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30 de ani cle la Plenara C. C. al partidului din 3-5 martie

Pe baza Hotărîrii Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român privind sporirea alocației de stat pentru 
copii, în vederea acoperirii integrale a majorării 
prețurilor la unele produse pentru copii și asigu
rarea fondurilor necesare prin reducerea 
cheltuielilor militare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia decretează:

Art. 1. — Cu începere de la 1 martie 1979 
alocația de stat pentru copii se majorează cu 
cîte 10 lei lunar pentru fiecare copil.

Cuantumurile alocației de stat pentru copii

prevăzute la art. 2, alin. 1, din Decretul Con
siliului de Stat nr. 212/1977 astfel cum au fost 
majorate potrivit alin. 1, sînt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. — Fondurile necesare pentru majo
rarea alocației de stat pentru copii se asigură 
prin diminuarea fondurilor destinate cheltuielilor 
militare și suplimentarea, în mod corespunzător, 
a bugetului Ministerului Muncii pe anul 1979.

Art. 3. — Majorarea alocației pentru copii 
prevăzută la art. 1. alin. 1. se aplică în mod 
corespunzător și de către organizațiile coopera
tiste și obștești.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
(Anexa decretului ie publică In pag. a 5-a)

0 politică profund științifică
de dezvoltare multilaterală a agriculturii

in concordaniă cu realitățile tării noastre
In cei 35 de ani care au trecut de 

la eliberarea țării, primăvara — ano
timpul de renaștere a naturii — a 
devenit și un simbol al marilor trans
formări revoluționare în agricultură, 
în condiția socială a țărănimii noas
tre. în primăvara anului 1945 a fost 
înfăptuită reforma agrară democra
tică, în urma căreia practic a fost 
desființată moșierimea ca clasă, mi
lioanele de țărani devenind stăpîni 
ai pămintului pe care-1 munceau ; 
în primăvara anulpi 1949 s-a trecut 
la organizarea- socialistă a satului ; 
în primăvara anului 1962 s-a incheiat 
procesul de cooperativizare a agri
culturii și de făurire a economiei so
cialiste unitare, pentru ca primăvara 
anului 1979 să însemne trecerea la 
înfăptuirea unor importante măsuri 
de îmbunătățire a conducerii, orga
nizării și planificării agriculturii, 
menite să determine ridicarea între
gii activități în acest domeniu pe un 
plan superior calitativ. Patru primă
veri care au marcat tot atitea etape 
în procesul făuririi și dezvoltării 
agriculturii socialiste, cu profunde 
implicații pentru întreaga operă de 
edificare a noii orînduiri in România.

REZOLVAREA CU SUCCES A 
UNEIA DIN CELE MAI COMPLEXE 
SARCINI ALE CONSTRUCȚIEI SO
CIALISTE. în acest context. Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949, de 
la care se împlinesc astăzi 30 de ani, 
a înscris un moment crucial in 
viata țărănimii noastre, a întregu
lui popor român. Este meritul isto
ric al Partidului Comunist Român 
că, pornind în elaborarea politicii 
sale agrare de la adevărurile gene
rale ale socialismului științific și 
aplicîndu-le creator, potrivit condi
țiilor concrete sociale și economice 
ale satului românesc, a rezolvat cu 
pricepere si răbdare problema orga
nizării pe baze socialiste a agricultu
rii — una din cele mai complexe 
sarcini ale construcției socialiste. 
Partidul a avut în vedere că agricul
tura. bazată pe mica producție de 
mărfuri, cu un nivel tehnic scăzut si 
implicit o slabă productivitate a 
muncii, nu numai că nu putea asigura 
creșterea producției si a nivelului de 
trai al țărănimii, dar constituia tot
odată un obstacol în calea dezvoltă
rii întregii economii, intrucît nu era 
în măsură să acopere necesitățile de 
.materii prime ale industriei aflate în 
plin proces de dezvoltare impetuoasă 
si cerințele sporite de consum ale 
întregii populații. Totodată, partidul a 
pornit de la adevărul fundamental 
că transformarea relațiilor de pro

ducție de la sate este o componentă 
organică și ineluctabilă a construcției 
socialiste. Prin naționalizarea princi
palelor mijloace de producție din in
dustrie — înfăptuită la 11 Iunie 1948 
— șl făurirea unui puternic sector 
socialist în economie, se produsese o 
contradicție — sub raportul naturii 
relațiilor de producție — între acest 
sector complex și agricultură, contra
dicție a cărei soluționare cerea impe
rios construirea socialismului și la 
sate, generalizarea relațiilor noi, so
cialiste în întreaga economie. „Isto
rica hotărîre a Plenarei din 3—5 
martie — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a trasat sarcina 
organizării pe baze socialiste a agri

culturii noastre, ca singura cale pen
tru rezolvarea justă a problemei 
agrare în România, pentru ridicarea 
economico-socială a satului românesc, 
satisfacerea, in condițiile noi, a ce
rințelor economiei naționale, creș
terea nivelului de trai al țărănimii și 
întregului popor".

Retrospectiva celor trei decenii care 
au trecut de atunci confirmă cu 
prisosință justețea acestei orientări. 
Tocmai hotărîrile plenarei din 3—5 
martie au stat la baza vastei activi
tăți politice, economice și organiza
torice desfășurate de partid în rîn- 
durile țărănimii pentru atragerea ei 
treptată, pe baza liberului consimtă- 
mint, pe drumul agriculturii socia-

Imagine document de acum 30 de ani: 
SEMNĂTURA PENTRU AGRICULTURA 

SOCIALISTĂ

24 iulie 1949: Un grup de țârani din comuna Zăbrani — Arad consfințesc, 
prin semnătura lor, actul de constituire a uneia din primele cinci coope

rative agricole de producție înființate în 1949

liste.’ Trecînd prin școala unor forme 
de asociere, tot mai înalte, inspirate 
din tradițiile de întrajutorare ale sa
tului românesc, masele de țărani 
muncitori s-au convins, prin propria 
experiență, de avantajele muncii în 
comun și au pășit cu încredere spre 
cooperativa agricolă de producție, 
care. în condițiile României, s-a do
vedit forma cea mai potrivită de or
ganizare 'a muncii țărănimii pe baze 
socialiste. Merită, totodată, reliefat 
modul original în care partidul a 
asigurat soluționarea problemei clasei 
capitaliste de la sate. a țăranilor în
stăriți. îngrădind aria exploatării și 
creîndu-le apoi posibilitatea de a se 
încadra, ca oameni ai muncii, in 
opera de construcție socialistă.

După aproape 14 ani de la Plenara 
din 3—5 martie 1949, încheierea co
operativizării agriculturii a marcat 
victoria revoluției agrare socialiste, 
crearea economiei socialiste unitare, 
izbinda deplină a socialismului in 
România.

AMPLE MASURI ECONOMICE SI 
TEHNICE PENTRU VALORIFICA
REA DIN PLIN A AVANTAJELOR 
COOPERATIVIZĂRII. în concepția 
partidului, cooperativizarea nu a 
constituit un scop in sine, ci doar ca
drul social . absolut ne.cesaț pentru 
modernizarea radicală a agriculturii 
româneșy. pentru transformarea ei 
într-o agricultură socialistă inten
sivă, de mare randament. Odată cu 
încheierea cooperativizării, eforturile 
trebuiau concentrate spre punerea 
acestei ramuri a economiei pe bazele 
tehnicii și tehnologiei moderne. Este 
bine cunoscut însă faptul că o 
perioadă de timp, ca urmare a unei 
anumite subaprecieri a agriculturii 
în condițiile specifice ale econo
miei noastre, acestei ramuri nu 
i-au fost acordate suficiente mijloace 
pentru modernizarea proceselor de 
producție, ceea ce a făcut ca orga
nizarea cooperatistă a agriculturii să 
nu-si valorifice din plin marile sale 
valențe de progres. O cotitură în 
această privință, un curs nou, 
deosebit de fructuos, înregistrează 
agricultura noastră cooperatistă după 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Supunind unei analize exigente si
tuația din agricultură, criticînd o 
seamă de neajunsuri și rămîneri în 
urmă care s-au manifestat, condu-

Prof. univ. dr. 
Oprea PARPALA

VES
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Sesiune științifica la 
lași. în organizarea Consiliului ju
dețean al F.U.S. Iași, ieri a avut 
loc o sesiune științifică cu tema : 
„Rolul și locul agriculturii în dez
voltarea României socialiste", ma
nifestare dedicată aniversării a 30 
de ani de la începerea cooperativi
zării agriculturii în țara noastră. 
Au fost prezentate comunicările : 
„Aspecte ale concentrării și specia
lizării producției agricole în lumina 
hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie 1979", „Promovarea 
susținută a cuceririlor științei și 
tehnicii, creșterea gradului de ca
lificare a cadrelor — condiție de 
bază a progresului mai rapid al 
agriculturii noastre". „Perfecționa
rea raporturilor economice și finan
ciare din cooperativele agricole de 
producție — cale importantă de 
creștere a eficienței producției".

Filme ale cineaștilor 
amatori Cineclubul Casei de 
cultură a sindicatelor din Focșani a 
realizat cel de-al 32-lea scurt me
traj. al cărui subiect este inspirat 
din viata si munca unei întreprin
deri industriale din Focșani. Cine- 
clubul și-a propus să realizeze un 
serial despre creatorii artei popu
lare din județul Vrancea. în județ 
funcționează în prezent opt cine- 
cluburi. (Dan Drăgulescu)

TI DIN ȚARĂ
Un nou șantier al tinere

tului. Pe noua platformă indus
trială cu profil alimentar aflată în 
prezent în construcție în zona de 
nord-vest a municipiului Arad s-a 
inaugurat un nou șantier de muncă 
patriotică al tineretului, unde lu
crează zilnic 150 de tineri din în
treprinderile și școlile arădene. Va
loarea lucrărilor care vor fi execu
tate de către tineri pe acest șantier 
se va ridica la aproape 4 milioane 
lei. (Constantin Simion)

Ciment peste plan. Colec* 
tivul Combinatului de lianți si azbo
ciment Medgidia și-a depășit planul 
de producție în primele două luni 
ale acestui an cu 5 800 tone ciment. 
10 kilometri tuburi și 170 000 metri 
pătrati plăci din azbociment. Pro
ducția fizică suplimentară realizată 
și reducerea cheltuielilor materiale, 
în special la combustibil și energie 
electrică, au condus la depășirea 
producției nete cu o jumătate de 
milion lei. (George Mihăescu).

Preocupări edilitare. Au 
început lucrările de modernizare a 
străzii Ștefan cel Mare din Vaslui — 
înscrisă pe DN 24 București — Iași 
— unde se creează patru benzi de 
circulație. Concomitent, pe strada 
Călugăreni, ce face legătura Vas
luiului cu drumurile ce duc la Ba

cău, Iași și Roman, se execută lu
crări de extindere a soselei. se pre
gătesc noi trotuare, peluze si spatii 
verzi (Crăciun Lăluci)

Producție fizică supli
mentară. Oamenii muncii de pe 
platforma marelui Combinat chimic 
din Tîrnăveni au livrat suplimen
tar de la începutul anului si pînă 
în pre’zent 650 tone produse chi
mice. Valoarea producției realizate 
suplimentar se ridică la 1,3 milioa
ne lei. (Gheorghe Giurgiu)

Studio de teatru și poe
zie. Tineri muncitori, elevi și stu- 
denți participă la studioul de tea
tru și poezie al tineretului revo
luționar. înființat recent la Craio
va. sub auspiciile Comitetului ju
dețean Dolj al U.T.C. Studioul pre
gătește un spectacol care va fi pre
zentat în fața publicului craiovean. 
(Nicolae Băbălău).

însemnate cantități de 
cărbune peste prevederi. 
Minerii din bazinul Aninei au ex
tras. în plus, de la începutul anu
lui și pînă acum, mai mult de 6 500 
tone cărbune brut. Importante spo
ruri de producție s-au „înregistrat 
și la cărbunele net. cifrele prevă
zute în grafice fiind depășite cu 
peste 3 000 tone.

P E Ș A N TIE R E L E D E INVEȘȚIȚII
— Lipsește piatra sau nisipul pentru construcții ? 

Recomandăm o experiență utilă:

„CONVOAIELE DUMINICALE**

(Continuare în pag. a V-a)

Atunci s-a turnat filmul
„Ultima generație de săraci"

• Astăzi, la Pechea, loc unde a luat ființă una 
dintre primele cooperative agricole din țara noastră
• Fiii „generației de săraci" — o generație a 
urbanizării • Știința de a practica o agricultură 
modernă • Milioane din patru... coaste © Ultimul 
primar, ultimul „Plugușor" de Anul nou... • Transcriem

iere. Crișan T. apare în film cum 
intră cu un grup de consăteni ne sub 
firma cooperativei agricole cu vop
seaua încă proaspătă. în cămașă 
albă. încins cu un briu lat. „Ce face 
azi Crișan T. ?“ „Ce să facă. bine. 
A lucrat ani buni in zootehnie, iar 
acum e pensionar C.A.P." Ni-I rea
mintim și pe Ion Ștefan. El a avut, 
pe peliculă, un .rol mult mai lung : 
operatorul l-a surprins cum strîngea

prima recoltă de porumb a coopera
tivei abia înființate, cum păzea gră
mada de știuleți. „Ce face azi Ion 
Ștefan ?“ „Ce să facă, bine. E și el 
pensionar C.A.P., dar tot mai lucrează

Ilie TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare în pag. a IV-a)

Pe șantierele din județul Prahova, 
nu o dată, lipsa agregatelor de rîu 
a dus la oprirea, zile in șir. a pro
ducției stațiilor de betoane. Au fost 
afectate graficele de execuție ale 
unor obiective. întîrziind punerea lor 
în funcțiune. Datorită măsurilor ho- 
tărîte luate de comitetul județean de 
partid, numărul de balastiere a cres
cut, iar pînă la finele anului alte 
stații de scoatere și sortare a prundi- 
șului vor fi amplasat^ pe riurile din 
Prahova, astfel incit 80 la suia din 
necesarul de agregate sortate utile 
să fie obținut pe plan local. Deci 
producția a crescut și crește în con
tinuare. Acest fapt n-ar însemna insă 
prea mult dacă, cantitatea sporită de 
agrega’te nu va fi transportată ritmic 
la stațiile de betoane, dacă nu se vor 
face anumite rezerve pentru even
tualele indisponibilități ale mijloace
lor de transport. Așa se și explică 
măsura binevenită ca in aceste săp- 
tămîni de timp rece duminicile să 
fie folosite din plin, formîndu-se 
convoaie de mașini care să transporte 
agregatul de riu pe șantiere.

în Prahova, duminica trecută a fost 
organizat cel de-al doilea transport- 
convoi. Cu rezultate mult mai bune 
decît la primul. „Se si explică de ce 
— ne spune ing. Ion Nistorică. direc
torul T.C.M. Prahova. Am învățat 
din greșelile noastre mai ales in or
ganizare. De data asta am stabilit 
un plan unic de acțiune pentru 
toate cele cinci balastiere : Văleni- 
Pod, Tirgușorul Vechi. Stăncești, 
Bălăceanu și Prahova. Ne-am depla
sat noi, cadrele de conducere, în 
balastiere — n-a'm mai plasat sarci
nile — coordonind și ajutind nemij
locit acolo unde se creează dificultăți. 
Am stabilit un dispecerat central la 
sediul trustului, prin care am comu
nicat prin'radio-telefoanele aflate pe 
mașini. Lucrindu-se astfel, s-au ivit 
mai puține încurcături în dirijarea

celor 89 mijloace de transport și a 
celor 7 autoîncărcătoare și excava
toare. Am reușit să transportăm, circa 
730 mc nisip și agregate de riu. can
titate. dublă față de duminica 
trecută.

— Se putea lucra și mai bine ?
— Da. se putea. Iată, de pildă, 

unele autobasculante au rămas pe 
drum, abia ieșite din garaj (au fost 
planificate 115). Pe urmă, nefiind in
formați că la balastiera Bălăceanu 
s-au defectat utilajele, am trimis 
cam degeaba autocamioanele. Pentru

în Prahova, la sfîrșit de 
săptămînă se organizează 

transporturi-convoi
la balastierele din județ

că nu au putut încărca nisipul ce ne 
era necesar. Am mai învățat ceva. 
Astfel incit în duminica aceasta, cu 
aceleași mijloace, vom aduce la sta
țiile de betoane din Vest si Nord — 
Ploiești, peste 1000 mc de nisip și 
agregate.

Tot în duminica trecută. Trustul de 
construcții industriale Ploiești avea 
planificat să transporte 1 600 mc 
agregate de rîu. Am discutat cu di
rectorul adjunct Gheorghe Andronic, 
pentru a cunoaște rezultatele muncii. 
Ni s-a spus că nu s-a transportat 
nimic. Ne-a fost greu să reținem 
vreun motiv serios, in afară de 
simple justificări.

Intrucît o parte din mijloacele de 
transport care au lucrat duminică 
aparțin I.T.A. Ploiești, inginerul Ion 
Marin, directorul acestei unități, ne-a 
vorbit despre excavatoristul Ion 
Raicu, de conducătorii auto Gheorghe 
Iordache. Constantin Carpen. Emil

Eftimie, Nicolae Rădulescu. șeful de 
coloană Constantin Vrăbiuță si alți 
asemenea oameni harnici care ău dat 
dovadă duminică de multă conștiin
ciozitate și de hărnicie în muncă. 
Dar, arăta interlocutorul — este ne
voie ca in viitor să se studieze mai 
exact posibilitățile de alimentare cu 
combustibil, astfel îneît acesta să 
ajungă' pentru efectuarea acțiunii 
întreprinse". Ca o concluzie la ce s-a 
realizat in primele două duminici, to
varășul Vasile Chivulescu. prim- 
Vicepresedinte al Consiliului popular 
județean Prahova, ne-a spus :

„Avem posibilități de acțiune mult 
mai mari si va trebui ca în cele
lalte duminici să ieșim in convoi 
cu un număr dublu de mijloace 
de transport. Trebuie să se aducă 
din balastierele T.C.M.-ului pînă Ia 
2 600 mc de agregate în fiecare du
minică. Se impune ca și T.C.I. Plo
iești să-și reconsidere atitudinea față 
de această importantă acțiune, cu 
atît mai mult cu. cit se știe cîte ne
cazuri au fost pe platforma indus
trială Teleajen din cauza lipsei agre
gatelor de prund. Dar. pentru a 
transporta aceste sporite cantități 
trebuie să luăm măsuri în balastiere 
pentru creșterea randamentelor pe 
utilaje, sporirea producției la nivelul 
cerut. Acest lucru e posibil și-1 vom 
realiza".

...Mîine. duminică, se va organiza 
un nou convoi pentru transportul a- 
gregatelor de rîu. Sperăm ca spi
ritul organizatoric al prahoveni
lor să fie la înălțime.. Și nu numai 
al lor ! în fiecare județ este necesar 
și eficient să se folosească din plin 
aceste posibilități locale pentru 
transportul agregatelor, asigurîndu-se 
o bună aprovizionare a șantierelor.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

cu plăcere și asemenea
„în zootehnie a fost mai de dimi

neață. Căutați-1 in altă parte". „La 
ferma de păsări ? N-a venit aici, că 
nu-s probleme". „Nu-i. cumva, la 
ședința de la consiliul popular jude
țean ?“. „Nu-i. aceea se ține miine". 
„Poate-i in viticultură. Ori la sediu... 
Ori.„“.

Greu de prins, în aceste zile. Eroul 
Muncii Socialiste Ion Negoită, pre
ședintele C.A.P. din Pechea. județul 
Galați.

— Ar trebui să mărim un pic ziua, 
spune Ion Negoită. cind. in sfirșit, 
dăm de el. Sarcinile cuprinse în pla
nul consiliului unic agroindustrial 
sint numeroase și nu mai ajunge 
timpul.

„N-ajunge timpul" nici pentru alti 
membri ai consiliului unic agroindus
trial de aici. Gheorghe Toader, de 
pildă. E muncitor in brigada de con
strucții a cooperativei. în planul 
consiliului unic, din care face parte 
și el. se spune limpede : „cele trei 
hectare de solarii să fie pregătite din 
vreme". Acum. Gheorghe Toader 
pune umărul, alături de ceilalți oa
meni. ca totul să fie încheiat la vre
me. „Atunci ce să ne mai mirăm că 
nu ajunge timpul ? Pentru noi toți, 
se-nțelege !“. Sau: un alt membru al 
consiliului unic. Ștefan Buti, lucrează 
la ferma nr. 3 viticolă. „Tăierile să

„nemulțumiri"
fie accelerate", se arată în planul de 
muncă al consiliului. Accelerarea de
pinde însă numai de oameni. De hăr
nicia și de conștiința lor. Ștefan Buti 
știe acest lucru și, ca oamenii in 
rîndul cărora lucrează și el să nu fie 
ultimii, face tot ce-i stă in putință. 
Și atunci, da, atunci „nu mai ajunge 
timpul".

Ambiția de a nu fi ultimii a fost 
și este, de cîteva decenii, un punct 
forte al oamenilor din Pechea. Poate 
tocmai pentru faptul că ei. incă la 7 
august 1949 — deci între primii — își 
uneau forțele, și sărăcia, și munca, și 
năzuințele, și neclintita încredere in 
politica agrară a partidului, punînd 
temeliile cooperativei agricole de azi.

Rememorăm. împreună cu. Ion 
Negoiță, citeva imagini dintr-un film. 
Un film documentar turnat aici, in 
urmă cu cîteva decenii. Titlul lui — 
„Ultima generație de săraci" — ex
prima exact, dur. o realitate trăită 
și.aici, pe Valea Suhurluiului, ca și 
in cimpia Olteniei, intre dealurile 
Sucevei ori Vasluiului. în cimpia 
transilvană ori în Bărăganul necu
prins.

„Ultima generație de săraci". Un 
film despre oameni care voiau cu 
adevărat să fie printre primii săraci 
cu care să se încheie veacurile de 
umilință, asuprire, mizerie, înapo- Pașl pa drumul urbanizării în comuna Pechea din județul Galați Foto ; Ei Dichiseanu

Se împlinesc 30 de ani de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
martie 1949. care a trasat isto
rica sarcină a reorganizării 
agriculturii din tara noastră pe 
bazele socialismului. Cooperati
vizarea agriculturii, dezvoltarea 
bazei tehnico-miteriale. munca 
harnică a țărănimii și mecaniza
torilor au asigurat sporirea ne
contenită a producției agricole, 
înflorirea satelor, contribuind 
la dezvoltarea întregii economii 
naționale, la creșterea bună
stării întregului popor.

ÎN PAGINA A Ill-A :

COOPERATIVIZAREA 

drumul progresului 
agriculturii, 

al prosperității 
și civilizației 

satului socialist
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I Comuniștii „cu tîmple cărunte

; DIVERS \educatori ai tinerilor membri de partid
I

I Copilul de
I sub gheață
■ Ger aspru la poale de munți, 
I la ițvoarele Dîmboviței,.... Apa
• era inghețată la. mal. De

I

I

I

MUREȘ

...Combinatul metalurgic Tulcea a 
fost întiiul. Apoi, Șantierul naval. 
Urmează întreprinderea de utilaje chi
mice. Cu alte cuvinte, o platformă 
industrială. Un proces încă in curs, 
Constructorii sint pe șantiere. Ritmul 
de creștere a investițiilor de aici 
devansează media pe tară. Din timp 
în timp se operează pe machete, cu 
semne distincte, pentru a indica noile 
obiective realizate. Oamenii scru
tează mereu cu ochii viitorului pro
blemele. ce le stau in față, pe care 
trebuie să le rezolve' oină în anul 
1981.

Organizațiile de partid de . aici se 
afirmă cu vigoare ca autentică forță 

. .pblitică conducătoare la fiecare loc 
de fhuncă. pregătind, în acest creuzet 
industrial, colective muncitorești ini
moase și dirze, capabile să transpună 
în practică obiectivele tot mai com
plexe ale anilor ce vin.

■ La Tulcea. după cum ne informa 
Costache Ancuța, secretar al comi
tetului municipal de partid, grija 
pentru asigurarea continuității pro
cesului de pregătire a noilor membri 

, de partid șe manifestă in mod con
stant: „Etapa ce precede primirea in 
partid — etapă importantă in for
marea trăsăturilor politico-morale și 
profesionale înaintate — o continuăm 
prin activități susținute, specifice, 
care xă contribuie la procesul de 
formare a trăsăturilor comuniste, a 
spiritului de partid. Odată cu semna
rea Angajamentului solemn, pentru 
membrul de partid a început un 
drum important, care înseamnă un 
nou urcuș pe calea perfecționării 
profesionale, politice, morale, pentru 
afirmarea plenară a personalității, a 
calităților proprii comunistului*:. în 
general, este larg răspîndită practica 
„incredințării" tinerilor membri de 
partid în grija unor tovarăși mai 
vîrstnici. cu vechi stagiu de partid.

Acțiunile specifice și munca con
cretă cu noii membri de partid încep 
chiar de la luminarea 
partid. Cu acest prilej, 
funcții de răspundere 
județean de partid. în 
stat sau în economie 
puneri referitoare la 
înaltei calități de membru de partid, 
păstrarea documentelor de partid, 
preocuparea organelor de partid șl 
de stat privind realizarea planului in 
profil teritorial, perspectivele de dez-

I

sarcini. „L-am propus in comitetul 
U.T.C. pe șantier — ne spune secre
tarul organizației de partid. Face 
parțe din consiliul oamenilor muncii. 
Ne reprezintă acolo cu cinste".

Ca rezultat al muncii educative 
desfășurate de comitetul și birourile 
de partid de pe șantier, fiecărui 
tmăr membru de partid i 8-a incr’e- 
diilțat 
obicei, 
mirea 
există 
nu 
niștii tineri își duc la bun 
sarcinile încredințate. ..Este 
cient

voltare ale municipiului, un loc în
semnat in aceste expuneri ocupind 
sarcinile ce revin in diferite domenii 
comuniștilor. întilnirile periodice la 
nivelul comitetului municipal cu 
membrii de partid primiți în ultimii 
2—3 ani au devenit in ultimul timp 
Un fenomen destul de frecvent, la 
ele participînd activiști de partid și 
de stat, juriști, lectori ai com'tetului 
județean și municipal; asemenea în- 
tilniri, in care sint puse in dezbatere 
teme privind structura partidului, 
exigențele codului etic comunist sau 
sint făcute precizări privind unele 
hotăriri ale organelor superioare de 
partid, unele legi noi. ii stimulează

credințarea de sarcini concrete, con
trolul sistematic, exigent asupra în
deplinirii lor. dezvoltarea climatului 
propice afirmării spiritului critic și 
autocritic, mai buna pregătire a adu
nărilor generale, a învătămintului de 
partid, dialogul permanent al orga
nelor și activiștilor de partid cu 
comuniștii, îndeosebi cu cei de curind 

’primiți in partid, șint tot atitea căi 
care și-au dovedit eficienta in 
vizarea membrilor de partid.

Aceasta nu înseamnă însă că 
gența funcționează totdeauna 
proșabil. Este cazul electricianului 
Chiriac Ciobanu care a fost pus 
în discuția adunării generale a mem
brilor de partid pentru unele fapte 
ce vădeau o atitudine necorespunză
toare față de avutul obștesc. A fost 
o dezbatere vie, aprinsă, care n-a 
ocolit nici spiritul de Îngăduință ma
nifestat de
.primirea 
cind i-au 
anumite 
muncii,
U.T.C., deși efa membru al biroului 
ș.a. în cadrul discuțiilor s-au afirmat 
și unele puncte de vedere vizind 
sanctionarea lui disciplinară pină la 
îndepărtarea din colectivul de muncă. 
Acestor opinii li s-a opus insă tot 
o atitudine intransigentă, dar de o 
altă manieră: . „Noi l-am primit in 
partid, în rindurile noastre să rede
vină om de bază!" Deși au trecut 
numai, opt luni de la această dezba
tere. se poate spune că încrederea 
comuniștilor si sprijinul acordat au 
dat roade: Chiriac Ciobanu dă do- 

- vadă,- prin faptele si comportarea sa, 
că ,a jîhteles grija Si intransigenta to
varășilor săi in profunzime, ca pe un 
adevărat „gir de încredere".

Principala concluzie ce se poate 
desprinde din viata și activitatea or
ganizațiilor de partid de pe platforma 
industrială din Tulcea constă in 
faptul că preocuparea lor neslăbită 
pentru creșterea necontenită a gra
dului de. maturitate comunistă a ti
nerelor promoții de membri de 
partid .rep_rezintă. un indicator semni
ficativ- al -capacității de a asigura 
sporirea continuă a rolului de forță 
conducătoare pe care îl îndeplinesc 
la fiecare loc de muncă.

o sarcină precisă, trasată, de 
in prima adunare după pri- 
în rîndurile partidului. Nu 
adunare de partid, in care să 
analizeze modul cum comu- 

sfirșit 
încredințate. ..Este sufi- 
ne spunea Vasile Stoian.

acti-

se__
' astfel de ghețuș, un copil. Da

niel P., in vifstă de numai f 
ani și 2 luni. fiul, linul con
structor de hidrocentrale, a atu- , 
necat in rin și a f . . 
ape. „Înghițit" de valuri, ...
il împingeau sub o mare oglm- ' 
dă de gheață. Exact in.:„ țfipa I 
aceea l-a 'zărit din întîmplare 
șoferul Gheorghe Crăciun, de 
pe autriSalvare. A frinat brusc, , 
a sărit jos, s-a apropiat de mar
ginea gheții și a reușit sări I 
scoată la suprafață. Au intrat 
apoț in acțiune doctorița Tdtiă- | 
na Tismanu. și asistenta 
mina Crăciun, care se aflau 
autosalvăre. Viața copilului 
fost salvată.

îl
fost- prins de I 
;ctZu"n, acestea |

Prestări de servicii diversificate
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In municipiul Tulcea

Pla
in 
a

I
I

De la 
al nouălea 
pahar...

Zilele trecute, un cetățean 
comuna Galda de Jos. pe nume 
loan Rădeanu. s-a dus la Alba 
lulia cu treburi; Acolo s-a întil- 
nit cu niște cunoscuți cu care 
s-a dus să-și „cinstească" bu
curia revederii. După un pahar, 
două, nouă, și-d adus aminte 
de treburile cu care a plecat 
de-acasă. A vîrit mina în buzu
nar, dar n-a mai dat nici de 
acte, nici de bani.

S-a dus la miliție cu capul 
plecat a dojană. Acolo s-a intil- 
nit cu profesorul Enea Cosma, 
care tocmai preda actele și banii ' 
păgubașului, găsite intimplător.

— No, asta mi-o fost de in-... 
vățătură — a zis el. Mulțam 
fain !

<- -
din

Ca la tarabă
La niște tarabe din piața 

,.30 Decembrie" din Galați, 
cițiva indivizi vind tot felul de 
nimicuri, de un gust îndoielnic 
și la prețuri piperate : brOșe, 
agrafe, fluiere, portmonee, inele, 
lanțișoare, oglinjoare, etajere, 
cuiere, dopuri, nasturi, Hopa- 
Mitică.,. Ceea ce pare de ne
crezut este că acești vinzătorl 
și vînzătoare, ca,re mai de care 
cu gura mai mare, iși etalează 
marfa fără a fi deranjați de ni
meni. După cum la fel de ne
înțeles este și faptul că nimeni 
nu se intreabă de unde au 
dumnealor, de exemplu, atita 
materie primă, iii special mate
rial plastic.

cultural din 
Murea devenise 

Nu era un spec- 
Privirile celor 

asupra
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După faptă 
și răsplată

Sala căminului 
Singeorgiu de 
neincăpâtoare. 
tacol artistic,
prezențl erau ațintite 
unor tineri cu capetele plecate. 
Certați cu munca și cu legile . 
țării, Marcus Eugen, Serki 
Francisc, Ioan Boni și alți patru 
ae teapa lor se „cinsteau" 
cite o tărie la cofetăria 
sat. La un moment, dat, : 
Boni le-a. propus celorlalți să-i 
facă o vizită unei femei care «— 
„știu precis 'că are batii, nil 
glumă". Fără a sta pe ginduri. 
s-au dus tirtiu din seară la fața 
locului. Apoi du ajuns în fața 
sătenilor, a oamenilor legii. 
Pentru infracțiunea de vătă
mare gravă a. femeii, de viol și 
violare de domiciliu, instanța de 
judecată i-a condamnat cu 
închisoare pe termene cuprinse 
intre S ani și jumătate și 4 ani.

Tatăl fugar
Nimeni nu înțelegea prea bine 

din ce cauză Simiion Drăgan, de 
meserie sudor, iși Schimba atit 
de des locul de muncă. Ultima 
dată a lucrat la Trustul de con
strucții Cluj. Tocmai aici s-a 
descoperit că, de ani și ani de 
zile. Simian Drăgan nu-și ofiora 
obligația de tată, și anume plata 
sumei de 250 lei lunar drept pen
sie de intreținere pentru fini 
său. Umblind de colo pină colo, 
el și-a frustrat propriul copil cu 
suma de 15 700 lei. în prezent, 
Simion Drăgan a fost obligat ca, 
odată cu plata, lună de lună, a 
pensiei, să-și achite și restan
țele;

Paza bună

carnetelor de 
activiști cu 
in comitetul 
aparatul de 

prezintă ex- 
semnificațiile

adesea. pe participanți să facă pro
puneri și sesizări privind unele as
pecte care frămintă colectivele de 
muncă.

Șantierul naval. Pe apă, pe uscat, 
pe calea aerului, Tulcea își adună 
fiii. Pe unii ii adoptă. Gheorghe De
nisov vine de la Deva. Este conside
rat cel mai bun lăcătuș de la atelie
rul confecții metalice. Deși are numai 
28 de ani și nu are. deci, 
cărunte", 
fruntașe, 
secretarul 
ni-1 caracterizează astfel 
tea adaptării s-a spulberat repede la 
Denisov al nostru. De cîte ori ia 
cuvintul în adunarea de partid vine 
cu cite o propunere sau inițiativă 
interesantă. Lui i se datorește iniția
tiva «Beneficiarii să fie și construc
tori». prin care unele lucrări pentru 
șantier se realizează în atelier după 
orele de program". L-am întrebat pe 
tovarășul Denisov cum a fost ajutat 
să se formeze ca tinăr comunist. „La 
început erau in atelier multe pro
bleme cu absentele si intirzierile ne
motivate. cu disciplina muncii. Am 
primit sarcina să mă ocup de unii 
dintre -recalcitranți-". Cu simțul răs
punderii s-a achitat cu cinste de a- 
ceastă sarcină. A stat de vorbă cu 
fiecare în parte. Au urmat alte

este șeful unei 
Maistrul Costel 
organizației de

„timple 
echipe 
Alexe, 
partid. 

.Timidita-

secretarul comitetului de partid — să 
privim in jurul nostru pentru a ve
dea cum sint duse la îndeplinire, 
la fiecare loc de muncă, îndatoririle 
fiecăruia**.

— Personal, am simțit din plin 
sprijinul comuniștilor mai virstnici. 
cu stagiu și experiență — ne preciza 
Traian Belacurencu. secretarul comi
tetului U.T.C. pe șantier. Ei nu ne 
dădăcesc, nici nu ar avea timp de 
asa ceva, ci acționează asemenea po- 
mieultorului care sprijină la nevoie 
vlăstarul ce se îndoaie la prima sar
cină mai grea. îndreaptă ceea ce este 
de îndreptat. Măsura in care rodește 
depinde in maro parte de cei 
se îngrijește de creșterea lui să
nătoasă.

Combinatul metalurgic este 
mai veche unitate economică de pe 
platforma industrială. Se află in 
prezent pe primul loc în țară la pro
ducția de alumină.

Ridicarea nivelului activității de 
educare partinică, revoluționară a 
noilor membri de partid, a tuturor 
comuniștilor se impune ca o necesi
tate imperioasă, mai ales acum. în 
plină etapă de mărire a capacității 
combinatului, cind se pune problema 
armonizării instalațiilor vechi cu cele 
noi fără o creștere numerică sen
sibilă a personalului muncitor. în-

re

cea

membrii organizației la 
în partid a lui Ciobanu, 
fost trecute cu vederea 
abateri de la disciplina 
neparticiparea la viata

Virqil GHEORGHIȚA

U.J.C.M. Mureș pune azi 
poziția cetățenilor din județ ... 
pe 200 activități de prestări servicii, 
unitățile destinate acestui scop în- 
sumind peste 30 mii mp. în noile 
cartiere, alături de unități care asi
gură servicii de întreținere a obiec
telor de uz casnic, gospodăresc, a 
apăratelor de radio, televizoarelor, 
dg reparații de incăltăminte. frizerii 
și coafuri etc.. U.J.C.M. a creat de 
curind la Tîrgu Mureș (și in alte 
orașe) noi servicii solicitate de ce
tățeni. Intre acestea se numără mi- 
crocurățătorii de haine, unități pen
tru întreținerea articolelor de sport 
și a jucăriilor, centre de comandă 
pentru covoare înnodate șl țesături 
de artă populară. înregistrări de 
benzi magțetice etc. Asemenea uni
tăți var fi create în curind și la 
Miercurea Niraj, Iernut. Singeorgiu 
de Pădure. Deda. Gurghiu. Peste 
puțin timp. U.J.C.M. Mureș va in-

la dis- 
aproa-

ființa și servicii de reparare și în
treținere a autoturismelor pe bază 
de abonament, de construcție de 
garaje tip in noile cartiere, pentru 
reparații la domiciliul clientului ■ 
(montarea de galerii, instalații sa
nitare etc.). Spatiile ce urmează a 
fi construite și destinate, pină în 
1985. unităților prestatoare de servi
cii vor însuma .în acest județ 
44 740 mp.

Pentru locatarii noilor aparta
mente. unitățile’ U.J.C.M. Mureș 
produc azi aproape 40 tipuri de mo
bilier multifuncțional. Produsele 
cooperativelor meșteșugărești sint 
anual reînnoite in procent de 30 la 
sută (Publicitate).

în imagine : Pavilionul de pre
zentare și desfacere a mobilierului 
executat de cooperativele meșteșu
gărești din județul Mureș, situat in 
cartierul „7 Noiembrie" din Tg. 
Mureș.

IN CONDIȚII AVANTAJOASE

Televizoare cu circuite integrate

Denumirea 
televizorului

KW»

Arhitectura moderna la Craiova

Cu mașina pe valurile.

ca avind Un 
mai dietetic, 

exemplu, pa- 
crenvurștii și

peste văi și 
este presărată

neglijenței

doar 
care 
dru- 
des-

Pe bună drep-

1.

Alimente cu
— în ultima perioa

dă — ne sesizează gos
podina Maria .Ștefă- 
nescu din Brașov — u- 
nele diiv preparatele 
din carne desfăcute 
prin rețeaua comercia
lă din orașul nostru au 
un conținut mai mare 
de condimente : sare, 
piper, usturoi. Ceea ce 
nu se Pare mai de ne
înțeles este că in a- 
ceastă situație se gă
sesc și o serie de con
serve si brinzeturi fră- 
mintatc, precum și 
preparate apreciate in 
general 
caracter 
ca. de 
ri zerul, 
altele.

Intr-adevăr, din in
vestigațiile intreprinse 
ne-am convins că e- 
xistă chiar si prepa- 

care

prea multe condimente
de
si 

u- 
in 
de 
cu 
de

poartă eticheta 
„produse dietetice", 
care se desfac prin 
nitatea specializată 
astfel de preparate 
pe st». N. Bălcescu. 
un conținut ridicat
sare, piper și grăsimi. 
Ca să nu mai vorbim 
de faptul că uneori 
aici se desfac drept 
preparate , dietetice 
produse obișnuite. Ce 
înseamnă toate aces
tea . pentru sănătatea 
celor suferinzi de a- 
numite afecțiuni, nu-i 
greu de bănuit.

— Uneori, o parte 
din preparatele din 
carne — ne-a decla
rat tovarășa Etelca Tă- 
măsan. merceolog cu 
probleme de calitate la 
I.C.S. Alimentara — 
ne sint livrate cu un 
conținut prea mare de

condimente. în ase
menea cazuri. îl sesi
zăm pe producător : 
Întreprinderea de in
dustrializare a cărnii. 
Din păcate, acesta nu 
tine prea mult seama 
'de sesizările noastre.

La rindul săți. me- 
digul primar Eugenia 
Cozmin. din cadrul 
Inspectoratului jude
țean antiepidemic Bra
șov. ne-a; spus :

— Cu ocazia con- 
efectuate 

iritreprin- 
industriali-

din întreprindere, care 
nu acordă atenția cu
venită respectării stan
dardelor in 
efectuează 
preventiv.

'du-se doar 
nări după
este, practic.

vigoare, nu 
un control 

rezumin- 
la determi

ne fjiptul 
consu-

mat. Nici controlul e- 
fectuat de laboratorul 
I.C.R.A. nu se dove
dește eficient, deoare
ce acesta se face 
în momentul în 
preparatele iau 
mul unităților de 
facere.

tate. oamenii muncii, 
consumatorii acestor 
preparate cer direc
ției comerciale jude
țene. celorlalte organe 
de resort să ia nein- 
tirziat măsurile ce se 
impun. (Nicolae Mo
canul.

I
I
I

...Șoferul Constantin Crișmaru, 
de la Direcția )ud^țeahă de-dru
muri șt poduri lqși;_‘transports ; 
bitum cu o autocisternă. La tre 
cerea peste un pasaj de cale j 
rată nepăzit, din apropiere de 
gara Pașcani, a fost surprins de 
o locomotivă de manevră și acci
dentat mortal.

...Mecanizatorul Radu Matei, 
de la S.M.A. Frățești — 1 
mergea cu tractorul .spre'fPJop- , 
șoru. La trecerea peste' un pa
saj de cale ferată- nepazll a fost 
surprins de un tren de. marjă și. 
accidentat mortal; ■

Două cazuri, aceeași 
lipsa de atenție. Fapt 
care Inspecția de stat 
protecția muncii atrage 
și pe această cale, tuturor con
ducătorilor de vehicule. ca 
ori de cite ori au de traversat 
un pasaj de cale ferată nepăzit, 
sa se... păzească singuri, luind 
toate măsurile de asigurare.

I
re- 1
Je- I

i
Ilfov, I
PW-.. I

cauză : 
pentru 
pentru 

atenția,

Rubrică redactată de
Petre POPA.
și corespondenții „Scînteli"

I
I
I
I
I
I

llecent s-a încheiat, in toată țara, 
alegerea celor aproape 50 000 de echi
pe cetățenești care au lost investite 
de oamenii muncii cu mandatul de a 
exercita controlul in sectoare de/ cel 
mai larg interes public. Tot2 in 

' această perioadă, consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste pregătesc 
consfătuirile anuale ale echipelor de 
control al oamenilor muncii din co
mune. orașe și municipii.

înlr-o convorbire pe această temă, 
tovarășul VALERIU NTCOLESCU. 

. prim-secretar al comitetului munici
pal de-partid, președintele consiliu
lui’ Ideal al Frontului Unității So
cialiste Pitești, ne-a înfățișat cîteva 
din preocupările acestui organism 
privind desfășurarea celor două ac
țiuni de mare importantă pentru 
perfecționarea activității controlului 
oamenilor muncii.

Anul 1978 — ne-a spus interlo- 
cu-torul — a reprezentat un impor
tant pas înainte pe linia consolidării 
controlului oamenilor 
prin extinderea ariei 
a noi. sectoare, cit si 
tionarea in ansamblu .. 
safe. în anul trecut. prin îm
bunătățirile aduse legii, noul cadru 
juridic a asigurat controlului 
oamenilor muncii atit un caracter 
de masă mai pronunțat, cit și o mai 
mare eficiență. Echipele cetățenești 
au avut drept ghid în întreaga lor 
activitate indicațiile prețioase date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general 
prima Consfătuire 
ților de control al 

în orașul Pitești 
anul trecut 466 de 
pe 100 mal multe decit în anul ante
rior. care exercită controlul in circa 
1 200 de unități. Componența echi
pelor reflectă si ea o mai largă par
ticipare la control a tuturor catego-

muncii. at.it 
de cuprindere 
prin perfec- 
a activității 

trecut, prin îm-

al partidului, la 
pe țară a unită- 
oamenilor muncii., 
au fost constituite 
echipe, cu aproa-

troalelor 
chiar în' 
derea de 
zare a cărnii, am con
statat că deși norme
le sînt destul de largi 
în privința condimen
telor. aceste norme 
sint chiar si depășite. 
Răspunzător de acest 
lucru se face, in pri
mul rind. laboratorul

Mergem împreună 
eu Ion Chizdavăț. se
cretarul comitetului de 
partid de 
prinderea 
Cîm'pulung. 
național ce 
Pescăreasa 
Slănic.

la între- 
minleră 

pe drumul 
leagă mina 

de mina 
Ne-am dat 

repede seama că pe 
acest drum călătoria e 
un chin, atit pentru 
mașini, cit și pentru 
oameni. Aproape toa
tă lungimea de 18 ki
lometri a acestei ar
tere rutiere care șer-

puiește 
dealuri 
cu gropi, denivelări si 
șanțuri adinei. Parcă 
mergi cu barca pe va
luri. Pește 100 de con
ducători auto, cu 
bascule de mare tonaj, 
sint nevoiti să se de
plaseze pe acest... 
„drum". Nu o tonă sau 
două.’ ci' 3 000 de tone 
de cărbune sînt depla
sate zilnic între cele 
două localități. Scriș- 
nesc motoarele mași-

nilor. pentru că li se 
schimbă des vitezele, 
le trosnesc arcurile 
sub povara grea. Ii se 
clatină caroseriile, se 
vâfsă. din . ele cărbune 
în noroi. „Culmea e — 
ne spune însoțitorul — 
că pe harta rutieră 
traseul respectiv e 
trecut ca modernizat, 
inducindu-i astfel in 
eroare și pe turiști. în 
ce . privește întreprin
derea noastră, ea a 
contribuit cu bani ani

riilor de oameni ai muncii : 42 la 
sută din membrii echipelor sint mun
citori. tehnicieni, ingineri ; 33 la sută 
— femei ; 15 la sută — elevi, stu
dentă intelectuali : 10 la sută — pen
sionari. în linii mari, această struc
tură se păstrează și după constituirea 
echipelor din acest an.

în cursul anului trecut, echipele

restaurant de pe platformele indus
triale. din întreprinderi, școli, -facul
tății icreșe și grădinițe. -Pentru creș
terea rolului controlului efectuat de 
oamenii muncii, consiliul municipal 
al Frontului Unității Socialiste s-a 
preocupat îndeaproape de atragerea 
echipelor și la acțiunile de control 
efectuate de unele organisme cen-

bleme din sectoarele economico-so- 
ciale in care își desfășoară' activita-

■ tea. " ■' '
în legătură cu principalele pro

bleme care vor sta in atenția consfă
tuirii pe țntțnicipiu a echipelor de 
control al oamenilor muncii, ce va 
avea loc oină la sfîrșitUl acestui tri
mestru, președintele consiliului mu-

0 CONSFĂTUIRE IN CARE SE VOR CERE RĂSPUNSURI CONCRETE EA ÎNTREBAREA

Cum traduceți în viață propunerile
echipelor de control al oamenilor muncii ?

însemnări din Pitești
de control al oamenilor muncii din 
municipiul Pitești au efectuat circa 
3 000 de controale. Numărul in sine 
nu spune totul. Consiliul municipal 
al Frontului Unității Socialiste apre
ciază insă că. prin, participarea echi
pelor la citeva acțiuni de control di
rijate sau la acțiuni efectuate de 
organe centrale de specialitate, au 
crescut competenta și combativitatea 
acestora fată de deficientele semna
late in diferite domenii de activitate, 
în luna aprilie, de exemplu, majori
tatea echipelor au participat la un 
control tematic inițiat de comitetul 
județean de partid, care a avut ca 
obiectiv îmbunătățirea activității des
fășurate de cantinele și cantinele-

trale. Bunăoară.
au participat lă _ ___________ _____
control desfășurată in unitățile de ali
mentație publică de stat și coopera
tiste din municipiu. De asemenea, in 
trimestrul IV, fiecare membru ai co
misiei de coordonare și îndrumare a 
controlului oamenilor muncii a orga
nizat și a însoțit echipele de care 
răspunde intr-o suită de controale 
dirijate, care s-au desfășurat în a- 
prorfpe toate sectoarele. Ca o con
cluzie. putem spune- că. prin con
troalele efectuate, prin sugestii
le și propunerile făcute, echi
pele cetățenești au adus o contribu
ție mult mai mare decit în anii tre- 
cuți la rezolvarea numeroaselor pro-

o parte 
o amplă

din echipe 
acțiune de

nicipal al Frontului Unității Socialis
te Pitești a insistat .asupra citorva 
care merită să fie reținute.

— în primul rind. se va realiza un 
larg și eficient schimb de experien
ță între echipe. întrucît un număr 
mare de echipe au desfășurat o acti
vitate bună in anul trecut.' consiliul 
municipal al Frontului Unității So
cialiste a recomandat organizațiilor 
componente care le-au ales să pro
pună oamenilor muncii realegerea 
lor. pentru a se putea baza in conti
nuare pe experiența acestora, pe 
eficienta activității lor. în cadrul 
consfătuirii, la care vor participa, 
alături de echipe, și conducerile tu
turor unităților supuse controlului.

Magazinele și raioanele specia
lizate ale comerțului de stat pre
zintă cea mai recentă realizare a 
industriei noastre electronice: tele
vizoarele cu circuite integrate, reali
zate la întreprinderea „Electronica" 
— București. Iată citeva avantaje pe 
care le oferă, în exploatare, noile 
tipuri de televizoare : durată de 
folosite îndelungată, datorită fap
tului că sînt complet tranzistori
zate ; reducerea consumului de 
energie electrică cu circa 33 la sută 
prin îmbunătățiri constructive și 
funcționale ; functionarea normală, 
chiar și la variații mai mari ale 
tensiunii din rețea, datorită încor
porării unui stabilizator in aparat; 
simplificarea operațiunilor de depa
nare. prin folosirea în construcția 
televizoarelor a modulelor func
ționale, module care sg pot înlocui 
cu operativitate.

Garanția pentru buna funcțio
nare a televizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 luni.

în toate magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stat, 
televizoarele cu circuite integrate

se pot cumpăra și cu plata in ma
ximum 24 rate lunare, cu un acqnto 
de 15 la sută din prețul de vinzare 
al aparatului.

Diagonala 
ecranului

Preț 
lei

Aconto
15%

24 rate 
lunare lei

OLT
SNAGOV 
SIRIUS 
SIRIUS 
DIAMANT 
LUX

44
47
50
50
61
65

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm.

2 920
2 920
3 050
3 100
3 600
4 000

438
438 

. 457
465
540
600

103
103
108
110
128
142

de zile pentru între- 
4inbrea acestui drum, 
întreprinderea și-a o- 
ferit, de asemenea, a- 
jutorul in utilaje pen
tru modernizarea tra
seului. dar a bătut za-

darnic pe la ușile fo
rurilor de resort*'. A- 
cum. cind întreaga 
tară are nevoie de tot 
mai mult cărbune., iar 
minerii musceleni s-au 
angajat să scoată din

adincuri tot mai mult 
cărbune, 
să li se 
sprijinul, 
tul să se 
pe roate.
Cirstea).

este nevoie 
acorde tot 

iar transpor- 
efectuezc ca 

. (Gheorghe

Garanții negarantate
Este lăudabilă pre- 

. ocuparea întreprin
derilor de produse ali
mentare de a tipări 
etichete pe care sint 
specificate termenele 
de garanție ale pro
duselor respective — 
3. 6, 12 sau 36 de 
luni, după caz. Între
barea este : începind 
de cind... începe ga
ranția ? In Ciuda re
petatelor sesizări, mul
te din aceste între
prinderi încalcă siste
matic îndatorirea de a

pune, alături de în
scrisul termenului de 
garanție, ștampila cu 
data de fabricație. 
Desigur. magazinele 
alimentare desfac măr
furi pentru a căror 
calitate și valabilitate 
răspund. Totuși. la 
ora actuală, cantități.. 
importante de con
serve de legume și 
fructe, de bomboane 
si alte dulciuri sînt 
puse in vinzare fără 
a se da cumpărători
lor această informație, 
care nu este faculta-

tivă, ci 
stipulată 
Mai ciudat stau 
crurile cu uleiul 
germeni de porumb. 
Micile crestături de 
pe etichetă, in drep
tul lunii de fabrica
ție, au devenit. îndeo
sebi in ultimul timp, 
aproape invizibile.

Cine garantează ter
menul de... garanție ? 
Iată o întrebare adre
sată. deopotrivă, uni
tăților de industrie a- 
limentară și comerțu
lui. (Maria Baboian).

o obligație 
prin lege, 

lu- 
din

se vor analiza cu toată exigenta și 
deficiențele care mai există in acti
vitatea comisiei de coordonare din 
cadrul consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste. Consfătuirea 
va analiza activitatea desfășurată de 
unele organizații componente ale 
Frontului Unității Socialiste, care nu 
acordă încă întreaga atenție echipe
lor pe care le-au ales. O măsură 
necesară, dacă se are in Vedere fap
tul că un număr incă relativ mare de 
echipe efectuează puține controale, 
iar în unele sectoare — în special 
in unitățile de construcții de locuințe 
și gospodărire a fondului locativ, — 
nu se . efectuează aproape deloc. 
Consfătuirea Va analiza, de aseme
nea. cauzele care fac ca unele con
duceri de intrepriTideri să nu actio- 

. .neze cu toată promptitudinea, in spi
ritul prevederilor legii. pentru a 

. analiza și soluționa operativ propu
nerile și sesizările echipelor de con
trol al oamenilor muncii. Pentru ca 
pe viitor asemenea deficiente să nu 
se mai repete, in cadrul consfătuirii 
se va cere unor conduceri de unități, 
cum ar
rii de ___
locativă, întreprinderii 
și fructe,

■ de stat metalo-chimiee și 
județene a cooperativelor 
gărești să explice de ce nu răspund 
la sesizările echipelor, de ce nu iau 
măsuri ca acestea să fie analizate în 
termenul stabilit de lege. într-un 
cuvînt, vom pregăti în așa fel con
sfătuirea, incit ea să reprezinte eu 
adevărat un moment de intensificare 
a activității controlului oamenilor 
muncii, de creștere a eficienței sale 
in

Concursuri 
de admitere 

în instituțiile militare 
de invătămint

fi cele ale Exploată- 
gospodărie comunală și 

. de legume
întreprinderii comerciale 

Uniunii 
meșteșu-

folosul oamenilor muncii.

Constantin PRIESCU 
Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere, pentru anul școlar 1979/ 
1980, in următoarele instituții 
militare de invătămint. : Acade
mia militară — facultățile teh
nice ; Facultatea de medicină 
militară ; Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin" — secțiile 
de marină militară : școlile mi
litare de ofițeri activi : Școlile 
militare de maiștri Și subofițeri; 
Școala militară de muzică — ci
clul profesional ; liceele mili
tare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una . 
din aceste instituții militare de 
invătămint vor depune cereri de 
înscriere pină la 10 aprilie 1979, 
la centrele militare județene (de 
sector) pe raza cărora domici
liază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele și 
probele concursului de admitere 
și alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.
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COOPERATIVIZAREA
drumul progresului agriculturii, 
al prosperității și civilizației 

satului socialist
„Putem privi cu îndreptățită mîndrie marile succese obținute în organizarea socialistă a agriculturii, 

în creșterea producției agricole. Drumul cooperativizării agriculturii s-a dovedit a fi drumul bunăstării 
și belșugului, al muncii libere, al unei vieți luminoase și fericite pentru întreaga țărănime".

NICOLAE CEAUȘESCU

flSfl Sfi DEZVOLTAT BflZfl
TEHNICOMATERIALA

USD fl SPDBIT PRODUCȚIA
PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ-

în miliarde lei -

INVESTIȚII In AGRICULTURĂ - 
-în miliarde lei—

INVENTAR AGRICOL
1979

1951-1955 1961—1965 1976-1980
- Astăzi, comparativ cu anul 1950, oamenii muncii din 

agricultură stăpînesc o avuție națională în fonduri fixe de 
circa 5,7 ORI mai mare. La începutul anului 1979 valoarea 
fondurilor fixe existente în cooperativele agricole depășește de 
peste 6,2 ORI pe aceea înregistrată la sfîrșitul anului 1962.

Exprimată în cifre, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii în 1979, comparativ cu 1950, se exprimă astfel :

INVENTAR AGRICOL 1950
• 13 700 tractoare fizice (un tractor la circa 684 de hectare 

teren arabil)
• 6 350 semănători mecanice
• 44 combine autopropulsate pentru recoltat cereale
• 13 642 pluguri pentru tractoare
• 1 343 cultivatoare mecanice.

• 138 840 de tractoare (un tractor la 
71 de hectare teren arabil).

• 31 700 combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale.

® Un parc de sute de mii de mașini și 
utilaje pentru toate lucrările agricole.

® 71,8 miliarde lei au fost alocați în 
acești primi trei ani ai cincinalului pentru 
dezvoltarea agriculturii. Adică mai mult 
decît s-a investit în întreaga perioadă 
1950—1962.

• Tn perioada 1950—1979 au fost con
struite ferme și complexe de creștere și 
îngrășare industrială pentru animale și 
păsări în care se produce acum peste 70 la 
sută din carnea de porc, taurine, ovine și 
practic întreaga producție-marfă a sectoru
lui avicol.

• Cantitățile de îngrășăminte chimice li
vrate agriculturii au crescut de la 6 000 
TONE în anul 1950 la 1 480 000 TONE în 
anul 1978 si vor ajunge la CIRCA 3 MILI
OANE TONE în 1980.

® Suprafața amenajată pentru irigat va 
ajunge la sfîrsitul anului 1979 la CIRCA 
2 520 MII HECTARE, fată de 42,5 MII 
HECTARE în 1950.

• Pînă în 1980 seva realiza mecanizarea 
lucrărilor de baza la toate culturile și a 
principalelor operații din sectorul creșterii 
animalelor. în acest scop, agricultura va fi 
dotată cu noi tractoare și combine auto
propulsate, cu numeroase alte mașini și 
utilaje agricole.

1950 I960 1979

PRODUCȚIA DE CEREALE PENTRU BOABE-
- mii tone -

lată numai cîteva repere ce definesc ma
rile progrese pe care le-a cunoscut agricul
tura anii construcției socialismului :

G Cele 56 DE COOPERATIVE AGRI
COLE, cu care s-a început procesul de 
cooperativizare în agricultura românească, 
dețineau la sfîrșitul anului 1949 mai puțin 
de 1 LA SUTĂ din totalul suprafeței agri
cole și efectivelor de animale. La sfîrșitul 
anului 1962, cei 5 400 000 de cooperatori 
uniți în 5 398 COOPERATIVE AGRICOLE 
stăpîneau o „MOȘIE“ DE PESTE 6 700 000 
HECTARE teren arabil și aproape 500 000 
hectare cu plantații pomicole și viticole. 
Toate cooperativele agricole sînt cuprinse 
acum în cadrul celor 709 CONSILII UNICE 
AGROINDUSTRIALE — organisme menite 
să asigure profunde transformări revolu
ționare în conducerea și organizarea 
agriculturii.

® Producția agricola a crescut în cei 30 
de ani de la începerea cooperativizării 
într-un RITM ANUAL DE PESTE 4,2 LA 
SUTA, ceea ce înscrie România între țările 
cu cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare 
a agriculturii din lume.

• Agricultura românească a realizat 
anul trecut o producție globală de 3,5 ORI 
MAI MARE decît în anul 1950.

• Producția de cereale pentru boabe a 
ajuns anul trecut la 18,8 MILIOANE TONE, 
față de numai 5,1 MILIOANE TONE reali
zate la sfîrșitul anului 1950. Potrivit preve
derilor planului cincinal, la sfîrșitul anului 
1980 producția de cereale va atinge cifra 
record de 25,4 MILIOANE TONE, ceea ce

1950 1962 1979

va înscrie România printre țările cu cea 
mai mare cantjtate de cereale pe locuitor.

Efectivele de animale — mii capete

1950 1962 1979

bovine 4 502 4 566 6 510
porcine 1 197 4 508 10 336

ĂSfl Ă tlEStlî BIIHĂSTflREfl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVOLUȚIA VENITURILOR TOTALE LUNARE • Din cei 3,4 milioane 

de lucrători, cîți muncesc 
acum în agricultură, a- 
proape 800 000 se per
fecționează anual prin 
cursurile agrozootehnice 
de masă în meseriile de 
mecanizator, legumicul
tor, pomicultor, viticultor, 
mecanic agricol, îngriji
tor de animale ș.a. : 
530 000 sînt muncitori 
(tractoriști, combiner!, 
motopompiști pentru iri
gații, mecanici de între
ținere și de atelier, con
structori, motoriști etc.).

• în agricultură lu
crează 38 700 ingineri 
și • specialiști cu pre
gătire superioară și a- 
proape 17 000 cadre teh
nice și economice cu 
‘pregătire medie.

® Peste două treimi din populația rurală locuiește în case 
noi. Nu există, practic, localitate a țării în care să nu se fi con
struit în anii socialismului zeci și sute de locuințe noi cu un grad 
de confort ridicat.

® La sate se construiesc... orașe. Potrivit prevederilor actua
lului cincinal, 129 de centre comunale se vor transforma în orașe 
agroindustriale.

DE LA BORDEIELE TRECUTULUI....

• Azi în satele României funcționează :
® 12 743 școli și licee
® 10 482 grădinițe și crese de copii
® 7 927 cămine culturale
® 5 200 cinematografe sătești
® 2 705 biblioteci cu un fond de peste 26 milioane volume
• 3 000 dispensare, spitale cu 42 000 de paturi.

...LA CONDIȚIA DEMNITĂȚII UMANE
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LITERATURA ȘI VIAȚA
Considerată de către unii, încă din 

primul deceniu următor intiiului 
război mondial, ca inactuală in con
textul civilizației moderne,. urbane, 
literatura cu tematică țărănească a 
cunoscut, totuși, o nouă ecloziune în 
perioada interbelică, realizindu-se 
prin Ion si Răscoala monumental, 
inălțîndu-se prin Sadoveanu pe 
culmile artei narative si ale poeziei 
vizionare, iar de la cel de-al doilea 
război încoace ea îsi dovedește vi
talitatea, continuu. îndeosebi pe 
tărîmul prozei, prin producții re
marcabile. Greșeau cei ce susțineau 
că sensul evoluției în domeniul epic 
este, in planul tematic. ..de la rural 
la urban" ? Nu, însă priveau lucru
rile unilateral, le 
estimau posibi
litățile de a ofe
ri în continuare 
material de in
spirație 
dintre 
palele 
ale realului. Ex
pansiunea vieții 
urbane, accele
rată la maxi
mum astăzi, in 
condițiile indus
trializării socia
liste. nu numai 
că nu Împinge existenta omului de 
la tară în afara interesului literar, 
dar. dimpotrivă, o situează în una 
din zonele centrale. Confruntarea 
modurilor de viată, transformarea 
mentalităților e tot ce poate fi mai 
interesant pentru un scriitor. Muta
țiile istorice de după 1944 au afectat 
atît de profund lumea satului, țără
nimea a fost atît de vital implicată 
în procesul de restructurare a so
cietății. îneît literaturii îi era obiec
tiv imposibil să facă abstracție de 
universul rural.

Resurecția viguroasă a tematicii 
țărănești In condițiile edificării so
cialismului e un fenomen, putem 
spune, natural, sl încă în cursul 
primului deceniu republican s-au 
scris romane de inspirație rurală 
excelente : Desculț. Morometii. Ro
mane ce evocă, într-o nouă viziune, 
modelată de experiența mutațiilor 
istorice consecutive insurecției ar
mate din august 1944, lumea țără
nească din trecut Si chiar dacă o 
bună parte a prozei despre satul 
contemporan, editată în aceeași pe
rioadă. și chiar în anii tmediat ur
mători. nu suportă, evident, compa
rație cu operele citate, mai trebuie 
Să menționăm aici Setea (1959). ro
manul lui Titus Popovici. care este, 
indiscutabil, o carte cu notabile 
calități, cu personaje si episoade ce 
se tin minte, primul volum din 
Cordovanii (1963) din trilogia lui Ion 
Lăncrănjan. la fel. Neizbutite (vor
bind eufemistic) sînt multe nara
țiuni apărute pină prin I960 in care 
sînt înfățișate, tematic, tot diferite 
aspecte ale instaurării si consolidă
rii noilor relații, socialiste, în me
diul rural si în Romanul românesc 
contemporan (1959) am exemplificat

simplificau. Sub-

pe larg și această judecată de reali
tate. Abstracție făcîtid de numeroa
se compuneri subliterare, semnate 
de autori improvizați, chiar si unele 
romane, nuvele, povestiri bine 
scrise din acei ani sînt viciate de , 
schematism si idilism, viziunile 
construite in paginile lor sînt (in
tegral sau parțial) convenționale. 
Chiar in Desfășurarea lui Marin 
Preda, nuvelă ce include situații de 
o autenticitate incontestabilă, de o 
remarcabilă expresivitate, realitatea 
e descrisă doar in parte veridic.

însă este un fapt că noile reali
tăți economice și sociale au făcut 
să apară o tematică ce poate fi so
cotită ca și nouă, o literatură ce-și 
croia albia, in pofida numeroaselor

(pregătit de o seamă de eforturi 
anterioare în același senă. în special 
de cel materializat în Cordovanii, I 
și II) a fost marcat de apariția, in 
1967. a volumului al doilea din.Mo
rometii. tn această carte se alcă
tuiește o panoramă a lumii rurale 
din perioada cooperativizării de o 
veridicitate fără precedent. Proza
torul execută o incizie pe viu in 
cele mai sensibile țesuturi ale exis
tenței sociale țărănești, transmite 
pulsația unui organism in plin pro
ces — dramatic — de 
Drept consecință, nota 
a romanului e un realism 
viguros, in linia lui Rebreanu. La 
antipodul literaturii conventional- 
idilice se găsește și un alt roman de

realcătuire.’ 
dominantă 

aspru.

tenebroase, dintre omenie si bestia
litate. Evocind un timp ar Preface- ■ 
rilor adinei, al genezelor, o perioa
dă de tranziție, in care temeliile 
vechii lumi fiind, sfărimate. oame
nii trec dintr-o existentă in alta, 
nu fără a duce cu ei — unii — 
racilele de ordin moral ale tre
cutului. Spaime complexe, atavice 
răbufnesc in expresii paradoxale, 
desfigurind caractere, imprimind 
conduitei multora manifestări de 
neînțeles. Cititorul se vede intro
dus intr-un univers in dezordine, 
intr-o lume in care totul nare răs
turnat. haotic. Dar nu incremenit 1 
Răvășită, această lume este, in 
același timp. încordată intr-un crîn- 
cen efort al ieșirii

unuia 
urinei- 

teritorii

La Brașov, Festival 
de teatru contemporan

stat „Valea Jiului" din 
Petroșani. „Cer cuvin- 
tul" de Dragomir Ho- 
romnea — Teatrul 
„Mihai Emiwcscu" din 
Botoșani. „Da sau nu“ 
de Alexandr Ghelman
— Teatrul Giulești și 
„Generoasa fundație" de 
Antonio Buero Vallejo
— Teatrul National „I.L. 
Caragiale" din București.

In programul ma
nifestării mai figurează 
dezbateri ne marginea 
spectacolelor prezentate, 
intilniri intre oameni de 
teatru, oaspeți ai festiva
lului. și artiști amatori 
brașoveni, discuții cu 
spectatorii etc. Totoda
tă. va avea loc un coloc
viu pe tema „Reperto
riul contemporan, prin
cipala sferă de angajare 
ideologică a teatrului".

(Agerpres)

Sub egida Festivalu- 
i național „Cîntarea 

României", la Brașov se 
va desfășura. în curind. 
ediția a II-a a Festiva
lului de teatru contem
poran ’79. în cadrul aces
tei manifestări vor fi 
prezentate piese din dra
maturgia contemporană 
românească si străină 
puse în scenă de diferite 
colective teatrale : 
cincea lebădă" de Paul 
Everac — Teatrul dra
matic din Brașov. „Sca
unul" de Tudor Popescu 
— Teatrul de dramă și 
comedie din Constanta. 
„Jocul" de Ion Băîesu — 

. Teatrul de stat din Si
biu — secția germană. 
„Noaptea pe asfalt" de 
Theodor Mănescu — 
Teatrul maghiar de stat 
din Sf. Gheorghe. „Ale- 
geti-1 singuri" de Ivan 
Bukovfian — Teatrul de

..A

din sine, al au- 
todepăsirii. înă
untrul ei acțio
nează. nespecta- 
cplos. dar Per
severent si 
eficacitate, 
te menite să În
vingă dificultă
țile. dizarmonii- 
1c. croind exis
tentei o noua 
structură os
motică. Putin o- 
bișnuită e și for
mula romanescă 

adoptată de către Augustin Bu- 
zura. în Fetele tăcerii. Evenimente 
din perioada cooperativizării agricul
turii sînt rememorate aici din două 
unghiuri diametral opuse : al celui 
ce a condus. într-un anume sat. ac
țiunea de constituire a cooperativei 
si al unui spectator din rîndul celor 
ce s-au împotrivit acestei acțiuni. 
Descrierea devine un roman-dezba- 
tere si cititorul, parcurgind ambele 
depoziții, are posibilitatea de a sta
bili singur în ce măsură instructo
rul de partid Gheorghe Radu a 
procedat judicios, actionind âsa 
cum a acționat, si prin ce a greșit 
și cît de motivată apare Compor
tarea Măgurenilor. Ar trebui adău
gate aici romanele lui Ion Brad, 
amplă retrospectivă, adusă la zi. a 
vieții familiei țărănești, cu muta- 
tjile pe care ea le-a cunoscut, cu 
transformările inerente ale menta
lității membrilor ei. ■

Diverse si prin problematică, șt 
prin structurile artistice, romanele 
— st toate scrierile — remarcabile 
CU subiect din .viata contemporană 
a satului învederează deplina ac
tualitate. vastitatea si complexita
tea tematicii satului românesc. De
parte de a fi epuizată, această te
matică. validată estetic de atîtea 
capodopere ale literaturii române 
clin toate timpurile, oferă astăzi tot 
atitea posibilități de explorare a 
unor teritorii sufletești încă nestră
bătute. Destinul țărănimii, al valo
rilor ei spirituale în socialism — 
iată un subiect de meditație, o 
sursă de inspirație dintre cele mai 
generoase.

• •Vitalitatea tematicii
satului românesc

nerealizări. O bună parte din lite
ratura despre transformările petre
cute in prima etapă a revoluției so
cialiste. publicată începînd din cel 
de-al doilea deceniu republican, și 
îndeosebi după 1965, este situată po
lemic în raport cu cea tipărită în 
primul deceniu. In opoziție cu op
tica deformantă instituită sub im
pactul unei gindiri dogmatice, proza 
din ultimii 15—20 de ani evocă pro
cesul de reașezare a lumii sătești 
pornind nu de la idei precon
cepute, de la scheme abstracte, ci 
de la realitatea vie. Eliberată de 
canoane, neîngrădită de bariere 
teoretice arbitrare, ea construiește 
tablouri de viață în spiritul adevă
rului istoric, în concordanță cu da
tele realului. Nu reproduce la mo
dul naturalistic fapte singulare ne
semnificative, periferice, dar nici 
nu ocolește, de teama devierii de 
la tipic (mai precis de la ceea ce o 
viziune birocratică asupra litera
turii considera drept „tipic"), situa
țiile critice, dramatice ; nu înfru
musețează artificial situațiile, nu 
lasă în penumbră asperitățile, în- 
tr-un cuvînt, nu substituie specta
colului veridic priveliști ticluite, 
Tentative de a picta exact existen
ta rurală contemporană au existat, 
la drept vorbind, și in literatura 
anilor cincizeci, au existat chiar 
unele realizări (în nuvelele lui Ma
rin Preda și în romanul Neamul 
Gonrftișilor de Szabo Gyula. îndeo
sebi). dar pentru ca triumful deplin 
al veridicității să devină posibil au 
fost necesare clarificările ideologi
ce, orientările initiate la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Un important moment al proce
sului de „dezidilizare" a prozei

factură clasic-realistă. Suferința 
urmașilor de Ion Lăncrănjan (des
pre această carte am avut prilejul 
să-mi spun recent părerea chiar 
în această pagină a „Scînteii"). Ro
manul înfățișează impresionant tra
gedia unui țăran de ispravă, victi
mă a mașinatiunilor unor activiști 
fără scrupule, care, strecuratl în 
aparatul de partid, recurg la cele 
mai abjecte mijloace pentru a în
depărta de socialism pe acei țărani 
care, cinstiți și vrednici fiind, ar 
putea — și ar fi normal — să-i în
locuiască in funcții. Scene autentice, 
pline de culoare, de viată rurală 
se găsesc în Niște țărani de Dinu 
Săraru. Neadecvarea. denunțată de 
romancier, subtextual, a metodelor 
de (pseudo) muncă politică la rea
litățile specifice unui sat emina
mente patriarhal provoacă situații 
comice : comice la modul amar.

Veridicitatea picturii nu e mai 
puțin sesizantă în o seamă de ope
re înscrise pe alte coordonate ar
tistice decît acelea ale realismului 
clasic. Utilizînd tehnici ultramo
derne. îndatorate lui Andre Gide, 
lui Faulkner, lui Aldous Huxley 
si altor inovatori ai limbajului pro- 
zastic. D. R. Popescu întocmește, 
în vastul său ciclu romanesc for
mat din Vinătoarea regală, O bere 
pentru calul meu. Ploile de dincolo 
de vreme, împăratul norilor, o 
frescă halucinantă, dezvăluind, pe 
cele mai insolite căi. moduri ciu
date, nebănuite („tipice", totuși, 
prin natura forțelor propulsive si 
prin finalitate) ale înfruntării din
tre spiritul sănătos, realmente în
noitor. și simulacrele iui perverse, 
dintre cugetul cinstit si urzelile

O expoziție-poem

cu
for-

Dumitru MICU

BACĂU

Ion Vlasiu: Monumentul lui Horea, Cloșca și Crișan
(Cluj-Napocaj
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sau tentația picturii• ♦ naive O nouă orchestră
de cameră

un 
fie

Oare ce-1 face ne 
poet să abandoneze — 
si temporar. In ceasurile 
lui de răgaz — metafora 
verbului pentru a apela 
la hiperbola culorii ? 
Petru Vintilă a umplut 
un raft de bibliotecă cu 
plachetele si volumele 
lui de poezie, cu cărțile 
lui de proză, si. după ce 
a dovedit că nimic din 
cele ce aparțin cuvintului 
nu-i este străin, profesind 
aproape toate genurile 
literare — de la publicis
tică la dramaturgie — ni 
se dezvăluie pentru a 
treia oară în cadrul unei 
expoziții personale in 
ipostaza de pictor naiv, 
demonstrîndu-ne cu o 
obstinată forță de con
vingere că această pasiu
ne nu este pentru el 
citusi de puțin trecătoa
re. Si dacă multi scriitori 
au avut si au tentația 
picturii majore — unii 
dintre aceștia, ca Vero
nica Porumbacu si Radu 
Boureanu făcindu-și din 
șevalet un nedespărțit 
„violon d’Ingres" — Pe
tru Vintilă se lasă subju
gat de muza picturii nai
ve. dezvăluind, intr-un 
poem inedit, inserat în 
catalogul expoziției sale 
recent deschise la Gale
riile de artă din Piața 
Cosmonaut! lor. o mărtu
risire tulburătoare: „Poa
te că. mai presus de 
orice, / spaima de a nu de
veni orb / m-a făcui să 
iubesc culorile..." — adău
gind celor nouă muze 
.... cu ochelarii mei îngro
ziți de beznă / si cu pe
nelul ametit de culori. / 
o soră mai mică. / o 
muză egală în frumuse
țe: / muza picturii naive".

Pictorii naivi — sau, 
cum li s-a spus de cri
ticii de artă printr-un 
termen aproape peiorativ, 
„primitivii", ori „pictorii 
de duminică" — păstrea
ză pină la virsta senec
tuții o mină de copil ghi
dată de’o inimă pură, 
plină de candori juvenile, 
de vise inocente, de în- 
cintare transferată ade
seori in extaz. Sînt cei pe 
care Bernard Dorival ii 
numea „pictori ai instinc
tului și ai inimii", artiști 
autodidacti 
ori ignorind 
anatomia si 
porțiilor, se 
viziunea ___
lare caracterizindu-se prin 
tratarea narativă a su-

biectelor si nrin minuțio
zitatea detaliilor. Sint 
„instinctivii- sentimen
tali" care. într-0 atmo
sferă Încărcată, de arome 
puternice, lasă să străbată 
adieri de prospețime iz- 
vorite din necesitatea pă
timașă de a se divulga, 
de a se mărturisi, de a 
ne înfățișa lumea asa 
cum o văd ei : fabuloasă, 
exuberantă. multicoloră. 
Este cazul emulilor școlii

in
pusă , tot

Festiva- 
..Cin tarea

trunind 75 de lucrări 
uleiuri, este 
sub auspiciile 
lului national 
României", a cărei nouă

pll- 
pic-

în
O

înfătisînd

ediție se află 
nă desfășurare, 
tură smălțuită 
scene din viata cotidiană 
văzute prin dioptriile vi
sului. adeseori frapantă, 
de o incontestabilă pros
pețime și de o nedisimu- 

vigoare. o tușă iri-

spontaneitatea naivității, 
simplitatea candorii, in
solitul. forța imaginară a 
unor structuri controver- 
sabile. dar nu mai puțin 
filtrate orintr-o viziune 
proprie, nelipsită de un 
ingenuu patetism. Așa 
este cazul subiectelor eu 
„mesaj" din pictura nai
vă a lui Petru Vintilă. El 
vede sediul O.N.U. din 
New York asaltat de genți 
diplomatice care au

care, adese- 
persoecliva. 
legile pro- 
inspiră din 

picturii popu-

din Vulturești care și-au 
cucerit o justificată cele
britate. cazul unui Ghiță 
Mitrăchiță. toți descinși 
din arta populară ridicată 
la noi forme de expresie 
sl asoirînd spre genialita
tea unui Rousseau-Vame- 
șul. ale cărui opere s-,au 
Văzut solicitate de toate 
marile muzee ale lumii. 
Naivii români si-au aflat 
în ultimele decenii recu
noașterea' internațională, 
putîndu-se vorbț chiar 
de o „scoală românească* 
a genului, ale cărei vir
tuți se desprind din fabu- 

■ loasa mitologie carpato- 
dunăreană transplantată 
în contemporaneitate sl 
amolu dotată cu însem
nele actualității.

Este și cazul lui 
Vintilă, . care a 
pină acum la 
holm și New 
iar anul‘ trecut
Ionul național de artă 
naivă din Arad în cadrul 
„Cintării României". Si 
actuaja lui expoziție, in

Petru 
expus 

Stock-
York. 

Ia Sa-

cârcată-dc savoare izvo- 
rind din nevoia de con
fesiune, pe cit de febrilă 
pe atit de infantil-can- 
didă. Ele ni șe înfățișea
ză ca povestirile unor 
vise completate de fante
zia momentului reveriei, 
cind umbra fantasmago
ricului persistă incâ asu
pra insinuării lot mai 
pregnante a realului. Pic- 

' torul vede ierni fabuloase 
cu uriași oameni de ză
padă. piețe din orașe 
străvechi suport ind asal
tul viitorului, tirguri ță
rănești. oUCiuri cu cir- 
carl. alaiuri si ospețe de 
nuntă, colindători si tre
cător) de O clină surprinși 
ntin 
sator 
diformant. dar 
tă dezumanizapt, al 
fotograf de stradă 

înlocuit cutia 
și burduful

poposit porumbei albi ; 
pe el insusi se vede ex- 
punînd la un Guggen
heim cu ferestrele făcute 
din propriile lui tablouri: 
o exterminare a bizonilor 
in care norii cerului iau 
forma animalelor ucise : 
o tornadă in care întrea
ga fire nare cuprinsă de 
beția zborului...

Pictează un 
asta nu trebuie 
tăm. Metafora 
folosește 
vorăște 
fabulă,
mă in care asonanța 
strică armonia, ci o 
tregeste. Ea este 
nusul fioarei soarelui, 
ocrul 1 caselor din 
ransebes. / galbenul acri
șor al lămiilor. ' rosul 
in.sîngerat al vișinelor. / 
argintul păstrăvilor din 
Timiș...". O expoziție- 
poem care merită să fie 
văzută de toti cei ce în
drăgesc arta naivă;

pbeț, și 
s-o ui- 

lui, deși 
culoarea, 

din verb, 
din rimă. O

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Maro 
— 16,30, Viața unei femei — 20, (în 
sala Operei Române) : Peripețiile 
bravului soldat Svejk — 16,30; 20, 
(sala Atelier) : Fanteziile lui Fa- 
riatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu*
(sala Studio) : „După-amiezile
muzicale ale tineretului*4. Andrei

miraculosul declan- 
al obiectivului 

nicioda- 
unui 
care 
nea- 

cu
și-a 
gră 
reveria de o dezarman
tă puritate și sinceri
tate. A căuta aici „marea 
artă" înseamnă a anula

Vieru — pian. Victor Popescu — 
violoncel — 18.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
La. lilieci — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei): Anecdote provinciale — 
15, Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 15, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 19,«30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte (spectacol amînat din 
13 II) — 19,30.
• Teatrul ..Nottara** (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19.30, (sala

iz- 
din
ri- 
nu 
in- 

„gălbe-

Ca-

Ioan GRIGORESCU

Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Noaptea păcălelilor — 19,30, (sala 
Majestic) : Serenadă tîrzie — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30
• Teatrul satiric-mu zi cal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risui — 
19.34).
• Teatrul ,.Ion Vasilescu** : Adam 
și Eva — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : Cunună de frumuseți
— 19.30.

La Bacău a luat ființă, din 
inițiativa comitetului sindicate
lor' din învățămint. o nouă or
chestră de cameră. Ea sus
ține concerte pe scena Tea
trului dramatic ..Bacovia" și a 
Casei de cultură a sindicatelor. 
Orchestra cadrelor didactice din 
școlile din Bacău va întreprinde 
turnee prin Orașele și satele ju
dețului. (Gheorghe Baltă).

La aproape 100 de ani de 
la apariția primei monogra
fii românești dedicată de 
către Nicolae Densușlanu 
răscoalei lui Horea, istorio
grafia înregistrează astăzi o 
nouă și masivă lucrare 
despre marea ridicare la 
luptă a țărănimii de la sfir
șitul secolului al XVIII-lea 
— „Răscoala lui Horea" de 
acad. David Prodan (apă
rută de curînd în ca
drul Editurii științifice și 
enciclopedice). Lucrarea re
prezintă rodul unor inves
tigații începute cu mai bine 
de 40 de ani în urmă, cînd 
autorul a publicat o reve
latoare carte despre „Răs
coala lui Horea in comita
tele Cluj și Turda". Atunci 
cercetarea istoricului lumi
na profundul caracter social 
al răscoalei, oferind în a- 
celașî timp repere sigure 
pentru aprecierea critică a 
interpretărilor tradiționale 
sau nobiliare. Contribuția 
din 1938 a stabilit și calea 
de urmat în viitor, rațiunile 
reluării demersului de in
vestigare a realităților so
ciale și instituționale tran
silvănene, 
românești a secolului 
XVIII-lea. Istoricul însuși a 
oferit, in timp, importante 
puncte de sprijin, dezvă
luind chipul iobăgiei arde
lene. refăcindu-i istoria, in 
substanțiale cărți, cărora 
le-a asociat, descifrarea sen
sului modern al mișcării 
politice de emancipare.

Cele două masive volume 
de acum se fixează, prin 
urmare, pe terenul profun
dei cunoașteri istorice a 
structurilor secolului al 
XVIII-lea, reconstituite în 
toate detaliile și urmă
rite într-o documentație 
deosebit de vastă, in com
parație cu ceea ce istoricul 
avusese odinioară la înde- 
mină. Reluind subiectul, 
autorul s-a aplecat asupra 
unui imens material docu
mentar. existent in arhi
vele celor mai diverse in
stituții emitente. în cores
pondentă. în presă, in sur
sele 
partizane. 
Și

a problematicii
al

narative, 
în 

iconografia

adeseori 
literatura 
timpului.

(Urmare din pag. I)
în viticultură". Dinu Petra- 
che era șef de atelaj cind s-a 
turnat filmul. In răstimp 
insă, a muncii, a pus mina 
pe carte, “țar a muncit și 
pus mina pe carte și iată-1 
acum șef de fermă. Ghiță 
Podaru apare in. film in 
mijlocul mioarelor. Cioban. 
Tot cioban e si acum. Cum 
s-ar spune, locul lui de 
muncă e neschimbat. Dar in 
viata lui s-au schimbat 
multe in trei decenii. Din
colo de faptul că a mai im- 
bătrinit cu toț atitia ani. 
și-a construit casă, și-a 
cumpărat mobilă, gindeste. 
se imbracă altfel. Viata lui. 
ca a milioanelor de țărani 
din România, a urcat multe 
trepte de demnitate, de 
bunăstare.

Ion Negoită ne spune :
— Mai întîi o constatare 

care știu că face parte din 
realitatea trăită de întrea
ga noastră agricultură : la 
toate culturile, in cei trei
zeci de ani. producțiile au 
urcat necontenit. La . grîu, 
de exemplu, de la 1 176 ki
lograme la hectar prin anii 
’50. am ajuns la peste 3 500 
producție medie la ha : la 
porumb de la 1 418 la peste 
4 500 ; la floarea-soârelui 
de la 960 la peste 2 400' etC; 
A fost un drum mereu în 
sus. Un drum bun. Cum s-a 
făcut acest urcuș ? Muncind 
impreună. cu mijloace me
canizate. folosind credite 
de la stat și îngrășăminte 
chimice. Adică, practicind o 
agricultură modernă ca or
ganizare și înzestrare — 
sansă. zic eu. de care s-au 
bucurat toti oamenii ogoa
relor din România, urmind 
politica partidului. Am dez
voltat apoi sectoare de pro
ducție despre care nici n-a 
fost pomeneală la Peehea. 
Viticultura, de pildă. Am 
pornit cu un hectar și ju
mătate. pe cind Ghiță Po
daru era filmat, in mijlo-

pentru ..Ultima 
de sărăci11. Azi 

fără im-

am fi
800 de 
nobilă.

cul . oilor, 
generație 
avem plantate 
prumuturi de la stat e greu 
de închipuit cum 
plantat 1 — peste 
hectare cu vită
Acum ni se pare firesc să 
obținem din acest sector, in 
fiecare an. venituri in jur 
de 18—20 milioane lei. Mi
lioane din patru... coaste, 
cum zic unii.

— Cum vine asta
— Adică, via a fost plan

tată Pe terenurile de la

• Teatrul „Ion Creangă**: „Ander
sen — 7 povești* — 10, Recreația 
mare —• 17.
• Circul București : „Stop! Toată
lumea la circ4* — 16: 19,30.

cinema
• O simplă problemă de timp :
SCALA — 15: 17;30: 20, FESTIVAL 
— 15: 17; 19; 21.

„Piesele, filele, textele do
cumentare de toate naturile 
— scrie David Prodan — 
se numără cu zecile de mii, 
in diferite limbi, masiv cu 
deosebire in limbile latină, 
germană, maghiară". Este 
și aceasta o dovadă a în
semnătății istorice a eveni
mentului în istoria secolu
lui al XVIII-lea, a proble
mei românești care se im
pune în acest secol, cu 
forță Irezistibilă.

Academicianul David Pro
dan se dovedește, o dată

esențialul și permanentul. 
Demersul, modern prin ex
celență, coborînd în adincu- 
rile istoriei și mobilurilor 
umane, pătrunzînd in re
sorturile intime ale menta
lului colectiv, a reușit o 
imagine vie, concretă și 
omenească a acțiunii revo
luționare a țărănimii.

O atare reconstituire is
torică a faptelor a contri
buit in primul rînd la des
cifrarea sensului progra
mului răscoalei. Dovedind 
cu argumente convingătoa-

David PRODAN:

„Răscoala lui Horea If

reprezenta 
local, asu- 
românești 

iobăgie!, 
a urmărit

mai mult, un istoric mo
dern, atașat spiritului ma
terialismului istoric, preo
cupat de determinațiile răs
coalei, de ansamblul pre
miselor, de frămîntările 
care au precedat-o, reușind 
astfel să stabilească o ie
rarhizare a acestora in 
fluxul evenimentelor. Stă
ruind asupra stadiului de 
dezvoltare a iobăgiei in 
secolul al XVIII-lea. asu
pra a ceea ce 
sistemul feudal 
pra temeiurilor 
ale problemei 
David Prodan
aria acțiunii țărănești, cris
talizările programatice, re- 
acțja nobilimii și oficiali
tății. Cartea înfățișează 
astfel un veridic și larg 
dimensionat jurnal al eve
nimentelor. prin dezvăluirea 
particularului și generalu
lui. potrivit mentalității și 
psihologiei individuale și 
colective. Autorul a reținut 
cu deosebire mărturiile ță
rănimii, pentru a descifra, 
din limbajul’ vehiculat, ra
ționamentele ei. intr-o în
cercare de a vedea, dincolo 
de aparent și intimplător.

re autenticitatea textului 
„Ultimatumului" adresat no
bilimii si paternitatea lui ță
rănească. istoricul relevă e- 
locvent caracterul lui revo
luționar : ~
clare și 
vizează 
limii și a proprietății feu
dale, atribuirea pămintu- 
lui in- întregime 
lor. Vizează deci 
țarea nu numai 
porturilor feudale, 
latifundiilor". Subliniind ca
racterul țărănesc al pro
gramului. faptul câ expri
ma dezideratele țărănimii 
răsculate. . istoricul atrage 
atenția asupra radicalismu
lui său, fără îndoială in- 
diclti al noii etape istorice 
în care pășea societatea 
românească.

tn volumul al doilea. în
tr-o arhitectură echilibrată, 
șe reconstituie a doua fază 
a răscoalei în manifestările 
si locurile sale diverse. în 
munți si in afara lor. dar si 
măsurile de reprimare, care 
lasă mai limpede să se în
trevadă marile linii de în
fruntare. Astfel, din acest 
noian documentar si nara
tiv rezultă mai limpede vi-

„Condițiile sint 
categorice. Ele 

desființarea nobi-

țărani- 
desfiin- 

a ra
ci și a

ziunea țărănimii, poziția 
nobilimii, adevărata fată a 
politicii imperiale, precum 
și consecințele răscoalei, di
mensiunile răsunetului său 
european. Cartea dovedește 
că povara iobăgiei. a asu
pririi apăsa în primul rind 
țărănimea românească din 
comitate si munți, masa 
covîrșitoare a poporului 
nostru, fără să excludă ță
rănimea 
cîndu-se 
mii care 
sistemul 
tional sl a reprezentanților 
regimului austriac din 
Munții Apuseni, țărănimea, 
prin masivitatea participă
rii românești, a asociat im
plicit acțiunilor ei valențe 
naționale. Din acest punct 
de vedere, optica autorului 
din 1938 a înregistrat o mo
dificare. fiind de remarcat, 
dacă nu sincronismul si 
dialogul cu mișcarea poli
tică națională. în orice caz 
o semnificativă evoluție a 
societății românești, care, 
într-o formă sau alta, la 
nivel țărănesc sau intelec
tual. urmărea dobori rea 
sistemului politic medieval.

In sfîrsit. dar nu in ulti
mul rind. lucrarea a reușit 
să închege o imagine veri
dică asupra conducătorilor 
răscoalei, portrete semnifi
cative. în principal al lui 
Horea, intrat de pe atunci 
în legendă, identificat de 
popor cu aspirațiile sale 
spre un nou statut social si 
national. Viitoarea evolu
ție a societății românești, n 
luptei de emancipare națio
nală va încornora. în pri
mul rind prin Bălcescu. 
răscoala lui Horea în ..mer
sul revoluției" românești. 
Invocată constant de către 
forțele social-politice pro
gresiste ale societății mo
derne. lupta țărănimii ro
mâne de ia sfirșitul secolu
lui al XVIII-lea a ciștigat 
o nouă si temeinică justifi
care prin opera istoricului 
David Prodan, care se în
scrie. si cu această mono
grafie. in marea linie a is
toriografiei naționale.

maghiară. Ridi- 
împotriva nobili- 
efectiv reprezenta 
politic și institu-

Pompiliu TEODOR

sectoarele industriale și 
prestatoare de servicii...

Ce
această privință ?
foarte multe. Să Ie 
măcar in fuga :

Peehea a realizat
o producție industrială de 
52 milipane lei. Unde ? La 
unitatea viei și vinului — 
35 milioane lei. (Aici se în- 
tiinesc.. de pe cele patru... 
coaste. Rieslingul cu Galbe
na de Odobești. Feteasca 
albă cu Cabernetul etc). La 

•sectorul de fabricație al

s-ar putea spune în
Multe, 
notăm

in 1978

sortiment de covoare, mul
te din ele luind drumul ex
portului.

La sfirșitul acestor rîn- 
duri. despre Peehea si oa- 

. menii ei de astăzi am no
tat și citeva nemulțumiri.

Factorul Oană V. lancu : 
„Sint din ’61 in branșă. A- 
tunci eram 2. Acum sintem 
5 la Peehea. Dar și zece 
de-am fi tot n-am răzbi cu 
treburile. Pentru că. să so
cotim : abonamentele / la 
ziare si reviste au sporit 
la 3 445. Abonamente la TV

celasi magazin : „Se cer 
mult blănuri naturale si 
sintetice. Mai ales femeile, 
stau mult in. fata oglinzii 
si ba vor altă culoare, ba 
ălț model". ’

Ion C. Negoită, responsa
bilul 'agenției "C.E.C. „Sînt 
zile cind nici cu program 
continuu — de la 5 dimi
neața pină la 9 seara — 
nu dovedim. Pentru unii 

e normal, dar pentru 
înseamnă muncă, nu

Atunci s-a turnat filmul
„Ultima generație de săraci...
Coasta Lozovei. Coasta Pe- 
chei. Coasta Lupilor și 
Coasta de la Valea Rea. 
Cum erau aceste terenuri, 
o spun și numele lor. La fel 
a fost și cu un alt sector de 
producție nou pentru Pe- 
chea. acum trei decenii : 
creșterea animalelor -- loc 
de muncă in schimburi, ca 
la fabrică, pentru 200 de 
cooperatori. Destul să adaug 
că avem in prezent 
de taurine, turma lui Poda- 
ru a crescut la 3 700 de oi. 
ferma de păsări numără 
circa 80 000 de găini, de la 
care se obțin intr-un an 
aproximativ douăsprezece 
milioane ouă...

— Viata oamenilor și a 
așezării nu poate fi despăr
țită de munca lor — adau
gă primarul Eugen Valache. 
Ultimul primar al comunei 
Peehea. (Vom vedea ime
diat si de ce n.r.). Și, 
relativ la muncă, se cuvine 
să amintesc, pe lingă acti
vitatea dusă pe ogoarele 
cooperativei, și aceea din

• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15; 16,45; 18,45; 20,30, BUCU
REȘTI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărîn miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, FLOREASCA — 
14.30: 16,30; 18,30; 20,30, AURORA
— 14.30; 16.30: 18.30; 20.15, MO
DERN — 14,30: 16.30: 18,30; 20.30.
• Prefectul de fler : CINEMA 
STUDIO — 9.30: 11,30: 13.45; 16; 
18.15; 20.30, EXCELSIOR — 15; 
17.30: 20. GLORIA — 15: 17.30: 20.
• Sfîrșitul „împăratului44 din tai
ga : VICTORIA — 15: 17.30; 20.
BUZEȘTI — 15: 17,30: 20.

3 000

S.M.A. — sector în care se 
produc cabine de rezisten
tă climatizate pentru taate 
tipurile de tractoare, trans
portoare pentru paie și fin 
etc. — 10 milioane lei pe 
an. Dimineața, cind sună 
cele peste 1 000 de ceasuri 
ale muncitorilor pecheni. 
navetiști in industria gălă- 
teană. se scoală și cei 120 
de muncitori de La aminti
tul sector de fabricate.

Și, tot dimineața, cind 
sună miile de ceasuri din 
Peehea pentru a-i trezi pe 
cei care intră in schimb la 
zootehnie, unde-i „foc con
tinuu". ori pe brutari, 
școlari sau electroniști. 
profesori sau doctori, 
croitori ori frizeri, pe 
ferii de la autobaza mix- 

. tă Peehea ori pe cojocari 
etc., se trezesc și cele pes
te 100 de muncitoare care 
lucrează la secția IV — Pe- 
chea a cooperativei „Mun
că și artă" din Galați. In 
această secție se realizea
ză. intr-un an. un mare

• Șeriful din Tennessee î FERO
VIAR — 15: 17,30; 20, MELODIA
— 15,15; 17,43: 20.
• între oglinzi paralele : CAPI
TOL — 15; 17.30; 20, FLAMURA
— 15; 17,30: 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17.30; 20.
• Poliția este învinsă : GRI VIȚA
— 15; 17.30; 20, TOMIS — 15;
17,30; 20.
• A fost odată în clasa I — 18; 
20, Din nou... Disney — 15: 16,30: 
DOINA.
• Lanțul amintirilor : DACIA —

pe 
pe 
pe 

so-

și radio sînt în jur de 1 200. 
Mai puneți ia socoteală 234 
pensionari C.A.P. $i încă 
140 de abonați telefonici. Și 
valurile de scrisori care se 
înmulțesc : că-ș.i trimit pe- 
chenii copiii la școli mai 
înalte, au copii in fabrici
le de la oraș. Și dacă pri
mește. . să zicem, o telegra
mă tovarășa Livia Chirllă, 
invățătoareai urcă Iancule 
pină la etajul 4. că acolo 
are tovarășa apartament, la 
blocul din Peehea. Mă 
rog !“.

Maria Ivașcu, gestionară 
la magazinul „Modern" din 
Peehea : „Bărbații îmi tot 

' cer pantofi cu virf mai așa 
si așa... Eu le zic că au 
200 de sortimente din care 
să aleagă, că moda e asta, 
ci probează șapte perechi 
pină se hotărăsc". ..Cit ați 
vindut anul trecut „La 
încălțăminte am avut plan 
1.8 milioane lei și am rea
lizat Peste 2 milioane".

Valerica l’ctrea. vînzătoa- 
re la raionul confecții, a-

da. 
noi 
glumă, deoarece în ultimii 
ani. numărul depunătorilor 
la C.E.C. a crescut de pes
te 20 de ori. iar al depu
nerilor de peste 16 ori".

Mă rog, poate depinde de 
gust, dar pentru reporteri 

, este o plăcere 
asemenea 
După cum 
abține să 
aici ce zic 
nepoți ai „ultimei genera
ții de săraci" despre așe
zarea lor : „Părinții mei o- 
bișnuiesc să spună : ..Co
muna Peehea este ca o al
bină. stăpinâ pe munca si 
locul ei“ (Gheorghe Minci- 
lă) ; „Comuna mea arată 
astăzi ca o floare" (Ștefan 
Dragomir) ; „Oamenii din 
Peehea se Străduiesc să iasă 
comuna lor cea mai fru
moasă" (Dumitru Dănăilă) ; 
..Comuna noastră arată as
tăzi ca un adevărat oraș" 
(Ilic Gică).

Elevul Ilie Gică 
prin gindul său. și 
câtia ce-o datoram 
„ultimul primar al 
nei Peehea". Da. in decem
brie 1978. pionierii si șco
larii de aici au compus ul
timul „Plugușor al comunei 
Peehea". Pentru că Peehea. 
asemenea atitpr așezări ale 
patriei, devifie oraș încă în 
acest an. Mai exact : pe a- 
ceastă treaptă a urcat-o 
munca unită a ultimei ge
nerații de săraci din care 
se trage prima generație de 
orășeni de aici.

să noteze 
..nemulțumiri •. 
nu ne' putem 

nu consemnăm 
și cîțiva elevi.

a dat. 
expli- 
despre 
comu-

14,30; 17.30; 20,15, ARTA — 14,30; 
17.30; 20.15.
• Totul pentru fotbal : BUCEGI 
— 15-; 17.30; 20. FERENTARI — 15; 
17.30; 20. VIITORUL — 15: 17,45; 
20.
• Spaimă pe scenă — 11.45. Un 
cuib de nobili — 14, Totul de vin- 
zare — 16.15, Funia — 18.30; 20.30: 
CINEMATECA.
• Detectiv particular : LIRA — 
15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15: 17.45; 
20.
• Valsul absolvenților î DRUMUL 
SĂRII — 15; 17.30; 20.
• Vlad Țepeș : GIULEȘTI — 15.30; 
19 COSMOS — 15.30; 19.

• Explozie. In Marea Egee : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Orașul-fantomă : PACEA — 15; 
17.30: 20.
• Drumuri In cumpănă : VOLGA
— 15: 17,30: 20.
• Vreau să vă văd î POPULAR
— 15: 17,30; 20.
• Din nou împreună : MUNCA
— 15: 17.30: 20.
• Front în spatele frontului î 
FLACĂRA — 15,30; 19.
• Excursie ciudată : PROGRESUL
— 15: 17.30; 20.
• Ultima noapte a singurătății — 
15: 17.30. Omul fără identitate — 
20 : TIMPURI NOI.
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Cuantumurile alocației de stat 
pentru copii 

cu începere de la 1 martie 1979
ANEXA

20,15 Făurari de cîntec nou — program 
de muzică populară

20,35 Teleenciclopedia
21,00 Film serial : Mînuitorii de bani — 

ultimul episod
21.45 Telejurnal
22,00 De la o glumă la alta

Plafoane de venituri 1lunare — lei

A — pină.
la 1 61)0 1 601-2 050 2 051-2 500 2 501-3 050 3 051-4 000

me- B — pină
diul la 1 390 

C — pină
1 391-1 790 1 791-2 195 2 196-2 600 2 601-3 400

la 1 500 1 501-2 000 2 001-2 500 2 501-3 000 3 001-4 000

pentru pri- urban 195 160 135 135 135
mul copil rural 135 100 80 80 80
pentru al urban 205 170 150 135 135
doilea copil rural 150 115 90 x 80 80
pentru âl urban 230 195 170 150 135
treilea copil rural 170 135 115 90 80
pentru al urban 230 195 170 150 135
patrulea copil rural 170 135 115 90 80
pentru al urban 230 195 170 150 135
cincilea copil rural 170 135 115 90 80
pentru al
șaselea co- urban 250 220 195 170 160
Pil rural 195 160 135 115 ioo
pentru ai 
șaptelea co- urban 265 230 205 180 170
pH rural 205 170 150 125 115
pentru al 
optulea co- urban 275 240 220 195 180
Pil rural 220 180 160 135 125
pentru al 
nouălea co- 
•dl și urmă- urban 285 250 230 205 195
•orii rural 230 195 170 150 135

BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE A TINERETULUI 
ÎN ANUL 1978 r_ _ _ _ _ _ _ _  X

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de Secretariatul C. C. al Uniunii Tineretului 
Comunist

tv
PROGRAMUL 1

12.35 Curs de limbă spaniolă
12.55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prinfc
14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.30 Melodii populare
14.55 Un fapt văzut de aproape
15.50 Clubul tineretului
16.40 Februarie 1979 — cronica eveni

mentelor politice interne și inter
naționale

17.00 Turneul celor cinci națiuni la 
rugbi : Anglia — Franța

18.35 Antologia filmului pentru copii și 
tineret. Anii de aur ai comediei.

19.30 Telejurnal
19.50 Bilanț și perspective : 30 de ani 

de la începerea cooperativizării 
agriculturii

vremea

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vă raportăm că cei peste 3,2 milioane uteciști participînd. alături de 

oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la 
realizarea obiectivelor planului cincinal, și-au îndeplinit angajamentul de 
muncă patriotică pe anul 1978 în proporție de 102.3 la sută, realizînd lu
crări în valoare de 3.5 miliarde lei.

în anul trecut, an în care s-au împlinit trei decenii de la constituirea 
primelor șantiere naționale ale tineretului, tinerii au continuat tradițiile 
muncii patriotice, lucrind pe cele 2 790 de șantiere și tabere de muncă. 
Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a fost organizat șantierul național de la Combinatul minier Oltenia, s-a 
desfășurat, cu bune rezultate, activitatea în cadrul șantierelor tie la Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră și sistemul de irigații Nedeia — Măceșu. pen
tru care au fost recrutați 3 000 de tineri muncitori. 1 200 de tineri necalifi
cați și 10 000 de elevi și studenți. Prin acțiunile de muncă patriotică or
ganizate în întreaga tară s-au realizat importantei lucrări în sprijinul pro
ducției : s-au colectat 85 300 tone deșeuri metalice, 9 000 tone deșeuri de 
hirtie. 650 tone deșeuri textile, precum și 15 milioane de sticle și borcane. 
Peste 1,2 milioane de elevi și studenți au participat la efectuarea lucrărilor 
agricole.

. Activitatea desfășurată în anul 1978 a scos în evidență, și existența unor 
neajunsuri in organizarea muncii patriotice, necesitatea ca organizațiile 
U.T.C.. asociațiile studenților comuniști să acționeze, cu toată hotărirea, 
pentru a asigura o prezență și mai largă a tineretului la acțiuni, de folos 
obștesc, pentru a realiza o eficiență sporită participării sale la realizarea 
unor obiective industriale, agricole și âOcial-culturale.

In anul 1979. an hotărîtor al cincinalului revoluției tehnico-științifice, 
Uniunea Tineretului Comunist va realiza, prin muncă patriotică, lucrări 
in valoare de 4.3 miliarde lei. cu 26 la sută mai mult decil anul trecut. 
La Canalul Dunăre — Marea Neagră se va executa un volum de 12,5 
milioane mc excavații. iar la Combinatul minier Oltenia — de 3,5 mili
oane mc steril ; se va deschide șantierul național al tineretului de la 
sistemul de irigații Viișoară, județul Teleorman : se vor organiza peste 
3 000 de șantiere și tabere locale’ de muncă patriotică ; se vor executa lu
crări de îmbunătățiri .funciare pe 57.000 ha, împăduriri pe. 9 500 ha. plan
tări de pomi fructiferi și viță de vie pe 3 800 ha ; vor fi colectate 115 mii 
tone de deșeuri metalice. 20 mii de tone deșeuri de hirtie. 1 200 tone de 
deșeuri textile. 31,6 milioane de sticle și borcane, precum și 1 750 tone de 
plante medicinale.

Ingăduiți-ne să vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că. însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu, toți tinerii, fără 
deosebire de naționalitate, vor munci fără preget, pentru înfăptuirea neabătută 
a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism. *

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Cronica zilei
Cu ocazia .sărbătorii naționale a 

Marocului, ambasadorul acfestei țări 
la București, Boubker Boumahdi, a 
oferit, vineri seara, o recepție in sa
loanele ambasadei.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul Comerțului exterior 
si cooperării economice Internatio
nale. Emil Drăgănescu și Suzana 
Gâdea. miniștri. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai altor instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai cultelor, oameni de 
cultură șl artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alti membri ai corpului' 
diplomatic.

★
Vineri a fost semnat la București 

Protocolul privind schimburile co
merciale dintre România și Republica 
Democrată Populară Yemen pe anul 
1980. care prevede dezvoltarea și di
versificarea schimburilor reciproce 
de mărfuri.

Documentul a fost semnat de 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și de Ahmed Ubaid Fadhli. 
ministrul comerțului și aprovizionării.

★
De la întreprinderea din Pitești a 

fost expediat vineri în Republica 
Democrată Germană cel de-al 
30 000-lea autoturism „Dacia-1 300 ‘.

Evenimentul a fost marcat de o 
întilnire prietenească, la care au luat 
parte Cornel Pinzaru, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, membri ai conducerii 
centralei industriale de profil și ai 
conducerii întreprinderii, precum și 
ambasadorul R. D. Germane la Bu
curești. dr. Siegfried Bock, și mem
bri ai ambasadei.

Tovarășului ALI YATA
Secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Progresului și Socialismului îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea sarcinilor de înaltă 
responsabilitate cu care ați fost învestit în fruntea partidului.

Doresc să exprim, totodată, convingerea că relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare, de solidaritate. militantă, ce unesc partidele noastre se vor 
întări și dezvolta, pe mai departe, în folosul colaborării multilaterale dintru 
cele două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod călduros Excelenței Voastre pentru bunele urări pe 
car.e mi le-ați adresat mie și poporului Indiei cu Ocazia Zilei naționale a 
Republicii India.

Permiteți-mi să împărtășesc sentimentele exprimate în mesajul 
dumneavoastră și să prezint Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
sănătate și bunăstare poporului român.

NEELAM SANJ1VA REDDY

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Guvernului Statului Kuweit și al meu personal, doresc să 
transmit Excelenței Voastre și guvernului român sincerele noastre mulțumiri 
pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitări adresat cu ocazia Zilei 
naționale a Statului Kuweit.

Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului 
prieten al României.

SAAD ABDALLAH AL-SABAH
Prinț moștenitor și președinte 

al Consiliului de Miniștri al Statului Kuweit

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Începînd de mîine, la Miercurea Ciuc

Campionatul european de hochei pentru juniori

DE LA
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna fe
bruarie 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

G.W.V. : L.X.Z. ; R.O.Q. ; W.V.P. ; 
W.R.N. ; S.F.N. ; O.II.S. ; R.I.C.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 martie. în țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Se vor 
semnala precipitații slabe, izolate. Vînt 
slab pînă la moderat. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între 4 și 14 grade. Dimi
neața, local, ceață. în București : Vre
me in general frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab pînă la moderat.

Primiri la Consiliul de Miniștri

ADAS
Toți asigurați! cărora le-au ieșit 

una salt mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit vineri pe tovarășul Dăno 
Balevski, președintele Comitetului 
pentru Sistemul Unitar ai Informa
ției Sociale din R.P. Bulgaria, care, 
la invitația Direcției Centrale de Sta
tistică, a făcut o vizită de schimb de 
experiență in țara noastră. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme ale 
dezvoltării colaborării intre cele două 
țări.

★
Tovarășul Janos Fazekas, vice

prim-ministru. ministrul comerțului 
interior, a primit vineri pe tovarășul 
Horst Illgen, adjunct al ministrului

comerțului și aprovizionării din Re
publica Democrată Germană.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării dintre ministerele de comerț 
interior din cele două țări.

în aceeași zi a fost semnat Pro
tocolul de schimburi de bunuri de 
larg consum între ministerele de 
comerț interior ale Republicii So
cialiste România și Republicii Demo
crate Germane pe anul 1979, care 
prevede creșterea in continuare a 
volumului de mărfuri livrate reci
proc, diversificarea structurii sor
timentale și extinderea schimburi
lor. dintre marile magazine din cele 
două țări.

Județul Harghita, cu bogată tradi
ție in sportul cu crosa și pucul, va 
găzdui întrecerile din cadrul grupei 
B juniori a campionatului european 
de hochei pe gheață, programate la 
Miercurea Ciuc in perioada 4—8 
martie a.c. Cu acest prilej vor evolua 
pe patinoarul artificial harghitean ur
mătoarele formații : Norvegia. Iu
goslavia. Austria, Ungaria (in scria 
întii) și Franța, România. Olanda și 
Danemarca (in seria a doua).

Tovarășul Raduly Alexe. primarul 
orașului, președintele comisiei de or
ganizare a campionatului, ne spunea 
că pregătirea acestei competiții in
ternaționale a fost încheiată cu suc
ces. Miercurea Ciuc — care a mai 
găzduit in anul 1972 campionatul 
mondial de hochei pe gheată grupa 
C — își îhtîmpină oaspeții oferin- 
du-le condiții de întrecere superioare. 
Astfel, cunoscutul patinoar artificial 
a fost supus unor complicate pro
cese de lărgire și reînnoire, dispu- 
nind in prezent de tot ce este ne
cesar pentru buna desfășurare a 
întrecerilor. Jucătorii echipelor au

■ ■ a ■ ■ b

la dispoziție, intre altele, un teren 
excelent. 6 Vestiare dotate cu mobi
lier nou. saună, baie, sală de odihnă.

Jucătorii vor sosi in cursul zilei de 
azi. sîmbătă. Și tot in cursul zilei de 
azi lotul nostru reprezentativ, prin- 
tr-un joc școală, va pune la punct 
schema tactică care urmează să fie 
folosită în primul joc susținut miine, 
4 martie, cu echipa Olandei.

6 martie va fi zi de odihnă, prilej 
cu care jucătorii echipelor partici
pante vor avea ocazia să cunoască 
cite ceva din farmecul și pitorescul 
meleagurilor harghitene, din realiză
rile oamenilor muncii români și 
maghiari din acest' colț de țară.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

în cîteva rînduri
• Vineri, seara la Galați, selecțio

nata divizionară de hochei pe ghea
tă a tării noastre a susținut un meci 
de verificare in compania echipei ce
hoslovace Banik Sokolovo. întilnirea 
s-a încheiat cu scorul de 5—2 (1—1, 
1—1. 3—0). in - favoarea hocheiștilor 
români. Astăzi, de la ora 17. are» loc 
tot la Galati cea de-a doua partidă.

• La Poligonul Dinamo din Capi
tală a luat sfirșit vineri concursul 
de verificare a loturilor olimpice de 
tir. Cu un rezultat valoros s-a în
cheiat proba de pistol viteză, in care 
recordmanul mondial Corneliu Ion 
(Steaua) a realizat 596 puncte. La 
Pistol liber, concursul a fost cîști- 
gat de Laurențiu Pop (Dinamo), cu 
558 puncte, iar proba de pușcă liberă 
3X40 de focuri s-a încheiat cu vic
toria lui Romulus Nicolescu (Steaua) 
— 1 151 puncte.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
1VH'H NATIOMiAI.
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cerea partidului, din inițiativa si 
sub directa indrumare a secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a luat, in perioada de dună Con
gresul al IX-lea, numeroase și ample 
măsuri de natură să determine îmbu
nătățirea substanțială a activității in 
acest domeniu.

în ansamblul acestor măsuri se 
disting, înainte de toate, cele de 
ordin economic și tehnic, susținute 
printr-un amplu efort de investiții. 
Dacă in anii 1951—1955 s-au investit 
in agricultură doar 6,4 miliarde lei. 
în cincinalul actual sint prevăzute 
investiții totalizind circa 125 miliarde 
lei. adică echivalentul fondurilor 
cheltuite în întreaga perioadă 1966— 
1975.

Pe acest temei au fost asigurate 
dezvoltarea continuă a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, creșterea 
gradului de mecanizare. Astfel, față 
de numai 13 713 tractoare, cite exis
tau in anul 1950 in agricultura Româ
niei. anul 1978 a consemnat peste 135 
mii tractoare, suprafața arabilă care 
revine pe tractor scăzind de la 684 ha 
ii numai 72 hectare.

Alături de mecanizare, chimizarea 
proceselor de producție se afirmă, 
de asemenea, ca o principală latură 
a revoluției tehnico-științifice in agri
cultura noastră socialistă. De la circa 
0.6 kg la hectar în 1950 și 27 kg ut 
1965. consumul de îngrășăminte chi
mice ajunsese in 1978 la 151 kg la 
hectar teren arabil. Deosebit de spec
taculoase sint și progresele in ce pri
vește îmbunătățirile funciare. Instau
rarea proprietății socialiste — de 
stat și cooperatiste — a creat condiții 
favorabile pentru aplicarea unui vast 
program dc lucrări hidroamelioratlve, 
in cadrul cărora irigațiile ocupă un 
loc de frunte; la sfirșitul anului 1978, 
suprafața irigată totaliza 2 065 mii ha.

Ridicarea gradului de înzestrare 
tehnică a muncii agricole a determi
nat creșterea productivității in aceas
tă ramură, ceea ce a permis redu
cerea treptată a populației ocupate 
îp agricultură. Dacă in 1950 în agri
cultură lucrau 6 208,7 mii persoane 
reprezentind 74.1 la sptă din popu
lația ocupată a țării, in 1977 numărul 
acestora scăzuse la 3 529,9 mii per
soane — 34,4 la sută din populația 
ocupată. Ca urmare, in timp ce in 
1950 o persoană ocupată in agricultu
ră producea hrana pentru aproape 2 
persoane, in anul 1977 raportul era 
de unu la cinci, fără a lua in calcul 
și disponibilitățile pentru export.

FORME SI METODE SUPE
RIOARE DE ORGANIZARE SI CON
DUCERE. tn afirmarea marilor va
lențe de Droeres ale cooperativizării 
agriculturii, un rol deosebit l-au avut 

și il au în continuare vastele măsuri 
inițiate de partid pe linia perfecțio
nării formelor și metodelor de orga
nizare și conducere, de adincire a 
relațiilor de producție socialiste. 
Concomitent cu creșterea susținută a 
proprietății cooperatiste, măsurile a- 
doptate in perioada marcată de Con
gresele al IX-lea, al X-lea și al 
Xl-lea au urmărit dezvoltarea rela
țiilor de colaborare intercooperatis- 
tă. cit și intre unitățile de stat si 
cooperativele agricole de producție, 
îmbunătățirea organizării, planifică
rii și conducerii agriculturii socialis
te. a formelor de retribuire a mun
cii. lărgirea democrației cooperatiste 
— toate acestea avînd drept scon. in

0 politică profund științifică de dezvoltare 
multilaterală a agriculturii

ultimă instanță, concentrarea forțelor 
din agricultură, valorificarea .tot mai 
intensă a avantajelor sistemului so
cialist de organizare pentru, creșterea 
rapidă a producției agricole.

Un moment cardinal in procesul 
de perfecționare a relațiilor de pro
ducție din agricultură înscriu măsu
rile adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. privind îmbunătă
țirea conducerii și planificării unita
re a agriculturii, crearea Consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste. Sint măsuri care vor de
termina o profundă revoluție in în
treg ansamblul relațiilor de produc
ție, incepînd cu apropierea dintre 
cele două forme de proprietate — 
de stat și cooperatistă — eontinuind 
cu formele de organizare a muncii 
și terminind cu formele de reparti
ție și retribuire a muncii ; ele vor 
juca astfel rolul unor pirghii puter
nice. eficiente, pentru trecerea hotă- 
rită a agriculturii, in pas eu întreaga 
economie, spre o nouă calitate.

COOPERATIVIZAREA — ÎNSOȚITA 
DE CREȘTEREA CONTINUA A 
PRODUCȚIEI AGRICOLE. Politica 
agrară justă a partidului, efortu
rile depuse pentru înzestrarea teh
nică a agriculturii, pentru perfec
tionarea organizării și conducerii 
acestei ramuri de bază a economiei 
au făcut ca procesul de coope
rativizare in tara noastră să fie în
soțit de creșterea permanentă a pro
ducției agricole, infirmindu-se astfel 
categoric „profețiile" cercurilor reac- 

tionare care mizau pe un ..dezastru*' 
al agriculturii românești. în ce pri
vește producția vegetală, comparativ 
cu perioada i951ț—1955. obținem as
tăzi de două ori mai multe ce
reale. în procesul dezvoltării mul
tilaterale a producției agricole, un 
ritm superior a înregistrat creșterea 
producției animaliere, ponderea ei 
în producția globală agricolă ajun- 
gind in 1977 la 43 la sută față de 
33.6 Ia șută in 1950. In întreaga 
perioadă 1951—1978. producția globală 
agricolă a sporit intr-un ritm mediu 
anual de 4.2 la sută ; reține atenția 
faptul că ritmul mediu anual de spo
rire a producției globale agricole s-a 
accelerat odată cu adîncirea procesu-

lui de dezvoltare intensivă a agricul
turii : 4,8 la sută în 19661—1977 ; 6,9
la sută în 1971—1977 și circa 8,5 ia 
sută in 1976—1978. Dinamismul pro
ducției agricole globale in. România 
este relevat și de statistica F.A.O. : 
in anul 1977. față de media anilor 
1969—1971, producția agricolă a cres
cut cu 48 la sută.-față de 17 la sută 
media mondială și 13 Ia sută media 
europeană.

Desigur că. prin nivelul randa
mentelor actuale la hectar. Româ
nia se află incă in urma țărilor 
cu agricultură dezvoltată. Dar ritmul , 
in care se realizează sporirea ran
damentelor arată că România dis- . 
pune de condiții favorabile pentru 
a se apropia intr-un termen istori
cește scurt de nivelul acestor țări.

MODIFICĂRI RADICALE ÎN 
CONDIȚIILE DE MUNCA ȘI DE 
VIAȚĂ ALE ȚĂRĂNIMII. Rea
litatea demonstrează cit se poate 
de convingător că revoluționind 
baza tehnico-materială a agricul-' 
turii. cooperativizarea a produs 
modificări radicale și in struc
tura socială a populației rurale, în 
condițiile de muncă și viață ale ță
ranului român. Eliberată de orice 
exploatare, țărănimea a devenit o 
clasă nouă, omogenă, care, reunind 
calitatea de proprietar-producător si 
beneficiar, participă, alături de cla
sa muncitoare, la făurirea noii orîn- 
duiri. Astăzi, țăranii nu mai sint 
simplii plugari de altădată, truditori 

de la coarnele plugului rudimentar, 
în lumea satului au apărut profesii 
de inaltă tehnicitate, legate nemij
locit de activitatea în agricultură. 
Astfel, noțiunea de agricultor cu
prinde astăzi deopotrivă pe tracto
rist, combiner, motopompist. electri
cian mecanic, pe tehnicianul agricol, 
zootehnist sau veterinar etc. Alături 
de aceștia, în lumea satului trăiesc și 
muncesc zeci de mii de specialiști cu 
calificare superioară.

Toate aceste mutații esențiale s-au 
răsfrînt nemijlocit in ridicarea nive
lului de trai al țărănimii. Este sem
nificativ in acest sens fantul că in 
primii trei ani ai actualului cincinal 
veniturile reale ale țărănimii prove

nite din munca in C.A.P. și din gos
podăriile. personale, pe o persoană 
activă, au crescut cu 25.6 la suia față 
de 1975. O contribuție însemnată la 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale țărănimii au avut măsurile luate 
în ultimii ani privind introducerea 
venitului garantat de/ stat pentru 
cooperatori, introducerea și extinde
rea sistemului de acordare- a pensii
lor. acordarea de alocații pentru co
piii țăranilor cooperatori, introduce
rea asistentei medicale gratuite la 
sate, a concediului de naștere etc.

O imagine elocventă a vieții pros
pere a țărănimii cooperatiste o con
stituie însăși înfățișarea nouă a sa
telor. angajarea pe calea spre urbani
zare. Fiecare localitate rurală a fost 
practic reconstruită in ultimii 30 de 
ani : in această perioadă au fost e- 
lectrificate peste 5 400 sate, s-au 
construit peste 2 milioane Case noi, 
mii și mii de școli, crețe, grădinițe, 
magazine, așezăminte culturale ; 200 
de localități rurale au dobindit in 
acest răstimp caracterul de orașe 
agroindustriale. însemnele caracteris
tice ale civilizației — radioul, televi
zorul. aparatura electrică de uz cas
nic. mobila modernă, automobilul 
devin prezente tot mai familiare în 
viața țăranilor.

învățămintul și cultura au pătruns, 
de asemenea, larg in acești ani la 
sate. Dacă la începutul cooperativi
zării cei mai muiti țărani abia pu
teau să-și caligrafieze numele, stan
dardul de școlarizare oscilind in ju

rul a 4 clase, astăzi limita - minimă 
o constituie 10 clase, cu perspectiva 
iminentă de a se stabiliza la 12 clase. 
Fiecare localitate rurală dispune de 
o puternică bază materială pentru 
instruire. Căminul cultural, cinema
tograful. biblioteca s-au înscris drept 
componente inseparabile ale vieții 
țărănimii. La dispoziția acesteia se 

"află deopotrivă o largă rețea sani
tară. Toate acestea îndreptățesc a- 
precierea că drumul cooperativizării 
agriculturii s-a dovedit a fi drumul 
bunăstării mereu crescinde. materiale 
și spirituale, a întregii țărănimi.

Pe temeiul acestor rezultate. 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism a deschis in fața agricul
turii noastre socialiste perspectiva 
unor noi și însemnate progrese, o- 
biectivul principal fiind „realizarea 
unei agriculturi moderne, intensive, 
de înaltă productivitate, care va fo
losi cele mai noi cuceriri ale știin
ței".

O asemenea agricultură evoluată 
se va distinge, prin mecanizarea 
completă a lucrărilor agricole, un 
grad inalt de chimizare, la nivelul 
țărilor cu agricultură dezvoltată, un 
vast sistem de lucrări de îmbunătă
țiri funciare șt o temeinică pregătire 
profesională a forței de muncă, aces
tea constituind in fapt căile esențiale 
in măsură să asigure apropierea și 
ștergerea deosebirilor esențiale din
tre munca agricolă și cea industrială, 
transformarea 'muncii in agricultură 
într-o variantă a activității indus
triale.

Desigur, prefacerile adinei surve
nite in evoluția forțelor de produc
ție vor atrage după sine mutații ra
dicale în viața satelor, care se vor 
transforma in centre sociale puter
nice' din punct de vedere, economic, 
temeinic dotate edilitar, sanitar, cul
tural și comercial, capabile să ofere 
condiții de muncă și trai optime lo
cuitorilor lor. Pătrunderea în lumea 
satelor a tuturor elementelor civili
zației contemporane va contribui la 
ștergerea deosebirilor esențiale din
tre sat si oraș. Ia omogenizarea ni
velului general de civilizație al so
cietății noastre — expresie funda
mentală a rezolvării problemei agra
re in România.

La aniversarea a trei decenii de la 
începerea cooperativizării agricultu
rii. avem bucuria să constatăm că 
gindul și fapta partidului nostru co- 
munisț s-au dovedit pline de roade 
pentru viata națiunii, că drumul pe 
care il prefigurează cu claritate 
pentru viitor este drumul spre ade
vărata „primăvară a agriculturii ro
mânești".

Ebla - un oraș își dezvăluie
tainele
Din vestigiile descoperite in Siria 

ale unui regat de acum 4 500 de ani, 
practic ignorat pînă deunăzi — Ebla 
— arheologi și istorici se străduiesc 
să îmbogățească tabloul. cunoștin
țelor despre viața obișnuită din 
perioadele antichității primare. Rui
nele de la Ebla. despre care se afir
mă că reprezintă una din cele mai 
mari descoperiri arheologice ale seco
lului. au fost date la iveală în urma 
săpăturilor efectuate sub conducerea 
unui pasionat arheolog italian, pro
fesorul universitar Paolo Matthiae. 
într-o zonă din nord-estul Siriei, la 
50 km de orașul Alep.

Săpăturile au început în 1964. dar 
cițiva ani nu a apărut nici un indi
ciu că in locul respectiv ar fi fost 
așezat orașul Ebla. a cărui existentă 
fusese dedusă din referințele cuprinse 
in texte ale străvechii literaturi me- 
sopotamiene. Din 1968 insă, cînd sint 
găsite primele urme, lucrările avan
sează spectaculos. Treptat este dez
gropat ceea ce se contura a fi fost 
un centru din cele mai de seamă ale 
antichității timpurii. Nici specialiștii 
insă nu bănuiau cit de importantă 
avea să se dovedească, in cele din 
urmă, descoperirea Eblei. pină cînd. 
între 1974 și 1976. au fost recuperate 
inestimabilele tăblițe de lut cu in
scripții, aflate in arhiva Dalaiului a- 
cestui oraș de demult. Obiecte și d >- 
cumente asemănătoare s-au găsit si 
în alte părți, dar poate că nimic nu 
e comparabil cu volumul imens de 
material ieșit la lumină la Ebla. Cu 
totul, circa 15 000 tăblițe și diverse 
alte fragmente — de patru ori mai 
mult decit materialul scris strîns de 
la așezările arheologice descoperite 
pînă acum și datind din acea perioa
dă. Pentru descifrarea tăblițe
lor — pe care unii experți le 
consideră de importanta faimoaselor 
Manuscrise de la Marea Moartă în ce 
privește mărturiile despre o epocă 
at it de îndepărtată si cunoscută mai 
mult din legendă decit din istorie — 
s-a apelat la serviciile lui Giovanni 
Pettinato, cunoscător. între altele, al 
cuneiformelor sumeriene. în cursul 
deslușirii noii scrieri, ce a căpătat 
denumirea de scrierea cblaită, profe
sorul Pettinato a cercetat . o mare 
varietate de documente — de la 
texte literare și relatări ale de
plasărilor unor diplomats pină la liste 
întregi referitoare la regi. #rei. profer 
siuni. mărfuri comercializate, denu
miri de plante, păsări, pești.' apelative 
curente de persoane și conjugări'de 

verbe, la care se mai adaugă și dic
ționare sumeriano-eblaite, numărind 
peste 3 000" de cuvinte.

După cum rezultă din documente, 
cu 1 800 de ani înaintea ascensiunii 
civilizației elene. Ebla era un mare 
și înfloritor centru comercial, admi
nistrativ și intelectual, cu structuri și 
instituții politice și economice bine 
definite. în ultimă instanță, se eon-, 
firmă că așezările de la inceputurile 
civilizației urbane nu difereau prea 
mult, prin concepția de ansamblu, de 
orașele de azi. Printre alte detalii 
aflate din cercetarea arhivei din lut:

• Ebla apare a fi fost punctul cen
tral al unei vaste rețele de centre 
urbane ale timpului. în rinduT prin
cipalilor parteneri comerciali s-ar 
fi numărat Sodoma și Gomora. orașe 
menționate în scrierile biblice, des
pre a căror existentă reală insă nu 
ne-a parvenit vreo altă dovadă.

• Capitala regatului, orașul Ebla, 
avea circa 30 000 de locuitori, dintre 
care cam o treime erau slujbași Du
hliei. întreaga populație a regatului 
ar fi numărat 260 000 de oameni.
• Ebla avea o academie ai cărei 

învățăcei, muiți venind din regate 
învecinate, urmau cursuri speciale in 
sistemul scrierii cuneiforme. De ase
menea. Ebla găzduia un gen de reu
niuni academice cu caracter inter
național, printre narticipanti aflin- 
du-se profesori veniți din diverse 
locuri.
• Regele din Ebla era ales pe un 

termen de șapte ani și impărtea pu
terea cu un „sfat al bătrinilor".

Pină la inștiințarea propriu-zisă a 
descoperirii Eblei. in 1976. se știa in 
mod cert de existența a numai două 
alte civilizații ale timpului cu un grad 
atiț de inalt de dezvoltare. Sumer si 
Egipt. Ebla. umplind terenul gol ce 
se credea a fi fost intre acestea două, 
se dovedește acum a fi avut relații 
politice și economice cu ambele 
state. O ipoteză este că Ebla s-a înfi
ripat, ca un fel dc avanpost al cul
turii timpurii a Sumerului. ce a prins 
contur cu vreo 3 milenii î.e.n.. ulterior 
afirmindu-se ca o civilizație indepen
dentă. Astăzi. regiunea dirt jurul 
străvechii Ebla este un desert golaș, 
dominat de o colină pe care se înăl
ța cindva maiestuosul oraș, distrus, 
în cele din urmă, de hititi pe la 
1650 i.e.n. Răspindite pe o suprafață 
de 140 de acri, ruinele de la Ebla 
constituie, in opinia cercetătorilor, un 
fabulos teren de explorare și desco
periri pentru ani și ani de zile.

• MATERII PRIME 
DIN DEȘEURILE AMBA
LAJELOR. Din deșeuri re
zultate in industria de amba
laje se poate obține un valoros 
material plastic, gratie unui pro
cedeu pus la punct in Suedia. 
Materialele care sint destinate 
reciclării — hirtie. carton, alu
miniu — sint amestecate si 
transformate in granule. din 
care apoi se obține o nouă ma
terie primă, ale cărei calități se 
aseamănă cu cele ale materiale
lor sintetice.

• INFORMAȚIA „TE- 
LEMATIZATĂ". Autorități
le franceze au anuntat re
cent un șir de hotărâri pri

vind crearea unei vaste relele 
de „telematică". tehnica trans
miterii la mare distantă și va
lorificării informațiilor. care 
imbină informatica (computere 
de mări dimensiuni si- „bănci" 
gigantice de date) cu sateliții și 
alte procedee moderne de tele
comunicații (telefonie, telex, te- 
leeonferință. videoconferință, 
instalații de teleconiere. sisteme 
teletext). Abonatii din întreaga 
tară racordați la această rețea 
(întreprinderi, instituții, centre 
de cercetări științifice etc.) pot 
primi, practic instantaneu, orice 
informații de care dispune ban
ca de date. Paralel se preconi
zează si crearea a ceea ce a 
primit numele de „privatică". 
respectiv centre de telecomuni
cații si informatică puse la dis
poziția persoanelor narticulare.

• CÎTE LIMBI SE 
VORBESC PE GLOB? 
Iată o întrebare la care pină de 
curînd se putea da cel mult un 
răspuns estimativ. Pe baza cer
cetărilor lingvistice recente, oa
menii de știință sînt astăzi in 
măsură să afirme, cu un coefi
cient destul de ridicat de exac
titate. că in lume se vorbesc 
5651 de limbi. Dintre acestea, 
doar o mică parte, in jur de 
500. au beneficiat de'o studiere 
sistematică si științifică. Astfel 
se explică de ce. intr-un foarte 
mare număr de cazuri, este incă 
dificilă delimitarea precisă lim- 
bă-dialect. Peste 1 400 de limbi 
sînt pe cale de dispariție, fiind 
vorbite de un număr mic de 
persoane, ca de pildă limba abo

rigenilor australieni sau â in
dienilor nord-americani. Circa 
două treimi dintre limbile vor
bite pe glob nu posedă o scriere 
proprie. Cele mai mari concen
trări de limbi se întîlnesc in 
Himalaia (160), in Africa, res
pectiv in bazinul Nigerului (280) 
și îndeosebi in Papua — Noua 
Guinee (1010).

• ÎN JURUL LUMII 
PE LA POLI. Se părea că 
toate posibilitățile si variantele 
efectuării unei călători; in jurul 
lumii au fost epuizate. Din 
epoca de pionierat a marilor 
descoperiri geografice si pină în 

ziua de azi. călători solitar, sau 
în grupuri au făcut ocolul lumii 
de la est spre vest sau de la 
vest spre est. pe uscat sau pe 
mare, cu ambarcațiuni, pe bi
cicletă sau pe jos... Iată insă că 
19 tineri englezi vor aborda o 
rută inedită : pe la poli. La 
începutul lunii septembrie, a 
acestui an. ei vor porni de la 
Greenwich, in apropierea Lon
drei. spre Europa, apoi vor tra
versa Africa în drum spre re- , 
giunile antarctice : trecînd de 
Polul Sud. o vor lua din nou 
spre nord, pină la polul emis
ferei boreale, revenind, in 1982. 
la Greenwich.

• PENTRU A POTOLI 
ZELUL VÎNĂTORILOR. 
Peste 200 milioane de păsări și 
animale dispar- anual in Italia 
ca urmare a vînătorii ilegale. 
Pentru a combate această prac
tică ce are urmări îngrijorătoare 
asupra faunei țării. Liga italia
nă pentru proiecția animalelor 
intenționează să organizeze un 
referendum la scară națională. 
O cerere in acest sens a si fost 
înaintată Curții Supreme din 
Roma. Inițiativa se bucUră de 
sprijinul a numeroase persona
lități. printre care al scriitorului 
Alberto Moravia.

• „MIȘCAREA ANTI- 
METRICĂ". în Anglia se 
extinde mișcarea împotriva in

troducerii sistetțiului decimal al 
măsurilor. si greutăților. Intr-un 
memoriu adresat primului mi
nistru in numele a peste 100 000 
de cetățeni șe .apelează la rein
troducerea tradiționalelor mă
suri — galonul. livra . si mila. 
Numeroase ferme si magazine 
de desfacere au anuntat că nu 
vor adopta litrul, ci vor continua 
să folosească pintul (unitate 
de măsură a lichidelor). Avia
torii protestează împotriva Sis
temului metric de măsurare a 
înălțimii. S-a editat și o revistă 
numită „Aceasta e Anglia", care, 
și-a propus să lămurească țelu
rile „mișcării antimetrice". 90 
la sută din populația tării — in
formează agenția Reuter — în
fruntă mari greutăți în adopta
rea „noului" sistem de măsuri 
și greutăți.

• CARTE DE TELE
FON ORIGINALĂ. ° ori
ginală carte de telefon a fost 
întocmită de oficiul poștal din 
Insulele Bermude. Alături de 
numele de familie al abonatu
lui. ghidul telefonic din arhipe
lagul atlantic indică si diversele 
porecle, in special ale abonați- 
lor care au același nume, spre 
a Dutea fi mai lesne deosebiți. 
Așa se face că in dreptul nume
lui Smith, de pildă. în această 
carte de telefon se poate citi : 
Smith — Lunganul. Smith-No- 
rocosul, Smith-Timidul si muiți 
alti Smith ce se deosebesc intre 
ei prin anumite particularități 
mai mult sau mai puțin măgu
litoare.
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La încheierea campaniei electorale 
pentru alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Evoluția crizei politice din Italia
Eșuarea încercării premierului desemnat desp forma 

un nou guvern

Cuvlntarea tovarășului LI. Brejnev
la intilnirea cu alegătorii 

din raionul „Banan"
MOSCOVA -2 (Agerpres). — La în

cheierea campaniei electorale în ve
derea alegerilor pentru Sovietul Su
prem al U.RS S., care . au - loc la "4' 
martie, in marea sală, a Palatului 
Congreselor din Kremlin a avut loc, 
vineri, intilnirea tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C U.S-, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu 
alegătorii din raionul Bauman.

în cuvîntul său. L. I. Brejnev a 
subliniat că linia politică, adoptată la 
cel de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S., îndreptată spre dezvol
tarea economiei și îmbunătățirea 
vieții oamenilor muncii. perfec
ționarea democrației socialiste, însu
flețește pe oamenii sovietici la o 
muncă plină de abnegație. „Pro
porțiile economiei noastre sînt astăzi 
într-atit de uriașe incît trebuie să se 
opereze cu cifre într-adevăr astrono
mice. Valoarea fondurilor de producție 
fixe a atins un trilion de ruble. Venitul 
national in perioada dintre alegeri a 
reprezentat aproape două trilioane 
sau cu 400 miliarde ruble mai mult 
decit în perioada similară precedentă, 
într-un cuvint. economia noastră, ca 
$i știința și cultura au atins para
metri noi, mai înalți. Acesta este 
principalul bilanț al perioadei ce a 
trecut... Regiuni uriașe ale patriei 
noastre î.și schimbă înfățișarea- Conti
nuă dezvoltarea pe scară largă a Si
beriei de vest, care a devenit deja 
principala bază de combustibil și e- 
nergetică a țării. Construcția Baro
ului (magistrala Baikal—Amur) 
a început parcă recent, iar as
tăzi pe o treime a acestei magistra
le s-a deschis deja circulația curen
tă a trenurilor. S-a încheiat valorifi
carea Stepei Flămînde din Uzbekis
tan. Se apropie de sfîrșit valorifica
rea „Pămînturilor desțelenite pentru 
orez", a șesurilor renumite din de
presiunea Kuban. Pămînturile noas
tre fără cernoziom arată de pe acum 
în multe privințe altfel. Se creează 
o zonă de producție garantată de ce
reale în regiunea Volgăi... Crește 
neabătut producția agricolă calculată 
pe locuitor. Succese considerabile au 
fost obținute în producția cerealieră, 
se dezvoltă constant cultura bumba
cului. S-au făcut multe și în crește
rea animalelor. Producția de carne, 
lapte, ouă a crescut substanțial. Dac 
mai există încă dificultăți, cererile 
populației în ce privește produsele 
sectorului zootehnic nu sînt satisfă
cute pe deplin. De aceea noi acordăm 
o atenție deosebită dezvoltării acce
lerate a acestui sector.

„Bineînțeles — a continuat vorbi
torul — sînt departe de a prezenta 
situația din economia națională în 
culori roze. Avem încă multe defi
ciențe, probleme nerezolvate. Am 
vorbit despre ele la Plenara din no
iembrie (1978) a C.C. al P.C.U.S. și 
nu vreau să mă repet. Voi aminti 
doar că vedem calea soluționării ma
jorității acestor probleme in crește
rea eficienței și calității muncii".

Arătind apoi că agricultura repre
zintă o parte componentă a comple
xului agroindustrial, chemată să asi
gure tării materie primă și alimente, 
vorbitorul a spus : „Aici, criteriul 
succesului trebuie să devină nu nu
mai recolta realizată, ci în primul 
rînd ceea ce ajunge la consumator 
— în rafturile magazinelor, pe pie
țele colhoznice, pe masa oamenilor 
sovietici. Acesta este rezultatul final 
al tuturor eforturilor și. el trebuie să 
fie considerat principalul".

Referindu-se la activitatea sovie
telor, L. I. Brejnev a relevat că „de
mocrația sovietică poate și trebuie 
să servească și mai bine progresului 
economic, iar progresul economic a 
fost și rămîne fundamentul, baza 
materială pentru asigurarea tot mai 
deplină a, drepturilor și libertăților 
oamenilor sovietici, pentru inflorirea 
în continuare a democrației socia
liste".. ,

în a doua parte a cuvîntării sale, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
s-a referit la probleme ale vieții in
ternaționale, la sarcinile și obiecti
vele politicii externe a U.R.S.S. 
„Comitetul Central al partidului 
nostru, guvernul sovietic — a spus 
el — depun maximum de eforturi 
pentru a dezvolta colaborarea cu for
țele păcii, libertății și progresului, 
a dejuca planurile cercurilor agresi
ve, a apăra și adinei destinderea 
încordării internaționale, a asigu
ra în mod trainic poporului sovietic, 
aliaților și prietenilor noștri posibi
litatea de a trăi și de a munci în con
diții de pace". „Una din cele mai 
importante sarcini pe acest plan — a 
arătat el — este fără îndoială elabo
rarea unui nou tratat sovieto- 
american privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive. Acum 
s-ar părea că este aproape de în
cheiere activitatea desfășurată timp 
de peste șase ani. Acesta este un 
compromis rezonabil, care tine sea
ma de interesele ambelor părți. în 
ansamblu, aceasta este o realizare 
mare și pozitivă. -Desigur, actualul 
tratat va contribui la înviorare^ al
tor tratative care se desfășoară în 
prezent, ca, de exemplu, cele privind 
interzicerea totală a experiențelor cu 
arma nucleară, cele privind limita
rea comerțului cu arme clasice, pre
cum și — dună cum sperăm — tra
tativele privind reducerea armamen
telor și a forțelor armate în Europa 
centrală. în sfîrșit. încheierea trata
tului S.A.L.T.—2 va exercita fără în
doială o influentă favorabilă asupra 
climatului international in ansamblu. 
Cînd elaborarea lui se va încheia, 
noul acord va fi semnat probabil cu 
prilejul întîlnirii mele cu președin
tele Carter'— sper într-un viitor a- 
propiat. Intenționăm să discutăm, de 
asemenea, o serie de probleme ale 
dezvoltării in continuare a relații
lor sovieto-americane, ale consolidă
rii destinderii . si ale întăririi . păcii 
generale".

După ce a relevat semnificația 
deosebită pentru un climat de pace 
în Europa a Conferinței general eu
ropene de la Helsinki, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru incheierea intre 
participanții la această conferință a 
unei înțelegeri de genul unui pact 
de neagresiune, care să includă obli
gația fiecărui participant de a nu fo
losi primul nici arma nucleară și nici 
tipuri clasice de armament.

„Uniunea Sovietică — a spus L.I. 
Brejnev — a declarat nu o dată că nu 
este pentru sporirea, ci pentru limi
tarea armei racheto-nucleare sau de 
altă natură printr-pn acord între 
părți pe baza reciprocității depline. 
Aceasta se referă și la armamentul 
cu rază medie de acțiune in Europa 
— ținînd seama, firește, și de existen
ta acolo de baze militare americane. 
Poziția noastră comună cu cea a sta
telor socialiste frățești în legătură cu 
aceasta și-a găsit din nou, nu de 
mult, reflectarea în. Declarația de la 
Moscova a țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia".

ROMA 2 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei, republicanul 
Ugo la Malfa, a avut vineri o nouă 
rundă ‘de consultări cu liderii celor 
cinci partide ale fostei majorități par
lamentare. într-o ultimă încercare 
de a găsi o soluție îndelungatei crize 
guvernamentale.

La sfirșitul convorbirilor avute cu 
premierul desemnat, secretarul gene
ral al Partidului Socialist, Bettino 
Craxi. a declarat că-. „situația este 
blocată" și că. după opinia sa, misiu
nea lui Ugo la Malfa a eșuat.

La rindul său. Benigno Zaccagnini, 
secretarul politic al democrației creș
tine. a cărui poziție a rămas neschim
bată. s-a pronunțat în favoarea re
constituirii fostei majorități de soli
daritate națională și a unui guvern 
fără reprezentanții P.C.I. De aseme
nea. el a declarat că este gata să 
examineze alte propuneri de solu
ționare a crizei guvernamentale pen
tru a fi evitate alegerile generale 
anticipate, a căror perspectivă este 
astăzi mai aproape ca orieînd.

Secretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berii nguer, care joi seara a avut o 
întilnire cu Zaccagnini, i-a prezentat 
lui Ugo la Malfa poziția inflexibilă

pe care continuă să se situeze demo
crația creștină. Berlinguer a relevat 
că liderul P.D.C. nu a fost de acord 
cu nici una dintre formulele avansa
te de P.C.I. pentru soluționarea cri
zei guvernamentale. Este vorba de 
formarea unui guvern de coaliție dip 
care1 șă facă parte reprezentanții tu
turor partidelor democratice ; for
marea unui guvern. fără P.D.C.. dar 
cu sprijinul din exterior al acestuia, 
și, în sfîrșit, ultima soluție avansată 
era a unui guvern fără reprezentan
ții comuniști, dar care să includă 
personalități independente de stingă 
(parlamentari aleși pe listele elec
torale ale P.C.I.). „Liderii democra
ției creștine au declarat că nu ac
ceptă nici una din ateste propuneri, 
nici chiar pe ultima", a adăugat Ber
linguer.

Vineri seara, la Roma s-a anunțat 
că Ugo Ia Malfa renunță la misiu
nea de a forma guvernul Italiei. 
Președintele' republicii. Alessandro 
Pertini. va proceda luni la noi con
sultări cU liderii partidelor reprezen
tate în parlament în vederea desem
nării unei noi personalități politice 
care' să încerce solutionarea, crizei 
guvernamentale.

Vizita președintelui 
Franței în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — în continuarea vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde în Mexic, 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a rostit o alocuțiune în 
fața Congresului mexican (parlamen
tul), în care s-a referit la- evoluția 
pozitivă a relațiilor bilaterale. Tot- 
pdată, el a evidențiat faptul că Fran
ța și Mexicul abordează problema 
„lumii de mîine cu puncte de vedere 
comune și o voință pașnică".

După cum relevă agenția Prensa 
Latina, în cadrul întrevederilor pe 
care președintele Franței le-a avut 
cu președintele Mexicului, părțile au 
ajuns la racorduri privind sporirea 
substanțială a comerțului bilateral, 
crearea unui centru de informații 
tehnologice în Mexic și realizarea de 
proiecte în diverse domenii de acti
vitate economică. Agenția France 
Presse relatează că Franța va semna 
protocolul Tratatului de denucleariza- 
re de la Tlatelolco.

Prezențe românești peste hotare

In marea sală a Palatului Congreselor 
din Kremlin

Poporul sovietic întimpină in 
aceste zile un eveniment politic de 
însemnătate majoră — apropiatele 
alegeri pentru Sovietul Suprem al 
celei de-a 10-a legislaturi. Alegerile 
au fost precedate de tradiționalele' 
dialoguri intre alegători si candi
dați. prilej de a se face temeinice 
bilanțuri ale activității pe întreaga 
perioadă dintre legislaturi. Au parr 
ticipat. la asemenea intilniri zeci și 
zeci de milioane de oameni.

La ora tind transmitem aceste 
Tinduri, campania electorală s-a în
cheiat prin intilnirea dintre tova
rășul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și cei care l-au propus 
candidat pentru a fi ales deputat in 
Sovietul Suprem — respectiv oame
nii muncii din raionul Bauman din 
Moscova.

In marea sală a Palatului Con
greselor din Kremlin s-au adunat 
la intilnirea cu candidatul lor peste 
5 000 de oameni ai muncii. Apariția 
la tribună a tovarășului Leonid 
Brejnev, însoțit de alți conducători 
de partid și de stat sovietici, a fost 
primită’ cu aplauze furtunoase.

Luind cuvîntul, președintele cir
cumscripției electorale Bagman, N. 
Rozdeiko, a subliniat meritele ce re
vin tovarășului Brejnev in înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Congre
sele al XXIV-lea și XXV-lea ale 
P.C.U.S El a arătat că in patru ani 
și jumătate, oamenii muncii din a- 
ceastă zonă a capitalei sovietice au 
dat o producție industrială care de
pășește cu 150 milioane de ruble 
sarcinile planului de stat. Un număr 
de peste 50 000 de persoane din

acest cartier s-au mutat în locuințe 
noi. Montorul Aleksandr Demindov, 
de la cunoscuta întreprindere de 
mașini de calcul analitic, a arătat 
la rindul său că, îndeplinind sarci
nile trasate de Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S.. oamenii muncii din uzină 
au creat noi tipuri de mașini pen
tru modernizarea proceselor de pro
ducție. Tatiana Bokanova. de la 
centrala de producție „Bolșevicika", 
a arătat că, în cinstea alegerilor, 
oamenii muncii de aici au înde
plinit întregul program al planului 
cincinal in ce privește productivi
tatea muncii. In fine, cunoscutul 
constructor de avioane Aleksei Tu
polev a vorbit, despre intensa ac
tivitate științifică și de producție in 
acest, domeniu.

Primit cu vii aplauze, a luat apoi 
cuvintul tovarășul Leonid Brejnev, 
care a făcut o amplă expunere asu
pra problemelor dezvoltării interne, 
ca și asupra principalelor hspecte 
ale politicii internaționale a U.R.S.S.

Intilnirea s-a încheiat intr-o at
mosferă: de deosebită însuflețire.

Campania electorală a luat astfel 
sfîrșit. Au fost dezbătute pe larg 
probleme legate nemijlocit de viața 
oamenilor, ca și probleme cardinale 
ale contemporaneității. In prezent, 
la Moscova domină atmosfera ca
racteristică momentelor de profundă 
semnificație politică. Oamenii dis
cută despre activitatea din anii care 
au trecut, despre roadele pe care le 
așteaptă de la anii ce vin, despre 
obiectivele pe care și le propun sa le 
înfăptuiască pentru a-și face viața 
mai frumoasă, mai îmbelșugată.

Laurențiu DUȚĂ.
Corespondență din Moscova

Rhodesia: Intensificarea acțiunilor mișcării
de eliberare națională

NAIROBI 2 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul lucrărilor Consi
liului ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), care se 
desfășoară la Nairobi. Robert Mu
gabe. copreședintele Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a declarat că acti
vitatea unităti’or frontului acoperă 
în prezent 85 la sută din suprafața

Rhodesiei si că pierderile provocate 
forțelor rasiste sînt tot mai mari. El 
a relevat r intensificarea acțiunilor 
luptătorilor mișcării,de eliberare na
țională in zonele centrelor urbane 
strategice ale țării. Totodată, vorbi
torul a adresat țărilor africane apelul 
de a-si intensifica sprijinul acordat 
Frontului Patriotic.

Acord privind 
între R. A. Yemen

BAGDAD 2 (Agerpres). — Agenția 
irakiană de presă anunță că guver
nele Republicii Arabe Yemen și Re
publicii Democratice Populare Yemen 
au căzut de acord. asupra încetării 
focului cu începere de Sîmbătă, ora 8. 
ora locală.

încetarea focului
și R. D. P. Yemen

Modalitățile de. retragere a trupe
lor celor două țări aflate în conflict 
vor fi stabilite în cadrul conferinței 
miniștrilor de externă ai țărilor arabe 
ce urmează să se întrunească dumi
nică în Kuweit.

„Grecia și Turcia sint 
interesate in dezvoltarea 
unor relații prietenești"

— declară primul ministru turc

„Zilele 
prieteniei și culturii României 

în R.D. Germană"
BERLIN 2 (Agerpres). — Joi a 

avut loc la Berlin deschiderea „Zi
lelor prieteniei și culturii Repu
blicii Socialiste România in Repu
blica Democrată Germană".

In cadrul unei conferințe de pre
să, in prezența a numeroși redactori 
ai presei centrale, publicațiilor de 
cultură și artă, agenției de presă 
A.D.N. și ai radioteleviziunii din 
R.D.G., Kurt Lofler, secretar de stat 
în Ministerul Culturii al R.D.G., 
Ion Gălăteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, și Petre Codreanu, directorul 
Operei române din București, au 
evocat realizările obținute de Româ
nia socialistă in domeniile econo
mic, social, cultural-artistic, dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări. Au 
fost prezentate, de asemenea, ma
nifestările cultural-artistice care 
vor avea loc în cadrul „Zilelor prie
teniei și culturii Republicii Socia
liste România in R.D.G." și care se 
vor desfășura pină la 10 martie a.c. 
in orașele Berlin, Cottbus. Gera, 
Erfurt, Weimar, Magdeburg și al
tele. Manifestările vor fi susținute 
de colective artistice românești de 
prestigiu.

Expoziție la Helsinki
HELSINKI 2 (Agerpres). — In 

aula Bibliotecii municipale din ora
șul Kuopio, important centru in-

dustrial și cultural din Finlanda, a 
fost inaugurată expoziția de foto
grafii „Momente din istoria Româ
niei". In cadrul expoziției a-fost or
ganizat un stand incluzind opere in 
limbi străine ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. precum și lu
crări de istorie, geografie, econo
mie, albume de artă și literatură 
beletristică.

Ambasadorul țării noastre in Fin
landa, Maria Stănescu, a donat Bi
bliotecii municipale din Kuopio un 
număr de lucrări recente ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, docu
mente ale P.C.R., precum și discuri 
de muzică simfonică și populară ro
mânească.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). - In 
saloanele Uniunii artiștilor plastici 
din Varșovia s-a deschis o expozi
ție cuprinzînd lucrări reprezenta
tive ale pictorului Ion Sălișteanu.

La vernisaj au fost prezenți re
prezentanți ai C.C. al P.M.U.P., ai 
Ministerului Culturii și Artei, ar
tiști șt oameni de artă, membri ai 
corpului diplomatic, un numeros 
public.

CARACAS 2 (Agerpres). — In 
sălile Muzeului de artă modernă 
din Merida — capitala statului ve- 
nezuelean cu același nume — s-a 
deschis expoziția de gravură con
temporană românească „Artă și 
realitate". La vernisaj au participat 
reprezentanți ai vieții cultural-ar- 
tistice locale. Expoziția se bucură 
de un deosebii succes de public.

Reuniune consacrată reconcilierii naționale in Ciad
LAGOS 2 (Agerpres). — Un comu

nicat oficial publicat la Lagos anunță 
că reuniunea din orașul nigerian 
Kano. consacrată reconcilierii națio
nale in Ciad, care se va desfășura 
sub egida Comitetului ad-hoc. creat 
în iulie 1978 de către Organizația 
Unității Africane (O.U.A.), va incepe 
la 7 martie. Conferința de Ia Kano,

precizează comunicatul, este destina
tă reglementării globale a conflictu
lui intern. La reuniune vor participa 
reprezentanții tuturor tendințelor 
vieții politice dip Ciad. La această 
întilnire vor mai participa miniștri 
din șase țări africane vecine — Niger, 
Sudan, Imperiul Centrafrican, Came
run. Nigeria și Jamahiria Libiana..

ANKARA 2 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei. Bulent Ecevit, a 
primit vineri la Ankara delegația de 
ziariști și editori greci, afla ti într-o 
vizită în Turcia, organizată sub aus
piciile institutului internațional al 
presei.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, primul ministru turc a subli
niat că actualele probleme care sepa
ră Grecia și Turcia au mai degrabă 
un caracter psihologic și pot fi depă
șite prin crearea unei încrederi 
reciproce. „Nu există un conflict 
esențial de interese între Grecia și 
Turcia — a declarat premierul Ecevit 
— dimpotrivă, cele două țări au un 
mare interes în dezvoltarea unor re
lații prietenești Și a. cooperării".

Congresul Partidului
LISABONA 2 (Agerpres). — La 

Lisabona au început vineri lucrările 
celui de-al III-lea Congres al Parti
dului Socialist Portughez. La lucrări 
participă reprezentanți ai altor partide 
politice portugheze, precum și oaspeți 
de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comite-

Socialist Portughez
tulul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Printre punctele principale înserase 
pe ordinea de zi a Congresului P.S.P. 
figurează raportul secretarului gene
ral al acestuia. Mario Soares, și ale
gerea organelor de conducere ale 
partidului.

agențiile de presă transmit:
Contacte ungaro—vest-

germane. Președintele grupului
parlamentar al Partidului Social De
mocrat din Bundestagul vest-german. 
Herbert Wehner, și-a încheiat vizita 
oficială în R.P. Ungară, informează 
agenția M.T.I. El a fost primit de 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. de Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
de Apro Antal, președintele Adună
rii de Stat a R.P. Ungare. Părțile, 
precizează agenția citată, au ex
primat hotărîrea de a contri
bui la consolidarea păcii, des
tinderii și cooperării Internationale, 
subliniind importanta deosebită a in
cetării cursei înarmărilor și adîncirii 
destinderii, în spiritul Actului final 
de la Helsinki.

Convorbire bulgaro-cu- 
baneză. To^or Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R- P. 
Bulgaria, l-a primit pe Raul Castro 
Ruz. membru al Biroului Politic, al 
doilea secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-vicenresedinte al Consi
liului de Stat si al Consiliului de Mi
niștri. ministrul forțelor armate. Au 
fost discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări și aspecte 
ale situației internaționale actuale — 
relatează agenția B.T.A.

R. P. D. COREEANĂ

0 declarație a Frontului Democratic pentru
Reunificarea Patriei

Primire la Belgrad. Tfpe 
Iakovleski, secretar executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. a primit pc 
Ion Cumpănașu. membru supleant ai 
C.C. al P.C.R.. directorul general al 
Agenției Române de Presă Agerpres, 
care — la invitația conducerii agen
ției de presă Taniug —- a făcut o vi
zită de lucru în Iugoslavia. La pri
mire a participat ambasadorul Româ
niei Ia Belgrad. Nicolae Mihai. De 
asemenea, directorul general al Ager
pres a fost primit de Ismail Baira, 
secretar federal pentru informații') 
membru aJ Consiliului Executiv Fe
deral.

Document de colaborare 
anglo-sovietic. La Londra 3 
fost semnat un acord privind rela
țiile între Uniunea Sovietică și 
Marea Britanie. in domeniile științei, 
culturii și invătămintului ne perioa
da 1 aprilie 1979 — 1 aprilie 1981. 
Documentul prevede dezvoltarea co
laborării bilaterale in cultură, cine
matografie. artă, televiziune, radio, 
sport, turism, precum si in diferite 
sfere ale științei si invătămintului.

Verdictul în procesul intentat 
unor foști miniștri ai apărării si ge
nerali acuzați de a fi luat mită de 
la compania americană aeronautică 
..Lockheed". Înlesnind. în 1971. achi
ziționarea a 14 avioatie de transport 
de tipul „Hercules C-130" pentru 
forțele militare italiene, a fost pro
nunțat de Curtea Instituțională a 
Italiei. Mario Tanassi. fost ministru 
al apărării, a fost condamnat la în
chisoare pe doi ani și patru luni, iar 
generalul Duilio. Fanali. . fost șef. al 
Statului Major ăl. aviației,; Ia un an 
și nouă luni închisoare.

Accident de aviație. Un 
avion cu reacție aparținînd compa
niei „Universal Air Trip" s-a prăbu
șit.. joi noaptea, pe aeroportul ora
șului Gulfport (statul Mississippi — 
S.U.A.). Accidentul s-a soldat cu 
moartea a șapte dintre cele opt per
soane aflate la bordul aparatului.

SALVADOR

Abrogarea unei legi 
antidemocratice

SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 
Președintele Salvadorului, generalul 
Carlos Humberto Romero, a anunțat 
abrogarea asă-numitei Legi a ordinii 
publice, prin care in mod practic 
tara era plasată sub incidența „stării 
de asediu". Observatorii apreciază 
că măsura a fost luată sub presiunea 
maselor populare si ea reprezintă, 
totodată, o încercare din partea au
torităților de a evita agravarea crizei 
politice, economice si sociale care 
afectează de mai mult timp viața 
internă salvadoriană — relatează 
agenția Prensa Latina.

Așa-numita „Lege pentru apărarea 
si garantarea ordinii publice" a fost 
promulgată în noiembrie 1977. în 
esență, ea califica drept, delict penal 
orice activitate apreciată de autori
tăți ca fiind îndreptată împotriva 
politicii guvernamentale.

Ț&ile msmbre ale A.I.E. 
(Agenției Internationale pentru Ener
gie) vor lua măsuri pentru' a reduce 
cu 2 milioane de barili pe zi cererea 
lor de petrol de ne plata mondială, 
ceea ce echivalează cu o reducere 
de cinci la sută a consumului lor. 
Decizia a fost luată vineri de Con
siliul Directoral al A.I.E.. agenție 
care reunește principalele 20 de țări 
capitaliste. cu excepția Franței. 
Acest obiectiv este fixat atît pentru 
totalul membrilor A.I.E.. cit si pen
tru fiecare tară în parte.

La Beijing, Hua Guofen§- 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit vineri pe Branislav 
Ikonici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. aflat în vizită la Beijing. în frun
tea unei delegații guvernamentale iu
goslave. Cu acest prilej — informea
ză agenția China Nouă — s-a rele
vat că în prezent cooperarea chino- 
iugoslavă în economie, știință si teh
nologie marchează noi progrese prin 
eforturile concertate ale ambelor 
părți.

Alegerile parlamentare
parțiale desfășurate joi în Marea

Britanie în circumscripțiile electorale 
Clitheroe si Knutsford. din apropie
re de Manchester, considerate „bas
tioane" ale partidului conservator, 
de opoziție.. au fost cîștigate. con
form așteptărilor, de candidatii aces
tui partid, care s-au bucurat de ma
jorități substanțiale de voturi.

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri americano-israeliene

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Președintele S\U.A„ Jimmy Carter, si 
primul ministru al Israelului. Mena- 
hem Begin? au avut,, la Casa Albă, o 
primă întrevedere consacrată proble
melor Orientului Mijlociu.

După c,ea de-a doua întrevedere 
dintre președintele Jimmy Carter și 
premierul israelian Menahem Begin, 
desfășurată vineri, Casa Albă a dat

publicității o declarație îh care re
levă că intilnirea a prilejuit o dezba
tere „serioasă, cuprinzătoare și uti
lă" a situației din Orientul Mijlociu 
și a „problemelor făuririi păcii în 
zonă". Convorbirile, se adaugă, au 
permis, de asemenea, „discutarea 
detaliată a chestiunilor nesoluționate 
legate de îndeplinirea acordurilor de 
la Camp David".

PHENIAN 2 (Agerpres). — Potrivit 
agenției A.C.T.C., purtătorul de 
cuvint al Secretariatului C.C. al 
Frontului Democratic pentru Reunifi
carea Patriei din R.P.D. Coreeană a 
dat publicității la 2 martie o decla
rație. După ce a arătat că, la 23 ia
nuarie, R.P.D. Coreeană a avansat 
propunerile in patru puncte, potrivit 
cărora Nordul și Sudul să revină la 
idealurile și principiile Declarației 
comune de la 4 iulie, să înceteze 
imediat calomniile împotriva celei
lalte părți, să înceteze necondiționat 
toate acțiunile militare și amenința
rea împotriva celeilalte părți și să 
înființeze un Congres al întregii na
țiuni care să reflecte dorința întregii 
națiuni, purtătorul de cuvînt a spus : 
A trecut o lună de cînd R.P.D. Co
reeană a reafirmat oficial poziția 
noastră invariabilă privind ideile și 
principiile Declarației comune de la 
4 iulie și, ca o expresie concretă, a 
întreprins pasul fundamental de a 
înceta acuzațiile la adresa Coreei de 
Sud pe întregul teritoriu al republi
cii, începind de la 1 februarie. Aceas
tă măsură practică a părții noașțre 
constituie expresia poziției constante 
și a dorinței noastre de a înlătura 
bariera confruntării și dezbinării și a 
deschide poartă dialogului și reuni- 
ficării. Aceasta constituie o dovadă 
a voinței noastre de nezdruncinat și 
a sincerității în înfăptuirea istoricei 
cauze a reunificării naționale.

Partea sud-coreeană a inițiat însă 
tot timpul acțiuni diametral opuse 
acțiunilor părții noastre și așteptări
lor întregii națiuni. Ea a intensificat, 
ca niciodată înainte, campania de ca
lomnii josnice la adresa noastră, pu- 
nind în mișcare întregul său aparat 
de propagandă, a prezentat propune" 
rile și măsurile noastre sincere și cu
prinzătoare drept „o pretinsă ofensivă 
de pace" și le-a nesocotit. »

Mai mult, partea sud-coreeana a 
lansat calomnii împotriva concepțiilor 
și sistemului nostru ; autorități la 
nivel înalt au propagat deschis răs
turnarea sistemului nostru.

Partea sud-coreeană a întreprins, 
de asemenea, parodia așa-numitei 
„campanii a celor 10 milioane de sem
nături" pentru a incita confruntarea 
în cadrul națiunii prin înșelarea po
porului, pentru a ridica obstacole în 
calea dialogului și reunificării paș
nice.

De Ia 1 martie, chiar data pe care 
am propus-o pentru sistarea tuturor 
acțiunilor militare împotriva celei
lalte părți, ea a început un „exer
cițiu militar comun sud-coreeano- 
american" — cel mai mare cunoscut 
vreodată — angajînd peste 170 000 
de soldați, și desfășoară exerciții de 
război de atac în zonele de-a lungul 
liniei de demarcație militară șl al 
tuturor celorlalte zone.

Propaganda sfidătoare de război a 
părții sud-coreene constituie o pro
vocare deschisă și o insultă la dialo
gul Nord-Sud și la eforturile noastre 
sincere pentru reunificarea pașnică a 
țării, precum și o provocare la adre
sa păcii din Asia și din restul lumii. 
Faptele arată că declarațiile prin care 
autoritățile sud-coreene au cerut un 
dialog pentru reunificare contrazic 
acțiunile lor.

Partea sud-coreeană nu trebuie să 
înțeleagă greșit generozitatea noas
tră. Am demonstrat răbdare și o lar
gă înțelegere, timp de o lună, față de 
actele sfidătoare ale părții sud-coree
ne. Am dat și dăm dovadă de răb
dare numai de dragul dialogului în 
scopul reunificării.

Partea sud-coreeană trebuie să în
țeleagă corect generozitatea și răb
darea noastră, să pună capăt ime
diat injuriilor și calomniilor împo
triva noastră și să înceteze de îndată 
toate acțiunile' militare și amenință
rile la adresa noastră. Dacă partea 
sud-coreeană are cu adevărat inten
ția să înceapă un dialog și să obțină 
reunificarea reală și nu dezbinarea, 
nu ar trebui să ezite ca măcar act: 
să răspundă eforturilor noastre sir 
cere de a promova reconcilierea na
țională și accelerarea reunificării.

ALEGERILE DIN SPANIA

Un vot în favoarea consolidării 
cuceririlor democratice

• Principalele partide și-au păstrat, în general, pozițiile • Partidul Comunist din Spania, în 
cîștig de voturi, a obținut două mandate în plus • O confirmare a eșecului grupărilor de 
tendință franchistă • „Important este acum să se treacă la soluționarea problemelor presante"

O concludentă : victorie - a. forțelor 
general-democratice — așa ar pu-’ 
tea fi caracterizate rezultatele 
alegerilor din Spania. în ciuda con
dițiilor climatice, nefavorabile (frig 
in cea mai mare parte a țării și 
ninsori abundente in unele provincii 
din nord), spaniolii s-au prezentat 
joi la vot in proporție de peste 70 
la sută, pentru a alege noua- com
ponentă a Cortexurilor.

Rezultatele parțiale oficiale după 
numărarea a 93 Ia sută din tota
lul voturilor indică următoarea re
partiție a mandatelor în Congre
sul deputaților : Uniunea Centrului 
Democratic (partidul premierului 
Adolfo Suarez) se situează in frun
te cu 167 de mandate (34 la sută) ; 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, 120 mandate (29 la sută) ; 
Partidul Comunist din Spania, 22 
de mandate (10,8 la șută),; Coaliția 
democratică, 9 mandate, în compa
rație cu 16 cit au revenit predece
soarei sale. Alianța Populară, la 
scrutinul din 1977 (5 la sută).
Aceste rezultate confirmă, în .linii 
mari, previziunile și demonstrează 
elocvent succesul forțelor care se 
pronunță pentru consolidarea pro
cesului democratic inițiat in. urmă 
cu. trei ani. Uniunea Centrului De
mocratic. condusă de primul minis
tru Adolfo Suarez, care, după, cum 
Se știe, a acționat de cînd se află 
în fruntea guvernului în direcția 
impulsionării noului curs democra

tic,- a obținut, împreună cu parti
dul socialist muncitoresc, partidul 
comunist și alte grupări de stingă 
și de centru, majoritatea covirși- 
toăre a voturilor și a mandatelor 
parlamentare — peste' 80 la sută, 

în ce privește Partidul Comunist, 
rezultatele sale marchează un pro
gres. tinîndu-se seama că și-a spo
rit reprezentarea parlamentară de 
la 20 La 22 de mandate ; firește, in 
aprecierea pozitivă a acestor date 
este necesar să se tină seama de 
condițiile în care urmările decenii
lor de regim franchlst. de îndoctri
nare reacționară, anticomunistă nu 
au putut fi încă dezrădăcinate in 
intervalul relativ scurt de cînd a 
început procesul democratizării in 
Spania. De asemenea, este necesar 
de avut în vedere și factorul po
litic reprezentat de influenta cle
rului catolic. In centrele munci
torești și in unele . districte electo
rale, inclusiv la Madrid, comuniștii 
au obținut procentaje ridicate de 
voturi. La Madrid, de pildă, comu
niștii au obținut cinci mandate de 
deputați, cu unul în plus față de 
precedentele alegeri. Aici au fost 
aleși. Santiago Carrillo, Marcelino 
Camacho, Simon Sanchez Montero, 
Ramon Tamames și Nicolas Sarto
rius. membri ai conducerii P.C. din 
Spania.

Unul din aspectele cele mai im
portante ale primelor alegeri con
stituționale îl reprezintă naufragiul

forțelor favorabile franchismului. 
„Din punct de vedere electoral, 
franchismul a murit" — scrie ziarul 
„EL PAIS". Cu toate mijloacele 
financiare folosite și manevrele 
la care au recurs pentru a se impu
ne pe eșichierul politic în scopul 
de a frina înnoirile democratice, 
forțele neofranchiste grupate în- așa- 
numita „Coaliție democratică" au 
pierdut aproape jumătate din man
datele obținute la alegerile j parla
mentare din 15 iunie 1977.

Cercurile politice și de presă sub
liniază că voturile în favoarea 
P.C.S., P.S.M.S. și altor forma
țiuni de tendință socialistă demon
strează pozițiile puternice ale 
stingii. Potrivit acestor cercuri, im
portanta actualelor alegeri derivă 
din faptul că de rezultatele lor de
pinde nu numai noua componență 
a Cortesurilor,. ci, implicit, forma
rea noului guvern, adică orientarea 
politică a Spaniei in viitorii patru 
ani.

La centrul de presă din Palatul 
Congreselor, lideri ai principalelor 
partide politice au făcut scurte de
clarații ziariștilor pe marginea 
scrutinului și a perspectivelor for
mării unui nou guvern. Secretarul 
general al P.C.S.. Santiago Carrillo, 
a cerut formarea imediată a unui 
„guvern de concentrare democrati
că", din care să facă parte și re
prezentanți ai Partidului Comunist.

„Fără un guvern de coaliție, a de
clarat el, va fi dificil să se guver
neze in următorii patru ani". Parti
dul Comunist se pronunță pentru o 
politică clară, programată și nego
ciată,. a subliniat Santiago Carrillo. 
„Dorința noastră, a comuniștilor, 
este de a realiza o strategie comună 
cu Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol". „Dorim să mergem spre o 
cooperare mai amplă a ansamblului 
forțelor democratice in vederea for
mării unui guvern cu adevărat pro
gresist". La rindul său, secretarul 
general al P.S.M.S-, Felipe Gonza
lez, a spus : „Dacă U.C.D. a obținut 
asemenea rezultate, atunci trebuie 
să guverneze, iar noi să continuăm 
a fi in opoziție". După părerea se
cretarului general al, U.C.D., Rafael 
Arias Salgado, „rezultatele alegeri
lor permit să se afirme că Uniu
nea Centrului Democratic va gu
verna singură".

Primele ediții ale ziarelor de vi
neri subliniază prin titluri mari 
semnificația rezultatelor. „Au ciștigat 
democrația și buna conviețuire a 
spaniolilor", scrie ziarul „ARRIBA". 
„Vot masiv in favoarea forțelor 
democratice" — apreciază cotidianul 
„EL PERIODICO". Editorialele se 
ocupă, de asemenea, fără excepție, 
de perspectivele deschise prin actul 
electoral. Astfel, „LA VANGUAR- 
DIA" apreciază că „odată terminat 
scrutinul, o multitudine de proble
me presante își așteaptă soluționa
rea, de la redresarea economică 
pină la elaborarea unei politici ex
terne corespunzătoare împrejurări
lor". „Acum este rindul marelui 
catalog de dificultăți, care nu mai 
poate aștepta, nu suportă amânare, 
fără riscul de a compromite cadrul 
democratic creat cu atita trudă" — 
notează „EL EUROPEO". Iar ziarul 
„YA“ consideră că „oricare va fi 
guvernul, el va trebui să respecte 
cu scrupulozitate Constituția con
sensului. ea fiind garanția mersu
lui înainte și a conviețui'ii pașnice 
intre toate opțiunile politice".

V. OROS*
Corespondentă din Madrid
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