mandat Consiliului de Securitate să 
autorizeze pe secretarul general al 
O.N.U. să investigheze toți factorii 
ce concură la situația relațiilor din
tre S.U.A. și Nicaragua.
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