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15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avint creator in construcția socialistă.

GÎNDIREA SOCIAL-POLITICA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
aport de mare preț la tezaurul teoriei
si practicii revoluționare
5
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9
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Perioada unui puternic
avînt al gîndirii teoretice,
a unei viguroase afirmări
a spiritului creator. Se îmPunesc în aceste zile 15 ani de cînd
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
învestit în suprema funoție de con
ducere a partidului. Este o perioadă
scurtă — dacă o raportăm la infinita
curgere a timpului. Dar o perioadă
ce se detașează in mod deosebit în
marea epopee a luptei și muncii po
porului nostru, condus de partidul
comunist, pentru edificarea noii
orinduiri sociale în România, prin
dinamismul fără precedent al dez
voltării economico-sociale, prin den
sitatea și amploarea înfăptuirilor.
Ritmurile înalte ale creșterii econo
mice — în condițiile cînd în majo
ritatea covîrșitoare a statelor lumii
se înregistrează stagnări sau reculuri
—; schimbările profunde în structura
producției, în concordanță cu exi
gențele revoluției tehnico-științifice
mondiale, saltul realizat în dezvolta
rea tuturor județelor, afirmarea
tot mai puternică a științei, ca forță
motrice a societății,. procesul amplu
de adîncire a democrației socia
liste, îmbunătățirea substanțială și
continuă . a condițiilor de viață ale
oamenilor, vasta și rodnica activi
tate pentru formarea omului nou,
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru promovarea principi
ilor și normelor eticii și echității
socialiste în toate sferele vieții so
ciale — iată doar cîteva din marile
coordonate în care se înscriu pro-

gresele realizate în această perioadă.
Acest ultim deceniu și jumătate
se profilează totodată ca o perioadă
deosebit de densă in idei novatoare,
o perioadă a unui puternic avint al
gîndirii teoretice, a unei riguroase
afirmări a spiritului creator.
.în acest răstimp s-a înfăptuit o
operă teoretică vastă, în cadrul că
reia au fost supuse unei profunde
examinări principalele probleme ale
activității interne și internaționale,
au fost corectate erori, înlăturîndu-se teze și aprecieri ce s-au do
vedit neconforme cu adevărurile so
cietății noastre, depășite de viață,
elaborîndu-se soluții noi, adecvate ■
noilor realități, care au deschis largi
orizonturi și au generat ample per
fecționări în viața politică, econo
mică, socială.
Stimulat prin activitatea teore
tică a partidului, spiritul înnoitor
a pătruns, ca o infuzie de aer proas
păt, și a revigorat întregul front al
activității politico-ideologice și cul
tural-educative. Sub influența lui
.s-a realizat o mai strinsă legare ă
propagandei de partid de viată, de
necesitățile construcției socialiste;
s-a dezvoltat cercetarea în științele
sociale,,a fost așezat pe principii ști
ințifice procesul de valorificare â
moștenirii filozofice și culturale a
trecutului, inlăturrndu-s.e ..deformă■ rile dogmatice, simplificatoare ce
s-au manifestat în trecut sau apre
cierile minimalizatoare cu privire la
valori ale spiritualității naționale ;
a fost reorganizat invățămîntul pe
baza valorificării experienței și tra
dițiilor înaintate ale țării noastre și
corespunzător specificului dezvoltării

istorice, realităților și cerințelor spi
rituale ale poporului român ; creația
literar-artistică s-a îmbogățit cu noi
opere valoroase.
Meritul principal, rolul decisiv îk
revitalizarea gîndirii teoretice, ca și
a ansamblului activității itleojogiceeducative ii revin marelui fiu al
națiunii noastre, secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Teoria revoluționară —
o teorie permanent des
chisă vieții, noului. Este
bine cunoscut cu cită stăruință tova
rășul Nicolae Ceaușescu a chemat la
abordarea frontală, îndrăzneață, con
structivă a problemelor noi ale vieții
social-politice, la luptă hotărîtă îm
potriva tendințelor de închistare dog
matică, de cantonare în idei învechite.
Pledoaria pentru a restitui materia
lismului dialectic și istoric funcțiile
și virtuțile sale creatoare, ca teorie
străină oricăror tabuuri și scheme
prestabilite, permanent deschisă vie
ții. noului, în spiritul in care au
conceput-o înșiși întemeietorii
... ei.
străbate ca un fir roșu scrierile și
activitatea sa practică. „Marii teore
ticieni ai proletariatului — Marx,
Engcls, benin . — amintea tovarășul
Nicolae Ceaușescu în acest sens —
au manifestat o atitudine deosebit de
fermă și combativă împotriva oricăror
încercări de prezentare a teoriei re
voluționare ca o dogmă dată o dată
pentru totdeauna, ridiculizînd pe cei
ce făceau asemenea încercări. Ei au
considerat întotdeauna teoria revolu-

ționară ca o călăuză în acțiune, ca un
instrument de luptă, cerînd îmbogă
țirea și dezvoltarea ei în raport cu
schimbările neîntrerupte al.e vieții, ale
practicii, luptei sociale. Cu atît mai
mult astăzi — în epoca celei mai
profunde revoluții tehnico-stiințifice,
cînd cunoașterea umană a căpătat di
mensiuni fără precedent, cînd știin
țele aduc noi și noi date cu privire
Ia materialitatea lumii, Ia dezvoltarea
dialectică a societății — se impune
un efort constant pentru înnoirea
continuă a concepției revoluționare a
proletariatului. Aceasta este o nece
sitato imperioasă a luptei pentru
transformarea progresistă a societă
ții... Numai astfel vom putea elabora
în mod just linia politică generală,
vom putea desfășura cu succes acti
vitatea practică, în concordantă cu
această linie, cu cerințele dezvoltării
sociale".

Un strălucit model de
dezvoltare a concepției
despre lume a clasei mun
citoare, o exemplară ilus
trare a marxismului crea
tor. Opera teoretică a secretarului
general al partidului., operă vastă,
concretizată fn cele 18 volume apă
rute pină acum din seria „România
pe drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", în cule
gerile tematice, oferă în această pri-

Ada GREGORIAN
(Continuare in pag. a IV-a)

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Inalta responsabilitate
civică manifestată in ca
drul întilnirilor de -lucru
dintre candidați și alegă
tori, dinamismul întregii
campanii electorale, inte
resul viu al tuturor ce
tățenilor țării față de
problemele privind, dez
voltarea economică, social-edilitară și culturală
a localităților in care
muncesc și trăiesc, voin
ța tuturor de a Înfăptui
mărețele obiective stabi
lite de Congresul al
XII-lea al partidului au
caracterizat in ultimele
săptămîni și viața ob
ștească a municipiului
Tecuci.
Concret,
care
dintre propunerile și an
gajamentele
formulate
de alegători în cadrul
campaniei electorale se
află acum pe agenda de
lucru a primăriei? La în
trebarea noastră ne răs
punde tovarășa EMILIA
ANDRONACHE, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Tecuci,
primarul
municipiului :
— în cadrul dezbateri
lor purtate, al întilnirilor
de lucru ale candidaților
cu alegătorii din toate

circumscripțiile munici
piului, am constatat —
în mult mai mare măsu
ră decit în precedentele
campanii electorale —

practică a tuturor proiectelor, marl și importante, pe care le avem în
acest an și, mai ales. în
■cincinalul viitor. Mai

direct la înfăptuirea an
gajamentului pe care ni
l-am asumat. Numeroa
sele propuneri, observații
critice și angajamente
formulate de cetățeni în
timpul campaniei electo
rale au fost sistematizate
pe probleme și ierarhi
zate pe priorități, au fost
stabilite responsabilități
precise și termene de
realizare, pentru a exista
din capul locului certitu
dinea că nici una dintre
ele nu se va pierde pe
drum, nu va fi uitată.
Pentru a găsi soluțiile
cele mal corespunzătoare
de traducere a lor în via
tă, ne-au ajutat chiar cei
care le-au propus, mulți
dintre ei sugerind moda
Reportaj din municipiul Tecuci
lități concrete de înfăp
tuire, cea mai importantă
fiind însăși contribuția
directă a cetățenilor.
atît interesul oamenilor și
mult, faptul că în acest
propuneri se află
dorința de a-și vedea lo an Tecuciul a adresat o ' cu— Ce
deosebire in atenția
calitatea mai puternică și chemare la întrecere că
organelor locale de partid
mai frumoasă, cît și da
tre toate consiliile popu
și de stat ?
toria fiecăruia, o datorie
lare municipale și orășe
de conștiință, dea aduce nești din țară i-a stimu
Dan P1ĂEȘU
în atenție o idee de va
loare. o propunere, de a lat și mai mult pe cetă
corespondentul „SctnteiT
țeni în aducerea în dis
fi implicat și părtaș la
actul colectiv de condu
cuție a acelor propuneri (Continuare
în pag. a III-a)
și idei care să contribuie
cere și de transpunere în

„Avem ambiția
să cîștigăm întrecerea
pe care am lansat-o
la începutul anului“

Etica muncii,
etica
Munca este inseparabil legată de
existența omului. Umanitatea însăși
nu valorează nimic fără muncă. Este
un adevăr ce se ridică la nivelul
unui postulat.
Planeta noastră nu poate să satis
facă fără muncă decît una din vita
lele noastre cerințe : respirația. Sin
gur oxigenul este produsul natural
care satisface in întregime și perfect
nevoile omului. Și omul a învățat in
cursul celor 500 de milioane de ani
de existență că puterea lui nu crește
decît în măsura in care transformă
natura, în măsura in care o supune,
în măsura în care se eliberează de
forțele ei oarbe. Desigur, puterea
brațelor, nu a fost îndestulătoare. A
trebuit să intervină puterea minții
care să găsească acele tehnici evo
luatei-adeseori uluitoare, capabile să
schimbe și fața pămintului.
Poporul nostru a fost și este un
popor harnic. în România trecutelor
decenii, oprimat și exploatat, sufocat
de dări și impozite, ajunsese însă să
lege ideea de muncă de ideea de su
ferință. Ce loc deținea România,
acum patru decenii, în economia eu-

la tribuna „Scînteii"

ropeană ? Se plasa undeva la urmă,
remorcă agrară a marilor puteri in
dustriale. Exportam griul, și lemnul,
și petrolul, și fierul, și cărbunele, ca
să Ie readucem apoi în țară sub for
ma unor produse finite, însutit mai
scumpe.
După peste trei decenii de construcție socialistă, cînd tot ceea ce a
creat poporul cu mintea și brațele Iui
a creat pentru ridicarea calității pro
priei lui vieți, România pășește azi cu
Prof. unii/. dr.

Sanda GHIMPU
pași fermi spre stadiul de .tară cu
dezvoltare medie. Pășește spre acel
stadiu ce ne permite să ne situăm
pe plan de egalitate cu state dezvol
tate din punct de vedere economic.
Am învățat să ne stăpinim viito
rul. România este una dintre primele
țări din lume unde s-au elaborat
programe decenale. Avem un plan
de dezvoltare a societății noastre
pină in anul 2000. La noi azi, și o
spunem cu mîndrie, se cultivă men
talitatea termenului lung ; privirea
noastră nu mai scrutează anii, ci de
ceniile. Obiectivele fundamentale ale
viitorului plan cincinal sint crește
rea în ritm susținut a economiei na
ționale, afirmarea cu putere a revo
luției tehnico-științifice in toate do
meniile, trecerea la o nouă calitate a
întregii activități economico-sociale.
Principala opțiune a politicii eco
nomice a partidului nostru este con-

tînuarea Industrializării In ritmuri
din ce în ce mai susținute. O ase
menea dezvoltare presupune cu ne
cesitate crearea unor baze proprii de
materii prime din ce în ce mai spo
rite. Se prevăd intensificarea acti
vității industriei extractive, desco
perirea de noi zăcăminte, restrîngerea apreciabilă a importurilor, inde
pendența României din punct de ve
dere energetic.
O altă opțiune este revoluția agra
ră. care să privească atît baza ma
terială. cît și organizarea producției.
Ea nu va putea avea loc fără meca
nizarea complexă a agriculturii, chi
mizarea ei. modernizarea patrimo
niului pomiviticol. ameliorarea ra
selor de animale. Acestea sint ba
zele prin care „se asigură consoli
darea și mai puternică a modului de
producție socialist, ridicarea gradului
de civilizație al întregului popor, în
tărirea forței materiale și spirituale
a țării, a independenței și suverani
tății României socialiste", arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la cel de-al XII-lea
Congres al partidului.
Țelurile noastre sint cutezătoare
dar realiste, pentru că plecăm, de la
date ferme și promițătoare : s-a asi
gurat realizarea în avans a actualu
lui plan cincinal, industria a atins
un ritm de dezvoltare de 11 la sută,
iar în agricultură s-au obținut cele
mai mari producții din istoria țării.
Dar este tot atît de adevărat că aces
te țeluri nu vor putea fi atinăe de(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cu fața la publicul larg

Trei imagini de la Filatura de lină pieptănată din București; din materiale refolosibile supuse prelucrării (fotografia din
din produsele finite (fotografia din dreapta)
V

O optică noua a imprimat o mai înaltă

eficiență a activității productive

BfiZA
® De la 7 la 140 tone de materiale valorificate © în
pentru o producție de 10,5 milioane lei ® Modalități
luționare a problemei spațiilor, utilajelor și forței de
sector ® Cum acționează centrala de resort pentru
experiențe ?

resurse
acest an
gospodărești de somuncă pentru noul
generalizarea acestei

Valorificarea materialelor recuperabile și refolosibile
podăririi materialelor recuperabile și refolosibile, să ac
a ocupat un ioc deosebit de important în cadrul pro
ționeze stăruitor pentru extinderea și generalizarea ex
blemelor majore analizate la recenta consfătuire de lu
perienței acumulate de întreprinderea bucureșteană în
cru de la C.C. al P.C.R. Această sarcină de primă im
toată industria lînii. Prin ce se detașează rezultatele ob
portantă pentru dezvoltarea economiei a fost subliniată
ținute de întreprinderea din Capitală, comparativ cu
din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul re
realizările altor unități similare? Ce măsuri au fost
centelor vizite de lucru întreprinse în unități reprezen
aplicate și se aplică aici pentru valorificarea materia
tative ale industriei Capitalei. Astfel, la Filatura de lină
lelor recuperabile și refolosibile ? Cum acționează și ce
pieptănată, apreciind rezultatele obținute, secretarul ge
își propune să întreprindă Centrala industriei lînii pen
neral al partidului a recomandat factorilor de resort din
tru extinderea și generalizarea experienței întreprinderii
centrală și minister să facă și mai mult pe linia gosbucureștene ?
— De la început — ne spune tovară rea materialelor refolosibile. La Fila nă s-a organizat un atelier special,
șul Ion Topoleanu, directorul general tura de lînă pieptănată din București s-au elaborat tehnologii prin care se
al centralei — precizez că în toate fi s-a acționat însă mai hotărît. cu rezul realizează fire in compoziția cărora
laturile de fire pieptănate pentru țe- tate mult mai bune. Astfel, pentru intră, în proporții diferite, materii
i saturi funcționează cite o linie tehno valorificarea materialelor recuperabile prime originale și materiale refolologică pentru recuperarea și prelucra- și refolosibile, la unitatea bucureștea- sibile, precum și fire în proporție de

stingă), o gamă largă de fire (fotografia din mijloc) și cîteva
Foto ; E. Dichiscanu

100 la sută din materiale recuperabile,
într-un cuvint, comparativ cu cele
lalte unități similare, la Filatura de
lînă pieptănată din București se asi
gură un grad-mai ridicat de valorifi
care a materialelor refolosibile, se
realizează o gamă mai largă de fire
din aceste resurse, atît din punct de
vedere al fineții, cit și al pozițiilor
coloristice. Evident, pe aceste căi se
obține și o eficiență economică mai
ridicată.
Aprofundam investigațiile la fața
locului, în întreprinderea bucureș
teană, pentru a desprinde experiența
acumulată în valorificarea materia
lelor refolosibile, căile și modalitățile
concrete de acțiune.
— Pentru gospodărirea rațională a
resurselor materiale — ne relatează
directorul întreprinderii, Ion MierIușcă — avem in vedere două
direcții principale de acțiune. Prima :
reducerea continuă a consumurilor
specifice, diminuarea permanentă a
așa-ziselor „căzături", urmărind stă
ruitor ca materiile prime introduse
în procesul de fabricație să se regă
sească in proporție cit mai mare în
produse finite.
în acest sens, iată ce consemnează
evidențele întreprinderii : compara
tiv cu primul an al actualului cinci
nal, în acest an consumurile speci
fice la un kilogram de fire s-au re
dus cu două grame, în 1980 urmind
să se obțină o economie de circa
12 000 kg materii prime originale.
Al doilea obiectiv pe care îl ur
mărim — continuă directorul între
prinderii — îl constituie valorifica
rea superioară a materialelor recu
perabile și refolosibile. Astfel, dacă
înainte aceste materiale erau livrate
altor unități, unde erau folosite pen-

tru realizarea unor produse cu un
grad scăzut de prelucrare și cu o va
loare redusă, in prezent punem un
accent deosebit pe reintroducerea
materialelor recuperabile și refolo
sibile, într-o proporție cit mai mare,
în procesul de fabricație, acestea
fiind luate în calcul ca materii pri
me de bază.
Indiscutabil, valorificarea mate
rialelor recuperabile și refolosibile
nu a fost o problemă simplă. In
acest scop, în întreprindere au fost
luate o serie de măsuri tehnico-organizatorice. Dar înainte de a ne
referi la ele, se cuvine remarcat că
la această acțiune au participat, cu
inițiativă și răspundere, numeroși
specialiști clin grupa de cercetare a
unității, muncitori, maiștri și ingi
neri din sectoarele de fabricație.
Cum era și normal, mai întîi s-a
pus ordine în strîngerea și predarea
materialelor recuperabile ce rezultă
din procesul de fabricație și s-a in
trodus o evidență strictă și exactă
a acestora. în prezent, materialele
refolosibile sint colectate pe secții și
ateliere și apoi sint livrate, pe bază
de notă de predare, atelierului de
sortare, unde are loc o primă pre
gătire pentru reintroducerea acestora
în procesul de producție. Totodată,
au fost elaborate tehnologii care
asigură prelucrarea acestor materiale
în funcție de caracteristicile aces
tora, de compoziția și destinația fi
relor ce urmează să fie realizate.
O problemă care s-a ridicat la un
moment dat era aceea a forței de
muncă și spațiilor necesare pentru

Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

S-a pus adeseori în
de Șerban
trebarea : pentru ce și
CIOCULESCU
pentru cine scriem ?
Are scrisul sau nu
o finalitate? Scriem dîncă a omului și a
strict pentru noi înși societății, pentru ca
ne, ca să ne citim noi racterul totodată este
între noi, scriitorii, tic și educativ, în sen
sau ne gîndim la citi sul cel mai înalt al
torii noștri, la ceea ce scrisului lor, au în
s-a numit „omul de ceput a se ivi și scrii
rind" ? Această intre- tori cărora li se punea
bare, sub diferitele ei mai mult problema
chipuri, s-a pus dintoț- scrisului artificial, cău
deauna și pretutindeni
tat, enigmatic, „pre
și a primit răspunsuri țios", adeseori cultivat
pe care le-am putea în saloane și corespufîimpărți în două mari zător gustului pentru
singular și ieșirea din
„compartimente".
Astfel, au fost încă „comun".
din vechime scriitori
Desigur, in condițiile
care nu s-au sinchisit speciale ale dezvoltă
dacă opera lor este sau rii noastre naționale.
nu
inteligibilă,
ba
chiar care au căutat să
însemnări
fie cît mai complicați,
mai bizari, mai alamdespre
bicați. Poeții ziși ale
xandrini, din ultimele
accesibilitatea
secole ale erei vechi,
n-au mai recitat in
literaturii
piața publică si nu au
mers pe urmele glo
rioase ale lui Pindar, scrisul a fost, de la
ale cărui ode electri acela al cronicarilor și
zau pe atenieni, slă- pină la sfirșitul seco
vindu-le vitejia și lului trecut, instru
luptele pentru liber mentul atît al formării
tate. Această litera Si perfecționării limbii
tură de mică circulație literare. la apa vie a
și răspîndire dispreliteraturii orale, cit și
tuia teatrul, în care mijlocul cel mai emarii clasici ai trage- ficace de stimulare a
diei adunaseră, pe
conștiinței de neam Si
treptele lui. întreg po
a luptei pentru unire
porul Atenei, cutremu și independentă. Cele
rat de marile spectaco două mari obiective de
le pe tema fundamen mai sus fuseseră lapi
tală a luptei omului cu dar formulate în cu
destinul.
noscutul Catren testa
Cu alte cuvinte, dacă mentar al lui Ienăchită
între literatura clasică
V ăcărescu. care lăsase
din vechime și epigo ' fiilor săi. ei înșiși
nii alexandrinismului a poeți,
ca moștenire
existat o ruptură, a- „Creșterea limbii
____ _ro_
ceea se poate reduce mănești / Și-a patriei
la preponderenta dată cinstire".
de cei din urmă for
După împlinirea ce
mei. ca și cum perfec lor două mari idealuri
ția și rafinamentul ar ale înaintașilor noștri
tistic, .duse la ultima din secolul trecut, s-a
lor expresie, ar fi fost produs în veacul nos
însăși esența artei.
tru fenomenul oare
Odată cu renașterea cum generalizat de
literaturilor naționale, aiurea, al cultivării
în epoca Renașterii, cuvintului rar. a ilogi
alături de marii scrii cului. a bizarului, a
tori. ei înșiși „clasici", scrisului, cum l-am
adică recunoscut! pen numit cindva. cu spa
tru largul caracter o- tele la public. S-ar fi
menesc al operei lor. zis că asistăm Ia un
pentru cunoașterea a- concurs de lingvistică,

cu acea deosebire că
aceasta din urmă be
neficia de procedee
practice de dezlegare,
pe cînd cealaltă, cea
literară, nu oferea nici
un mijloc de orienta
re, substituind plăcerii
estetice pe aceea a va
nității snobilor. încîntați de a-și putea
manifesta
adeziunea
la ultimul răcnet al
modei iiterare.
Latinii spuneau : exempla docent (exem
plele ne invată). în li
teratură,
exemplele
suprarealiștilor fran
cezi. venind după acelea ale futuriștilor
italieni, iar apoi după
acelea ale dadaiștilor
conaționalului nostru
Tristan Tzara,' au în
demnat la reacții de
tot felul împotriva
gramaticii, a logicii, a
tuturor tradițiilor și
procedeelor literare in
vigoare. Nu numai
poezia s-a dovedit er
metică. pe tiparul lui
Mallarme, cu dexteri
tate preluat de un Ion
Barbu, dar si proza
literară s-a încercat
să rivalizeze in obscu
ritate ®u lirica de ul
timă oră.
Scriitorul și-a pus
problema
totdeauna
adincirii
conștiinței
sale, s-a străduit să se
lămurească asupra lui
însuși și apoi, asupra
condiției lui în lume.
Am putea spune, fără
a fi invinuiti de nu
știu ce orgoliu de
breaslă, că atîț poeții,
cit și prozatorii, prin
forarea în adincurile
conștiinței, prin obser
varea atentă a omului
și a societății, au
premers strălucit psi
hologiei și metodelor
ei științifice, care da
tează abia de :un se
col. Cu alte cuvinte,
literatură a avut, de-a
lungul mileniilor . tre
cute. un . rol eminent
în cunoașterea acestei
făpturi complexe care
este omul, precum șl
în aceea a nu mai pu(Continuare
in pag, a IV-a)
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„Ptifi să te superi cind ești îndemnat
să gîndești mai
Cînd sinceritatea umană
se exprimă direct, deschis,
este ca o sărbătoare, ca o
victorie. Ea înnobilează,
îndeamnă la respect, răspindește în jur o lumină
aparte. Simțeam această
lumină, această căldură,
urmărind spusele sudoru
lui Idsif Pîrvoi de la în
treprinderea
de mașini
electrice București care, cu
toate că se referea la un
moment mai dificil, soldat
cu o critică aspră din par
tea comitetului de partid,
recunoștea cu franchețe :
— Da, au avut dreptate !
Nici eu, nici ceilalți nu ne
gindisem. întîi am rămas
nedumeriți : apoi am zis
așa el Mă gîndesc că omul
poate greși și din prea
mult elan. Chiar așa, din
elan ! Dacă nu ți-1 contro
lezi... Sarcinile s-au aglo
merat, au venit unele după
altele și ne-am aruncat asupra lor...
— Ce s-a întimplat, de
fapt ?

— Este vorba de restan
te, de „cozi" de Contracte
nefinalizate — intervine
secretarul comitetului de
partid, maistrul Nicolae
Burtică. Sigur, a fost o
aglomerare de sarcini noi,
care cerea, concomitent, o

— Aminteați că omul
poate greși și din elan...
— Chiar așa ! — își reia
gîndul Iosif Pîrvoi. Prin
secția noastră trece tot ce
se face în uzină, aici este
„maternitatea" uzinei, cum
spunem noi. Carcasele mo

șul pe loc sau că ai rămas
în urmă, dar cind lucrurile
sint evidente... Ti-e necaz
mai mult pe tine că nu
te-ai gindit. Dar poți să te
superi cind ești pus să
gindești mai bine ? Și am
gindit cu totii repede și.

dacă știi că ai dreptate
cum să te lași ?... Și-i
spui ! Și apoi îi dai bună
ziua 1 Și el înțelege, nu se
poate să nu . înțeleagă dacă
e om de omenie și-și lasă
orgoliul la o parte. Totul
tine de atmosferă, de cli

reorganizare din mers a
întregii secții I. Sarcinile
noi nu le excludeau nici
decum pe cele vechi. N-am
putea spune că sarcinile
neindeplinite integral au
fost uitate, dar erau tără
gănate, aminate. Era ne
voie de o altă optică de
cuprindere a „cimpului de
bătaie". N-am făcut lucrul
acesta la timp. în noiem
brie ne-am adunat cu totii
și am judecat lucrurile.
Direct, fără mănuși 1

toarelor noi le facem. Sint
muncitori de prima mină,
inimoși, nu avem din cei
cu „lasă-mă să te las". Șl
totuși, atacînd sarcinile
noi, au fost tărăgănate
cele anterioare. Critica a
fost aspră, dar bună 1
Ne-am reorganizat în așa
fel încit în luna următoare
— decembrie — am reali
zat cea mai mare valoare.
Asta a fost autocritica
noastră. Nu prea îți vine
la îndemină, la început,
cînd ti se arată că bați pa-

cred eu. bine. Cea mai
bună autoapărare este au
tocritica prin fapte.
— Asta la nivelul unui
colectiv întreg. Dar. așa,
luat fiecare în parte ?
Pîrvoi zîmbește.
— Omul e om, spune el.
îi atragi atenția : „Vezi, că
greșești" !
„Las-că știu
eu !“ spune el. Dar tu vezi
că nu știe, că orbecăie
încă. Și-i spui și poate că
se supără la început. Și-ți
mai spune și una tare. Dar
tu insiști, nu te lași, că

mat. Dacă oamenii se pre
țuiesc reciproc, dacă se
respectă, cînd scopul este
comun, nu se poate să nu
plece urechea, să nu recu
noască. Poate că nu ime
diat, cu vorba, recunoaște
însă cu fapta. Și asta este
esențial. Acum, ridicați-vă
la nivelul colectivului for
mat din toti oamenii aceș
tia și trageți linia. Atmo
sfera este deschisă, limpe
de, împinge înainte 1
Pîrvoi are mereu un
zîmbet'în priviri. Cred că
gîndește mai mult decît
spune. Este un zimbet bun,
și cald, și luminos, izvorind dintr-un echilibru pe
care nu poți să nu-1 ad
miri.
— Tovarășul Pîrvoi amintea că omul poate
greși și din prea mult elan
— reia maistrul Nicolae
Budică. Perfect adevărat.
Este, de «pildă, cazul lui
Panait Traian, de la matriterie. Era secretarul or
ganizației :de bază de acolo.
Inimos, bun-.meseriaș, om
de cuvînt.si cu o înțele
gere rapida a lucrurilor.
Treptat insă s-a petrecut
ceva cu eij.-sa înțeles greșit
autoritatea pe care oamenii
i-o conferiseră, alegîndu-1
secretar. „Prin mine trece
tot. fără mine nu se face
nimic" — părea să spună
prin întreaga lui atitudine.
Cite idei poate avea un
om ? Și cite din ele sînt
bune exact atunci cind
trebuie 7 Din cinci — una
sau două, sau trei. Dar
cînd soliciți mai multe
minți, mai multe compe
tențe, atunci este altceva.
O competență care nu ține

Cine poate calcula din cite ciocniri de idei și de temperamente s-a cimentat conlucrarea fructuoasă dintre ing. victor
Bunea, lăcătușul Marin Marin și ing. Constantin Giurgiu ?!
Foto : Eugen Dichiseam!

© AVEM LEGI. „Vă pot spune că
nu sînț orb, nici miop, cunosc toate
realizările și beneficiez și eu de
ele". Astfel își începe corespondența
Marin Popescu din Craiova, voind
— inutil, după părerea noastră —
să se detașeze de orice bănuială de
negativism. Am folosit termenul
„inutil" din două motive. Mai întîi
pentru că, așa cum ne scrie și
diresul, a nu observa uriașul, inima
ginabilul, în trecut, progres al so
cietății noastre ar echivala cu inca
pacitatea absolută de percepție și
înțelegere, mult mai gravă decît
lipsa simțului vederii pe care au
torul scrisorii a invocat-o (desigur
strict metaforic). Al doilea suport al
cuvintului „inutil" e realitatea că
nici o anomalie, nici o excepție
nedorită, nici o răminere în urmă
nu poate avea o viață decît tempo
rară, nu poate nicidecum umbri ori
pune la îndoială forța marilor rea
lizări.
De fapt ce aduce în discuție co
respondentul craiovean 7 Cîteva
ipostaze de nesocotire a normelor
sau principiilor eticii și echității, pe
care societatea, sistemul de influen
țare obștească, opinia publică, me
canismele de stat le-au combătut, le
combat și le .vor combate. Fie că e
vorba de inși care abuzează de
funcție pentru a se chivernisi, de
alții care se dezinteresează de în
deplinirea sarcinilor sau a menirii
lor, de ignorarea unor interese
reale ale oamenilor de către unii
factori delăsători sau impregnați de
indiferentism, de’ la știuletii lăsați

...In dimineața aceea n-a
mai venit la lucru. El. care
în atiția și-atîția ani, de
cind a pășit pentru prima
oară pe poarta rafinăriei,
nu lipsise nemotivat o zi
măcar. „S-o fi îmbolnăvit
Gică-motoretă?" s-au între
bat uriîi. „Să i se fi întîmplat ceva acasă" ? s-au în
trebat alții. N-a fost însă
nici intr-un fel. nici în al
tul. în viața lăcătușului
Gheorghe I.. de la rafină
ria „Vega" Ploiești, se pe
trecuse un accident moral.
Pe hîrtia trimisă de procu
ratură conducerii întreprin
derii scria clar : ..Numitul
Gheorghe I. de la între
prinderea dumneavoastră...
scandal... lovire... retinut..."'
— Vă închipuiți surpriza
noaștră, își amintește to
varășul Gheorghe loniță,
secretarul comitetului de
partid. 11 cunoșteam de
muncitor bun, avea o fire
veselă. în ce privește me
seria. unii îl supranumise
ră „tatăl pompelor". Și-asa,
deodată, hîrtia asta cu ..nu
mitul". în loc de „tovară
șul". Hîrtie care spune tot.
Pe urmă, a venit procesul,
în care legea și-a spus cuvîntul : un an de muncă
corecțională, cu executa
rea pedepsei tot aici, la
noi. Omul acesta a deve
nit, deodată, „rebut".
— Cum, așa peste noap
te 7

— Tocmai că nu. Totul a
început cu mult înainte.
Dar noi n-am observat. A
fost o lecție usturătoare
pentru toți. Acum ^îrisă

pe cocean la cafeluțele sorbite
ceasuri întregi lîngă scaunul dentar
gol (în timp ce la ușa cabinetului e
îmbulzeală), despre nici una din si
tuațiile criticate nu se poate spune
că e admisă de obștea sau de mo
rala noastră. E adevărat că uneori
acțiunea de opinie sau de sancțio
nare percutează fără promptitudine,
dar ceea ce e cert, îmbucurător și
de necontestat e faptul că în clima
tul nostru necinstea, lenea, profitul,
fripturismul nu-s la ele acasă. Co
respondentul craiovean ni le enumeră cu insatisfacție, cu amărăciu
ne de om care admiră demnitatea
morală : această întunecare la față
la vederea a ceea ce e reprobabil
este prin ea însăși un semn al să
nătății atmosferei morale. Cu cit
impactul cu o abatere stirneste mai
multă contrariere, cu atît mai grăi
toare e dovada că actul nemoral e
străin logicii și opticii comune, că
logica și optica obștească îl vor
izola și înfiera. Dar trebuie retinut
că nicăieri și nicicînd ca in socia
lism buruienile spiritului retrograd
și ale egoismului cras nu sînt plivite
cu atîta perseverență. Acțiunea tre
buie diferențiată după caz și după
împrejurări : pirghia relațiilor eco
nomice. opinia celor din jur. inter
venția educativă răspicată sînt cîte
va din gurile de foc ale canonadei
moralei. Iar cînd ele nu ajung, dis
punem și de calibrul maxim al in
tervenției : legea. După cum încheie
însuși M. P., „avem legi bune, ela
trebuie aplicate, pentru omenie,
pentru spiritul echității".

știam ce era de făcut. Maf
preciă, ce trebuia să iacem
mai de mult.
Să derulăm pe scurt fap
tele. incepind cu momentul
în care Gheorghe I. a rea
părut in rafinărie cu hîrtia
de la tribunii. Ne spune
lăcătușul-mecanic Ilie VaIerică :
— A apărut în ușa ate
lierului cu orivirile pier
dute, purtind în mină hirtia. Parcă nu mai era ace
lași...... Lasă Gică. i-am zis,
bine că ești aici cu noi. Ne
cunoaștem de mult, facem
ce-om face și te aducem
din nou Ia «cifra octanică»"
„Dacă mă cuhoșteați mai
de mult, așa cum ziceți,
n-ați fi luat mina de oe
mine, ati fi făcut ceva pen
tru mine mai dinainte" ne
răspunde. Greu treDuie că-1
venea. Și-a șters ochii cu
podul palmei. Ne-am strop
șit la el : „Acum te smiorcăi aici ca... Ce-ai fi vrut
să fi făcut ? Să te fi dădă
cit pe tine, meseriaș vechi,
tată de copii, că nu da Gicuță cu ciomagul, nu face
Gică „Vega" de rușine 7
Sau să te fi sustras legii 7"
Și totuși, de lemn să fi fost
și tot te-ar fi atins cuvin
tele alea ale lui. spuse la
mare ananghie: .... ceva
pentru mine, mai dinain
te..?* Ce anume? N-am pu
tea spune că am descoperit
dintr-o dată. Acum însă,
cred că da.
Așa se întîmplă uneori.
Momentele de încordare
sufletească se așază ca o
lupă deasupra acelei țesă

© HAVUZ ȘI ABUZ. Profesorul
Himitrie Al. Nanu ne semnalează
situația periclitată a unora din po
doabele naturale ale Piteștiului :
izvoarele arteziene captate și pre
zentate ca mărgele ale urbei. Sintem
convinși că, formulate și în cadrul
întilnirilor din recenta campanie
electorală, propunerile au fost re
ceptate de edilii orașului.
Menționăm aici scrisoarea pentru
un involuntar joc de cuvinte. Profe
sorului i s-a întimplat să fie între
bat : „unde e abuzul de apă ?“.
Pînă să realizeze că aude for
ma stilcită a cuvintului „ha
vuz", corespondentul lua formu
larea drept o ironie la adresa prea
curatei surse a vieții. Havuzul se
afla în fața unei bodegi, deci denu
mirea „abuzul de apă" se putea
naște dintr-un dispreț vicios al
adepților lui Bachus. în măsura în
care ea l-a incitat pe corespondent
să combată excesul de pasiune
pentru alcool, putem considera con
fuzia nu numai nostimă, ci și bine
venită.
© O SECUNDĂ! Vasile N. Toboșaru — Tîrgoviște : Nu e greșit nici
numele scris în articol, nici acela
pe care îl memorați dv. din anii
1949—1950. E vorba de persoane di
ferite. Gheorghe Garabet — Bucu
rești : Foarte interesante și ulti
mele două scrisori ne vor folosi.
Cînd ne gîndim că v-am „cîștigat"
drept corespondent abia acum ne
pare rău. Și totuși, nici la... 87 de
ani nu e prea tîrziu.

turi care alcătuiește viata
omului. Și uite-așa. deslu
șești-'firul putred din țesă
tură pe care trebuie să-l
înlocuiești. Căci altfel țe
sătura se rupe. Iar în co
lectivul muncitoresc de la
„Vega" această încordare
sufletească a existat. Oa-

în producție, ci și acasă. îl
vedeam pe Gică al nostru
necăjit uneori și dă-i cu
„blîndețea" : „Dă-le dracu’
de necazuri, Gică. Cine nu
le are 7 Uite, eu..." Și cu
asta, basta. îl consolam,
vezi bine. Sau, de ce să
n-o spunem, mai mergeam

seama de celelalte compe
tente, nu le concentrează
asupra obiectivului urmă
rit, greșește, încurcă lucru
rile, le întîrzie desfășura
rea, sărăcește de idei bune
munca. Nimeni nu i-a pus
lui Panait la îndoială com
petența. I-au criticat insă
„zelul" care păgubeă în
treaga colectivitate • prin
rezolvarea de unul singur
a sarcinilor. Firesc, sarci
nile il depășeau de multe
ori. Și nu a mai putut fi
vorba să fie ales secretar,
îmi pare rău de el, de
amărăciunea lui ; îmi pare
bine însă că s-a trezit, că
a înțeles.
Discuția noastră a îm
brățișat și alte aspecte ale
climatului moral-politic din
întreprindere,
dezvăluind
fațete mai nuanțate ale
exigenței comuniștilor față
de ei înșiși și fată de cei
din jur. Semnificativ este
faptul că atenția fată de
bunul mers al muncii și al
vieții de zi cu zi a colecti
vului este distributivă, că
nimic -negativ nu este tre
cut cu vederea, nu este lă
sat în voia soartei. Critica
și autocritica constituie. în
fond, manifestarea directă
a spiritului revoluționar,
deschis, sincer, opus stag
nărilor, inerției. Atributele
acestor manifestări, cele
mai prețioase atribute:
responsabilitatea
indivi
duală și colectivă -față de
lipsurile, care apar, îndrăz
neala în găsirea de soluții
pentru rezolvarea greută
ților și, ceea ce ține de un
domeniu mai sensibil, tra
ducerea acestui spirit în
norme etice de comporta
ment pentru fiecare mem
bru al colectivului. Sudo
rul Iosif Pîrvoi amintea că
în momentele mai dificile
ale recuperărilor nimeni nu
s-a gindit la programul de
opt ore, conștienți că efor
tul suplimentar era în in
teresul tuturor. Era tribu
tul plătit organizării defi
citare de pînă atunci și
l-au plătit fără șovăire,
găsind în același timp so
luțiile optime de rezolvare.

Climatul
cu adevărat
exigent generează neconte
nit energii proaspete, pune
în mișcare spiritul inven
tiv. Inițiativa comuniștilor
de aici de a alcătui colec
tive de creație în domeniul
autoutilării sau pentru gă
sirea de noi tehnologii
pentru obținerea unei cali
tăți sporite a muncii este
semnificativă în acest sens.
Interesant este că aceste
colective — în afara colec
tivului propriu-zis de crea
ție al uzinei — sînt for
mate din,tineri ingineri și
tehnicieni cărora atmosfera
de exigență și responsabi
litate le valorifică din plin
capacitățile.
— Sintem o întreprinde
re de serii mici și de uni
cate — precizează ingine
rul Constantin Giurgiu.
Motoarele noastre echipea
ză strunguri, locomotive,
troleibuze, nave fluviale și
maritime.
metroul
etc.
Este o permanentă căuta
re, o permanentă consulta
re de sus pină jos. Sînt la
preț ideile bune. Și avem
capete bune și mîini pri
cepute, Serie mică și uni
cate înseamnă o reînnoire
continuă a producției, cău
tări febrile pentru reduceri
de gabarite, pentru econo
mii de materiale etc. Or
goliile aici nu au viată
lungă, nu pot subzista.
Efortul colectiv este de o

Considerîndu-și via
ta ca fiind trăită pe o
insulă, el trăia 'chiar
Pe o insulă. pustie,
fără prieteni, fără oa
meni, singur, absolut
singur, mult mai sin
gur decît Robinson, ca
fruntea dusă-n
el,
scrutind oceanul din
Autocritică... mușcătoare
Desen de Constantin CIOSU

Dionisie ȘINCAN

închipuire. doar-doar
va apărea ceva salva
tor.
Se zvîrcoleau in va
luri umbre si el știa
că-i toamnă după zbo
rul cocorilor; nisipul
se răcea si se-ncălzea si el știa că-i vară
sau e iarnă după tem

peratură. își fixase în
zare un punct și nici
odată nu și-a întors
privirile de-acolo.
Altfel ar fi văzut
că-n vremea în care el
nu se uitase decit
spre ocean. în spatele
său se construise un
mare oraș.

SATISFACȚIA
•*

Vecinul coborî finîndu-se de bara scării,
iar cu cealaltă mină
sprijinindu-se în bas
ton. Cînd il văzu, se
cutremură :
— Ce-ai pătit 1 Ce-i
cu dumneata ?
Vecinul îi spuse întîmplarea cit putu mai
pe scurt :
— Chiar ieri m-a iz
bit un autoturism ca
al dumitale.
— Ieri ? se miră el.
— Da, ieri! confir
mă vecinul.
— Al meu ?

Gheorghe I. necazuri în
viața personală 7 De bună
seamă. Explică subinginerul
Viorel Rotaru :
, — Unul dintre ele : fata
îi crescuse. Trebuia să-i gă
sească un rost în via
ță. Deschide vorba cu
unul, acesta îl ajută cu „un

timpul vacantei, băiatul a
lucrat o lună în rafinărie, a
luat primul plic cu banii
ciștigați de el. Dar parcă
numai bani a cîștigat el în
timpul ăsta 7 Mult mai
mult. Demnitatea de mun
citor. Ei, stau acum și mă
întreb, dacă făceam noi

oamenii pe care i-am for
mat. Dar cu „rebuturile"
ce facem ? Aici
e-aici :
ele trebuie prevenite. Prin
absolut toate
mijloacele.
în primul rînd, finind sea
ma că omul care lucrează
alături de noi este același
și în familie, și pe stra-

II pasul moral

nu-

Un caz care aduce în dezbatere răspunderea colectivului față de problemele
vieții personale

1
cu el să înecăm necazurile
in cîte-o duscă. uneori
chiar mai' prelungită. Dar
omul avea nevoie nu de
„o dușcă de consolare", ci
de umărul nostru.
A împărtăși cuiva neca
zul este un gest generaluman. Dar a înlătura cau
zele acestui necaz este un
gest tovărășesc. Pentru aceasta este însă nevoie de
acea participare neîntre
ruptă la viața omului de
alături. Viață care nu se
limitează la orele de pro
ducție. A avut lăcătușul

ră umană, subiectivă și
care nu e tolerat, dimpo
trivă 1 Căutăm permanent
noi fluxuri tehnologice și,
în același timp, ca o condi
ție esențială, ne străduim
să introducem fluxuri noi
de tinerețe, energice, în
modul de concepere a acti
vității noastre. Aceasta în
seamnă acțiune continuă,
„pipăire" continuă a pulsu
lui muncii, , aflarea fără
întîrziere a discordanțelor
care apar in bătaia pulsu
lui și lichidarea lor. Dacă
oamenii văd că nu se tără
gănează în lichidarea nea
junsurilor. că nu se umblă
cu menajamente — Indife
rent cine este cel în cauză
— atunci pun necondițio
nat umărul, nu se mena
jează nici ei și nici nu me
najează pe alții. Este o an
gajare directă, deplină.
Sînt, acestea, criterii fer
me, exigente, ale unui co
lectiv muncitoresc căruia îi
este cu totul străin spiritul
„mersului de la sine". Cli
matul critic și autocritic
relevat prin fapte, prin
analiză promptă și eficien
tă a activității, se impune
ca un principiu al func
ționării dinamice a demo
cratismului
muncitoresc,
implinindu-și menirea sa
educativă, politică, de ma
nifestare plenară a conști
inței socialiste.

NAUFRAGIATUL

„DUȘCA DE CONSOLARE '
menii și-au făcut procese
de conștiință, au descoperit
ce anume n-au făcut la
timp pentru ca accidentul
moral să fie preîntîmpinat.
—. Așa e. ne-am cam suit
exigenta muncitorească în
pod. A. să nu înțelegeți
prin exigență doar o încrun
tare continuă, care nu e de
loc la locul ei în mediul
nostru. Dar nici „blindețea" asta gratuită — își ex
primă punctul de vedere
un alt tovarăș de muncă.
Ion Neagu. Omul e om. Mai
are și necazuri. Nu numai

anumită calitate, de o mare
diversitate, iar exigenta
umană este suportul solid
al exigenței profesionale.
Numai intr-un asemenea
climat pot apărea succese
de real prestigiu, medalia
te cu aur — cum este
grupul convertizor de me
die frecventă de 300 kW la
2 500 de herți premiat la
tîrgul de la Viena anul
trecut. Acest -grup conver
tizor este rodul conlucră
rii dintre inginerul Victor
Bunea și lăcătușul montor
Marin Marin. Cine poate
povesti în amănunt din
cite ciocniri de idei și de
temperament se compune
o astfel de izbîndă, ce
efort neprecupețit al colec
tivului. care a participat la
realizare, a fost înmagazi
nat anonim și din toată
inima ?
— Punerea de acord a
ideilor, a soluțiilor — com
pletează maistrul Nicolae
Budică — se face prin pro
dus. prin calitatea lui.
Aceasta este în fond ex
presia concretă, finală, a
climatului creator, intran
sigent față de lipsuri, de
Ori unde ar porni ele.
Eventuala reclamatie a
unui beneficiar este privită
cu maximă seriozitate și se
merge pe „firul" neajunsu
lui pină la adresa lui pre
cisă, dezvăluindu-1 și remediindu-1. Concomitent cu
izvorul lui, care e de natu

oftat"; altul — cu o... cin
zeacă. Acasă — certuri. Noi
— nu ne băgăm in ..viata
personală". Pe urmă —
scandalul, procesul. Uite,
acum. „după", am găsit o
soluție simplă ca oul lui
Columb. I-am angajat fata,
am calificat-o. cîstigă des
tul de bine, s-a căsătorit cu
un băiat bun. Ba. intr-o
dimineață, Gică vine și cu
băiatul în rafinărie. îmi
șoptește la ureche. ..L-am
luat cu mine să-i arăt că
nu-s pușcăriaș. Să n.u-i ră
nească cineva mindria". Pe

asta de la început. dacă
puneam fapta in locul con
solării gratuite 7
Pornind de la cazul su
pus dezbaterii, bătrinul ra
finor Petru Angclcscu. ieșit
de curînd la pensie, tine
să precizeze : — în cei 47
de ani cit am lucrat la
„Vega", am descoperit un
lucru : noi nu rafinăm
doar țiței, ci și oameni.
Dacă aș sta să număr cîți
oameni de valoare a dat
rafinăria noastră, ați ve
dea că am dreptate cind
o spun. Ne mîndrim cu

dă. și pretutindeni. Și că,
vrei nu vrei, în cele din
urmă felul lui de a fi, într-un anume loc, se răsfrînge și aici la noi. Dar
iată că unii ezită să inter
vină prompt. Pe motiv —
zic ei — că „sînt «chestii
omenești» și nu se face să
te amesteci in viața per
sonală a cuiva". Pînă cind,
într-o zi, ne trezim cu
hîrtia de la procuratură
despre isprăvile lui cutări
că și ne mirăm. Și ia-o atunci de la capăt...
Dar ce înseamnă a in

— Nu, nu. îl liniști
vecinul. Semăna, dar
nu era al dumitale.
Se scutură înfiorat:
— Bine că nu era al
meu.
— Si eu sînt bucu
ros că nu m-ai izbit
dumneata. Sintem ve
cini. .
—r Si ce-a zis docto
rul ?
— Că voi fi operat.
Am ot fractură...
— Bine că nu era al
meu.
Vecinul îi dădu pro
ba cea mai vie :

terveni în viața perso
nală ? Consemnăm în con
tinuare cîteva opinii sem
nificative pentru impli
carea efectivă și afectivă
a comuniștilor în procesul
de educație : „în primul
rind, începînd cu lucru
rile simple.
întrebindu-1
bunăoară pe tînărul care
primește prima remune
rație : «Nu-i rfșa că o să
cumperi pentru ai tăi deacasă un carton de prăji
turi ? Că de-acum nu mai
ești un copil, ești .om
mare, ești muncitor». Sau,
interesîndu-te la cel vîrstnic, ca și tine. despre
modul cum își gospodă
rește bugetul.
Cunoscîndu-i deci și bucuriile și
necazurile și ajutîndu-1 la
nevoie". (Ion
Magheran,
maistru) ; „V-aș da cazul
tînărului
I.S.
Meseriaș
bun, dar... cu lipsuri. Cu
lipsuri de la serviciu,
adică. Noi. de fiecare dată,
încercînd
să-l lecuim,
ne-am limitat la
«subțierea» plicului cu remu
nerație. N-a mers. Pînă
ne-a venit un gînd : atunci cînd unul din noi.
cei mai în vî'rstă, împli
nim o sumă de ani, se
alcătuiește o scrisoare-felicitare către soție — sti
mată tovarășă, soțul dum
neavoastră împlinește azi
x ani, vă felicităm etc.
Tînărul nostru nărăvaș
are o prietenă,-fată bună,
la care ține mult. Ei bine,
i-am făcut un răvaș în
care am pus-o Ia curent cu
isprăvile iubitului ei. La

— Nu, nu era al du
mitale.
Autoturismul
care m-a izbit avea
numărul 3016. Pe cînd
al dumitale, 3017.
— Bine că n-am nu
mărul 3016.
— Si mie îmi pare
bine. Sintem vecini.
Altfel, cum o duci ?
Merge caloriferul ?
— Merge,
mersi.
Bine că nu era al meu.
— Ți-am spus : fii
liniștit.
— Mersi. Sănătate I

Vasile BĂRAN

inimă l-a ars, nu alta."
(Cornel Radu, strungar) ;
„Drept șă vă spun, fără
participarea celor din ra
finărie la viața mea per
sonală n-aș fi obținut ceea
ce am în viață. Să zicem,
diploma
de subinginer
luată acum, la anii matu
rității. E de ajuns să amintesc
numai
acele
schirnburi de tură, oferite
de ei, care-mi înlesneau
participarea la cursuri, în
demnurile lor, ba chiar și
mustrările lor — destul de
aspre, de ce n-aș spune-o!
— în momentele cînd eram gata s-o las baltă cu
cartea".
(Aurel
Daltin,
subinginer).
...Dar să ne reîntoarcem
la cazul, dezbătut mai sus.
La sediul comitetului de
partid, scurtă ședință. în
jurul mesei, un grup de
bărbați (printre care re
cunosc și pe cîțiva dintre
participanții la ancheta
noastră)
discută liniștit :
„Este oare timpul să pro
punem pe ordinea de zi a
consiliului oamenilor mun
cii o adresă către tribu
nal de a se reduce terme
nul pedepsei lui Gheorghe
I. 7“ Argumentele se înșiră
pro și contra, fiecare por
nit dintr-o cunoaștere te
meinică a situației,
îm
brăcat în grija tovără
șească pentru omul ree
ducat în mijlocul colecti
vului.

Laurențiu DUȚĂ
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insămințării culturilor din prima urgență

nu poate suplini restanțele la
PRODUCȚIA FIZICĂ

DAR ÎN MULTE LOCURI, SPIRITUL DE ORGANIZARE
Șl DE ACȚIUNE N A IEȘIT DIN LETARGIA IERNII
Specialiștii și mulțî oameni ai muncii din agricultură știu că plan
tele din urgența întii se insămințează primăvara devreme, îndată ce
se poate intra pe teren și solul are o temperatură de 1—2 grade. In
această urgență sint griul de primăvară, ovăzul, mazărea, lucerna, trifoiul,
muștarul, sparceta, măzărichea, inul pentru fuior și de ulei, lintea, bobul,
orzoaica, sfecla și altele.

TIMIȘ

în Cîmpia Banatului, lucrările agri
cole se intensifică pe măsură ce se
i zvintă noi și noi suprafețe destinate
culturilor de primăvară. Pină ieri. 14
martie, pe ansamblul unităților agri
cole din: județul Timiș au fost însămințate circa 3 000 hectare de ma
zăre, trifoi și lucerna. în cursul zilei
de joi a început plantarea cartofilor
timpurii, iar de vineri — și semănatul
sfeclei furajere. Temperatura în sol
a ajuns acum la 4 grade, creîndu-se
condiții și pentru . semănatul sfeclei
de zahăr. Dealtfel, in acest scop me
canizatorii și țăranii cooperatori din
județ au și pregătit circa 8 000 hectare teren. Din discuțiile avute cu
specialiști dintr-o .serie de unități
agricole rezultă că aceste suprafețe
puteau fi însămințate incă de Ja în
ceputul săptăminii. Declanșarea aces
tei lucrări se tergiversează insă din
lipsă de erbicide. Aflăm că acestea
lipsesc nu numai în Timiș, Pornind
de la această situație, este de datoria
Ministerului Agriculturii să clarifice
cu unitățile agricole dacă problema
poate fi soluționată in următoarele
zile, iar dacă nu — să indice condi
țiile în care pot trece la începerea
acestei lucrări.
Se lucrează, practic. în toate unjtațile agricole. Ritmul la semănat este
in creștăr.e. mai ales in consiliile
agroindustriale din zona de . cimpie
a județului. Suprafețele cele mai
mari au fost însămințate in consi
liile agroindustriale Cărpiniș, Timi
șoara și Peciu Nou. Totuși, în uni.■tățile agricole din Consiliul agroin
dustrial Recaș, semănatul mazării,
declanșat cu multă întîrziere, se des
fășoară încă sub posibilități, nerealizîndu-se prevederile din graficul

stabilit. Așa se explică faptul că aici
au fost semănate abia 20 hectare cu
mazăre, din cele 160 planificate. Rit
muri scăzute se înregistrează și in
unitățile agricole din Biled și Becicherecu Mic.
în Consiliul agroindustrial Cenei,
joi și vineri s-a lucrat cu toate for
mațiile de mecanizatori. în fermele
C.A.P. Cenei se acționa la fertilizarea ogoarelor și pregătirea tere.nului, iar formația condusă de inginerul loan Iute lucra la plantatul car
tofilor. Asistența tehnică calificată
asigurată doar de șefii de fermă pu
tea și trebuia întărită .prin prezența
in cîmp și a celorlalți specialiști, a
cadrelor de conducere din coopera
tivă și din comună. Este inadmisibil
ca acum, cînd fiecare oră, fiecare zi
contează pentru avansarea lucrărilor,
diferiți specialiști să-și piardă tim
pul cu alte treburi, in loc să lucreze
efectiv, alături de mecanizatori.
Din diseuția cu tovarășul Radu
Lazăr, prim-vicepreședinte al Consi
liului agroindustrial Cenei, am aflat
că s-au stabilit responsabilități pe
fiecare specialist și cadru de condu
cere, că in această primăvară nu se
va admite să se mai muncească fără
un control permanent pentru a se
asigura calitatea corespunzătoare a
lucrărilor.
Acum, cu fiecare zi se . creează noi
fronturi' de lucru pentru mecaniza
tori. Deosebit de important este ca
în fiecare unitate să se treacă în
mod organizat la identificarea supra
fețelor pe care pot intra tractoarele.

Iosif POP
Cezar IOANA

IALOMIȚA

Trebuie arătat că suprafețele însămințate pină în prezent sînt mici,
eu mult sub posibilități. Desigur, prelungirea timpului reee a împiedicat
începerea lucrărilor Dar in cea mai mare parte a țării temperatura so
lului a crescut simțitor, ceea ce impune să se treacă din plin la semănat,
identificindu-se solele, care pot fi lucrate cu prioritate. Cum se respectă
această cerință ? Iată Ce. ne relatează corespondenții noștri.

crul a început abia spre, prînz, pen
tru că cele 11 tractoare ale secției
(S.M.A. Borcea) au fost pornite ne
ririd cu singura baterie existentă. Ba
mai mult, mecanizatorul de pe trac
torul cu semănătoare a pornit la ma
gazia fermei să i se facă plinul. Cum
s-ar zice, s-a dus moara la sac. Și
aceasta pentru că singura remorcă
existentă era și ea defectă. în același
timp, un alt mecanizator care se afla
la discuit a fost obligat să iasă din
brazdă fiindcă și-a pierdut cauciucul
de pe axul tractorului. „Majoritatea
utilajelor repartizate de S.M.A. Bor
cea acestei ferme sînt într-o stare
necorespunzătoare, iar altele nici nu se
află încă pe cimp -- ne-a spus ingi
nerul Adrian Pop. Stațiunea nu ne-a
trimis cele 16 tractoare U 650 și L 410,
cit prevede programul, iar din 15 re
morci — doar 3, și acestea defecte".
Directorul S.M.A. Borcea cunoaște

situația, dar probabil că preferă să
caute soluții la aceste probleme nu. în
cimp. ci in birou. Deși știa că se de
clanșează campania, el nu a catadic
sit să trimită nici un alt specialist din
cadrul stațiunii la ferma Bărăganul.
Nici din partea Consiliului unic agro
industrial Borcea nu s-a deplasat ci
neva să rezolve problema organizări
formației de mecanizatori. Ion Stanciu. inginer-șef 1^ Trustul horticol
Ialomița, ne spunea că cele 15 secții
de mecanizare pentru horticulturii, 34
formațiuni și .48 grupe specializate
sint pregătite pentru campania de
primăvară. Dar dacă printre ele mai
sint unele ..pregătite", așa cum sint
cele pentru ferma nr. 2 Bărăganul
din cadrul l.P.I.L.F. Fetești, atunci
situația este mai mult decit precară.

Mihai VIȘO1U

corespondentul

„Scinteii1'.

TULCEA

Prea mult se așteaptă un timp
excelent de lucru
în unele unități agricole din jude
țul Tulcea a început insămințarea
culturilor din prima urgență. Pină in
prezent au fost semănate- 261 hectare
cu lucerna, borceag, mazăre și sfeclă
de zahăr. Bunăoară, mecanizatorii și
cooperatorii din Dăeni au și incorpo
rat în sol sămînta de sfeclă de zahăr
pe 53 hectare, din cele 120 hectare
planificate. De asemenea, au mai se
mănat 20 hectare cu borceag. Coope
rativele agricole din Dunavăț și Murighiol au început semănatul lu
carnei.
'
în condițiile acestei primăveri în. tirziate și reci a pierde o zi înseamnă
să întîrzii în mod conștient executa
rea lucrărilor. Să luăm cazul mazării
— cultură care trebuie însămințată
devreme, în sol umed și rece. Lucră
torii de la fermele l.P.I.L.F. Tulcea,
profitînd de cîteva ferestre de timp
favorabil,. au
. . trecut
... la. insămințarea
mazării. Condiții asemănătoare au
avut și celelalte unități care au de
semănat mazăre — cooperativele
agricole Nalbant. lazurile. Valea

carilor, Agighiol — dar conducerile
lor nu au profitat de aceste .„feres
tre" pentru a începe semănatul. Chiar
și cele 25 de hectare semănate intr-o
zi in fermele l.P.I.L.F. reprezintă un
ritm de lucru foarte scăzut, ceea ce
demonstrează că s-a lucrat necores
punzător. Zilele favorabile și frigu
roase vor mai alterna. De aceea, fie
care fereastră bună pentru semănat
trebuie folosită corespunzător. Ast
fel se va putea asigura semănatul ce
lor 1 600 hectare cu mazăre, în mod
eșalonat, dar in termenul planificat.
Dealtfel, toate tractoarele și mași
nile agricole necesare acestor lu
crări sint gata de lucru. Au fost pre
gătite pentru insămințat peste 15'000
hectare; totodată, in aceste zile se lu
crează cu intensitate sporită la grăpacea terenului în consiliile unice
Cerna și Greci, unde mai sint rămineri in urmă.

Neculai AMIHULESEI

La ultima adunare generală a oa
menilor muncii de la -Combinatul de
.oțeluri speciale din Tîrgoviște. numeroși participanti la dezbateri i-au
criticat sever pe cei care nu s-au
ocupat cu răspundere pentru a se
evita încheierea anului 1979 cu
restanțe, la producția de otel, bare si
blocuri forjate. Unii vorbitori au de
monstrat'că dacă reparațiile s-ar
efectua respeciindu-se riguros grafi
cele stabilite și cerințele dc calitate,
dacă reviziile tehnice și lucrările cu
rente de întreținere și-ar exercita din
plin menirea „profilactică" nu ar mai
exista nici un motiv să nu se înde
plinească sarcinile de plan, putindu-se chiar obține sporuri Ia toate
sortimentele. întrucît toți oamenii
muncii din întreprindere cunosc că
statul, societatea noastră au investit
fonduri importante pentru • dotarea
acesteia cu tehnică nouă, modernă,
adunarea genera
lă a adoptat o se
rie de măsuri
menite să aș.eze
activitatea de .în
treținere și repa
rații pe baze tehnico-orgahizatorice trainice, pentru
a nu se mai repe
ta situația din
anul 1979.
Revenind acum
în întreprindere
pentru a examina eficienta
. __ ... măsurilor
_____
stabilite, am întilnit o serie de mun
citori. ingineri, maiștri care se aflau
în alertă pentru a repune cit mai re
pede in funcțiune o macara. Graba lor
era pe deplin justificată, deoarece, din
cauza defectării acestui utilaj, unul
din cuptoare aștepta de trei ore cu
șarja pregătită pentru turnare. O
oprire neprevăzută â unei macarale,
care a prelungit durata de elaborare
a șarjei cu 50 la sută. Putea fi pre
venit acest- incident ? Bineînțeles că
da, prin reviziile tehnice care .tre
buiau să’se efectueze în mod obliga
toriu. zilnic.
— întreruperile neprevăzute con
stituie adevărata cauză a ne.realizărilor — apreciază ing. Ion Chiose, di
rectorul uzinei nr. 1. Reducerea lor
în proporție de 90—95 la sută ne-ar
asigura depășirea, in acest an, a pro
ducției fizice la oțel, la bare și
blocuri cu cel puțin 3—4 procente,
La oțelăria electrică nr. II, de exempiu, . in lunile ianuarie și febcuarie,
cuptoarele au staționat, în principal
din cauza defecțiunilor mecanice și
electrice, peste 2 400 ore ; fără aceste
neajunsuri puteam să producem in
plus circa 1 000 tone dc oțel.
Este, desigur, vorba' de o aprecie
re autocritică a efectelor neajunsu
rilor in gospodărirea fondurilor fixe,
A înțeles interlocutorul răspunderea
care îi revine lui. întregii conduceri
a uzinei, pentru preintimpinarea unor
asemenea deficiențe ? Ing. I. Chiose
se simte dator să continue :

corespondentul „Scinteii

întrecerea...
(Urmare din pag. I)

— Poate că ar fi fost mai bine să
întrebați care din ele s-au și rezolvat.
Pentru că au fost multe situații cind
respectivele propuneri se cereau re
zolvate cu maximă urgentă. Mă re
fer, de exemplu, la cele privind pre
gătirea temeinică a. campaniei agri
cole de primăvară. La intilnirile eu
alegătorii din cooperativele agricole
Negrilești. Drăgănești și ..Voința",
care aparțin de municipiul Tecuci,
s-au făcut o seamă de propuneri pri
vind accelerarea fertilizării ogoarelor
cu îngrășăminte organice. Acțiunea
era in curs de desfășurare, dar. este
drept, foarte lent, greoi. Așa că. in
zilele imediat următoare acestor intilniri. am organizat, chiar cu sprijinul
celor care au făcut aceste propuneri,
cîteva acțiuni de masă folosind toate
mijloacele de încărcare și transport
disponibile, astfel incit întreaga can
titate de îngrășăminte organice existente să poată fi transportată pe
cîmp. Și a fost. Nici accelerarea executiei apartamentelor nu putea aștepta. Alături de viitorii locatari,
și alți cetățeni ajută la grăbirea lu
crărilor de finisare a unor blocuri.
— Cine controlează modul in care
sint rezolvate propunerile cetățeni
lor ?
— Cum cine ? în primul rînd pri
marul municipiului, adică subsem
nata : aceasta e o datorie importantă,
care îmi revine atît mie, cit și celor
lalți activiști din aparatul de partid și
de stat. Cum să nu mă intereseze, de
exemplu, faptul că locuitorii s-au
oferit să sprijine ridicarea noii grădi
nițe de copii din cartierul „23 August"?
La fel și în cazul noului magazin BIG
sau al celor de la parterele noilor
blocuri. Tot așa. pornind de la o pro-
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punere cetățenească privind utilizarea
judicioasă a combustibilului și ener. giei, s-au constituit echipe formate
din reprezentanți ai asociațiilor de
locatari și specialiști de la consiliul
popular municipal, care au verificat
toate instalațiile de la centralele ter
mice și din apartamente, pentru a se
închide orice supapă a risipei. De ase
menea, in acțiunea de valorificare a
resurselor și materialelor reciclabile.
Ia întreprinderea de ambalaje meta
lice s-au depistat noi posibilități și
căi de economisire, evidențiate în ca
drul întilnirilor candidaților cu-cetă
țenii din întreprindere.
— Tecuciul a fost .și pină acum o
localitate bine gospodărită, frumoasă,
dovadă și numeroasele distincții pri
mite. Ce considerați că mai trebuie
făcut ?
— în ultimii ani s-au realizat și
la Tecuci multe obiective gospodă
rești și de înfrumusețare, dar mai
avem încă multe altele de făcut de
acum înainte. Cetățenii au făcut nu
meroase propuneri și în acest sens.
Tot ei participă în aceste zile la
ample acțiuni de îngrijire a pomilor
de pe arterele orașului, iar pentru
amenajarea locurilor de joacă pentru
copii, a bazelor sportive. îngrijirea
spatiilor verzi și plantarea de flori
nu așteaptă decit vreme mai priel
nică. Si — de ce n-aș spune-o ? — in
aceste acțiuni ne bizuim foarte mult
pe aportul femeilor din Tecuci. între
care nu pot să nu le amintesc aici
pe deputatele Elena Handuc și Măndița Dorondoc. femei destoinice, har
nice. cu spirit de inițiativă. Tot pe
baza unei sugestii cetățenești. în această primăvară vom deschide un
șantier al tineretului pentru realiza
rea unei baze sportive complexe și
întreținerea parcului zoologic. Multe

de întreținere, ce revin muncitorilor
care minuiesc utilajele — comple
tează maistrul Tiberiu Inoșel. De
pildă, electrozii se rup de multe ori.
Una din cauze : operatorii nu curăță
la timp portelectrozii. Răspunderea
ne aparține nouă, maiștrilor, pentru
că nu urmărim execuția riguroasă a
acestei operații.
La opinia autocritică a maistrului
ar mai fi de adăugat că repartizarea
cadrelor tehnice pe schimburi nu tine
seama de necesitățile producției. Ate
lierele de întreținere ale otelăriei
electrice nr. 2 dispun de 7 ingineri.
2 subingineri și 6 maiștri, însă dintre
aceștia, in schimburile II și III este
repartizat numai cite un inginer, și
acela din rindul... stagiarilor I
Dar utilajele ,.cad“ pe neașteptate
și din alt motiv. In primele două luni
ale anului nu au fost realizate <18 re
parații planificate, dintre care cinci
reparații capitale ; neglijate, mașinile
și instalațiile iși pierd vigoarea. De
ce nu se respectă graficele de repa
rații ? — l-am întrebat pe inginerul
Victor N’ecuiaescu, șeful serviciului
meeano-energetic.
— în esență, din cauza lipsei aproa.pe permanente a pieselor de schimb
— ne-a spus interlocutorul. Combi
natul, așa cum a fost proiectat, tre
buie să-și asigure, cu forte proprii,
cea mai mare parte a pieselor, de
schimb necesare. Dar această preve
dere a rămas pină in prezent doar pe
hirtie, intrucit atelierul nostru de în
treținere mecano-energetică — con
struit de cițiva ani •— nu a fost dotat
cu o serie de mașini-unelte de per
formanță — mașini de alezat și fre
zat, mașini de mortezat și rectificat,
strunguri. Pentru a asigura totuși pie
sele de schimb, combinatul nostru
a întocmit, cu sprijinul comitetului
județean de partid, un program
de cooperare cu întreprinderi din
județele Dîmbovița. Prahova și Bra
șov. Cooperări care uneori se respec
tă, alteori... Și. in afară de aceasta,
s-ar impune înființarea, in cadrul
combinatului, a unui atelier pentru
reconditionarea pieselor și subansamblelor uzate.. Este total neecono:
mic să tot cerem piese de schimb
noi.
— Cine vine la noi este impresio-

Gheorghe MANEA

corespondentul „Scîntefi

Materialele refolosibile
(Urmare din pag. I)

Odaia

insămințările, in unitățile agricole din județul Timiș continuă fertilizarea semănăturilor de toamnă cu
îngrășăminte chimice. In fotografie - un aspect de muncă la cooperativa agricolă Remetea Mare

VOIUL UNITA ȚII POPORULUI - UN VOT AL FAPTELOR
„Avem ambiția să cîștigăm

nat de numărul mare de mașini-unel
te din secția prelucrări mecanice și
se întreabă cum de nu reușim să
realizăm piesele de schimb de care
avem nevoie — intervine ing. Florin
Stănescu, șeful secției. Este de mira
re, intr-adevăr, dar fără utilajele de
performanță care ne lipsesc nu pu
tem realiza un flux integrat în fa
bricația de piese de schimb. Așa se
face că recurgem la numeroase cola
borări, în timp ce utilajele noastre
sint insuficient folosite.
Aici este locul să arătăm că nici
colaboratorii nu iși îndeplinesc obli
gațiile. Din piesele de schimb con
tractate pe anul 1979', combinatul de
Ia Tîrgoviște a primit pină acum nu
mai a șasea., parte I Cind vor sosi
restul de piese de schimb ? Să no
minalizăm și unitățile restanțiere :
întreprinderea de mașini grele din
București, „Progresul" Brăila și în
treprinderea me
talurgică Aiud.
Răspunzînd unei
anchete a ziaru
lui „Scînteia" in
. legătură cu recu
perarea restanțe
lor la producția
fizică pe luna ia
nuarie, ing. Emil
lonescu, directo
rul tehnic al com
binatului. a insis
tat asupra necesitatii de a se crea. o bază puternică
pentru
producerea
pieselor de
schimb.
— Dispunem de o dotare . tehnică
de cea mai mare complexitate, ce ri
dică, totodată, probleme tehnice și
tehnologice deosebite în domeniul
întreținerii și reparațiilor pe care nu
le vom putea rezolva rugîndu-ne de
unii și de .alții — completează acum
interlocutorul. Concluzia este fi
rească : se impune crearea unui
centru propriu de cercetare și ptoiectare. Una din multele teme po
sibile pe care le-ar prelua spre re
zolvare acest colectiv de specialiști
ar fi tipizarea pieselor și subansamblelor de schimb, Oțelăria
electrică nr. II, ca șă dau numai un
exemplu, are in dotare 7 cuptoare
electrice de 5' tipuri, 4 mașini de
șarjare din care numai 2 sint la fel
și 56 poduri rulante de 20 de tipuri.
Avem insă nevoie, in acest sens, ca
și pentru procurarea mașinilor-unelte de performanță, de sprijinul foru
rilor de resort.
Concluzia metalurgiștilor tirgovișteni formulată in adunarea generala,
potrivit căreia întreținerea și repa
rarea corectă a utilajelor constituie
o cale sigură pentru sporirea pro.ducției de oțel, este perfect înteme
iată, iar măsurile tehnice și organi
zatorice propuse cu acest prilej bi
nevenite. Important este insă ca ele
să fie aplicate operativ, integral.
După cum s-»a văzut, in activitatea
de întreținere și reparații a utilaje
lor sint destule neajunsuri, elimina
rea lor presupunind o acțiune fer
mă. politico-educativă. din partea
organizației de partid pentru spori
rea răspunderii factorilor de condu
cere din combinat, pentru manifes
tarea pregnantă a spiritului gospodă
resc al muncitorilor și mecanicilor,
pătruns de grija fată de zestrea teh
nică a combinatului — așa cum a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, la
recenta Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. Numai astfel și pro
ducția fizică va fi realizată, siderurgiștii tirgovișteni părăsind locul neo
norant de restanțieri.

La Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște
s-au stabilit măsuri pentru buna întreținere
și repararea utilajelor, dar aplicarea lor
în practică este tergiversată

In cîmp și nu în birouri trebuie soluționate
problemele încă nerezolvate
rea patului germinativ, iar .cele 3
Biroul județean de partid Ialomița
semănători SUP 29 funcționau ire
a stabilit sarcini riguroase privind
proșabil. La semănat se lucra cu
declanșarea campaniei agricole de
viteză mică, ținindu-se cont că so
primăvară, ■ mobilizind toți factorii
lul era umed. Oamenii foloseau
pentru întronarea ordinii și discipli
fiecare. minut bun de lucru. Pină
nei in respectarea tehnologiilor, pen
tru realizarea unor lucrări de cali .seara ei au insămințat 2.0 de hectare
cu mazăre. Șeful fermei, inginerul
tate, corespunzător indicațiilor clare
Virgil David, se arăta mulțumit de
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
calitatea
lucrărilor., Și .era normal
la Consfătuirea de lucru de la C.C.
să fie așa, deoarece șeful secției
al P.C.R. din februarie a.c.
de mecanizare, Viorel Dan, s-a aflat
Cum decurg lucrările în cimp ?
permanent printre mecanizatori, ur
Primii au intrat în brazdă mecaniza
mărind cu ochiul exigent al specia
torii de la fermele l.P.I.L.F. Fetești,
listului modul in care fiecare meca
unde se vor însămința o bună parte
nizator respectă normele de calitate
din cele aproape 3 000 hectare pre
văzute să fie cultivate cu mazăre și , a lucrărilor.
Din păcate, unii se dezmorțesc în
600 hectare rădăcinoase din județul
cet după această iarnă lungă. La
Ialomița. Ea ferma nr. 5 l.P.I.L.F.,
ferma nr. 2 Bărăganul din . cadrul
care face parte din Consiliul unic
Consiliului unic agroindustrial Borcea.
agroindustrial Dragalina. avem ima
lucrările decurg cu totul altfel fată de
ginea că oamenii muncesc bine or
cum au fost prevăzute. în program. S-a
ganizat, cunoscîndu-șî cu precizie
planificat ca semănatul mazării să
sarcinile. Patru tractoare eu discuri
și combinatoare efectuau pregătiinceapă la prima oră a dimineții. Lu-

— Desigur că nu rămînem pasivi
în fata acestor stări de lucruri nega
tive. Ne preocupăm insistent pentru
întărirea compartimentelor de repa
rații prin măsuri de perfecționare și
policalificare a muncitorilor. Conco
mitent. acționăm pentru realizarea
unui volum sporit de piese de schimb.
— Mecanicii și electricienii opresc
podurile rulante pentru revizii, insă
unii dintre ei se mulțumesc să mă
întrebe pe mine dacă există vreo de
fecțiune tehnică — ne prezintă ma
caragiul . Vasile Trandafir modul in
care se fac. uneori, reviziile. Firește
că, de cele mai multe ori. eu nu-mi
pot da seama exact care este starea
tehnică a macaralei. La fel de super
ficială este, nu o dată, atitudinea
maiștrilor.
— Dintr-o mentalitate greșită sau
din comoditate ne interesăm mai
puțin de așa-zisele lucrări mărunte

propuneri au vizat și dinamizarea
vieții cultural-artistice. pentru creș
terea contribuției intelectualilor, a
cadrelor didactice, a tuturor oameni
lor de artă din municipiul nostru la
educarea oamenilor muncii. Toa
te acestea atestă faptul că tecucenii sint hotăriți să-și sporească eforturile pentru dezvoltarea generală
a municipiului și — de ce nu ? — au
ambiția să ciștige chiar ei întrecerea
pe care au lansat-o tuturor locuitori
lor din municipiile și orașele tării.

împreună, deputați și cetățeni, vom
face totul pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotărîri ale Congresului al
XII-lea al partidului. Vom face din
Tecuci o localitate și mai prosperă,
amplificînd rezultatele strălucite pe
care le-am obținut, asemenea tuturor
localităților patriei, in ultimii 15 ani,
de cind la cirma partidului și statului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. anii cei mai fertili din
întreaga istorie a României.

Etica muncii
(Urmare din pag. I)

cît de un popor care muncește cu
elan și se instruiește necontenit.
în epoca noastră, pentru ca munca
să constituie o sursă a dezvoltării
ea trebuie să fie înalt calificată. Punind în lumină legătura indisolubilă
dintre pregătirea cadrelor și dezvol
tare, tovarășul < Nicolae Ceaușescu
arată cu adincă îndreptățire : „înfăp
tuirea tuturor sarcinilor ce ne stau
în față depinde de nivelul de pre
gătire al oamenilor, al cadrelor. Pină
la urmă, forța principală care garan
tează mersul nostru înainte este
omul. De oameni trebuie Să ne ocu
păm, de pregătirea lor, pentru a asi
gura înfăptuirea cu succes a progra
mului de dezvoltare a României so
cialiste".
Corespunzător dezvoltării economico-sociale a țării noastre, popu
lația ocupată va spori de la 10.4 mi
lioane de persoane în 1980 la 11,4
milioane de persoane în 1985, din
care peste 78 la sută vor lucra in
industrie și în ramurile neagricole,
în țara noastră există o permanentă
a pregăti
forță
preocupare pentru
.
,
7
de muncă nevoilor economiei națio
nale.
Tocmai aceste comandamente ale
unei economii din ce în ce mai dez
voltate au modificat orientarea și
calitatea învățămintului nostru. Mu-
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taliile din structura producției, apli
carea pe1 scară din ce in ce mai largă
a noilor tehnologii aduc după sine
modificări ale raporturilor dintre di
ferite grupe de profesii. Lucrătorul
prezentului și, mai ales, cel al viito
rului trebuie format ; pe profile largi
de calificare. în curind. muncitorul
necalificat va deveni un non sens in
țara noastră. Numai in 1978 numărul
muncitorilor calificați ajunsese la un
procent de 83,7 din totalul muncito
rilor. în ramurile de vîrf ale indus
triei însă, ponderea muncitorilor ca
lificați a depășit 90 la sută. Econo
mia noastră a primit in cei patru ani
ai cincinalului aproape un milion și
jumătate muncitori calificați și peste
130 000 de specialiști
_____ i cu
cu .pregătire
_
superioară. în
î
viitorii zece ani se
vor pregăti 6 milioane de cadre ; și
tot în viitorii zece ani învățămintul
de 12 ani va fi generalizat.
Azi nu se mai vorbește în țara
noastră, numai de educație pentru
muncă, ci de educație permanentă
pentru muncă. Sub avalanșa infor
mațională și explozia tehnică, cunoș
tințele se perimează repede. Ceea ce
ni se părea a fi azi un punct foarte
înaintat al cunoașterii, mîine va fi o
cunoaștere uzată, depreciată. în in
dustriile de vîrf cunoștințele sînt așa
de repede depășite incit după un an.
doi de la ieșirea din școală apare

stringent nevoia reînnoirii cunoș
tințelor. ..
Toate aceste cunoștințe nu-și vor
da rodul decit transpuse in viață
prin muncă, această uriașă forță no
vatoare și transformatoare de care
dispune societatea noastră. O muncă
insă de o nouă calitate, o muncă pe
care secretarul general al partidului
o caracteriza' recent ca „cea mai mare
avuție socială, izvorul tuturor prefa
cerilor revoluționare ale societății, ele
mentul fundamental al progresului".
Putem avea un potențial material
de primă calitate ; dacă el nu va fi
minuit de mîini meștere, calificate,
conduse de minți luminate, va fi doar
un potențial latent. Randamentul ma
șinilor .și utilajelor noastre moderne,
al uzinelor noastre concepute la cei
mai inalti parametri ai tehnicii va fi
înzecit și insutit prin valorificarea
superioară a forței de muncă, prin
calificarea la cote superioare de pre
gătire tehnică a muncitorilor noștri,
prin înnoirea permanentă a cunoș
tințelor.
Această muncă de o nouă calitate
este prestată în mod neapărat nece
sar de Oameni de o nouă calitate. De
altfel. integrarea celor ce muncesc in
colectivul de muncă duce la un per
manent transfer de valori sociale de
la societate la individ și de la indi
vid Ia societate. .Este un transfer ce
funcționează la scară națională și'
care duce la o concepție angajantă
față de tot ceea ce se înfăptuiește
în țara noastră;
Etica acestei munci de o nouă ca
litate este o etică a deplinei respon
sabilități. A acelei atitudini ce încor
porează sensibilitate, atașament, dar
și un efort neîntrerupt și obstinat de
învățătură, de asimilare a celor mai
noi și complexe cunoștințe in dome
niul-tehnicii. organizării și conducerii.
, Efortul nostru, al tuturor este arcul
voltaic^ întins spre societatea noastră
de mîine. Societate pentru care
poporul și-a exprimat impresionanta
sa opțiune prin votul de la 9 martie.Un vot al democrației, un vot al în
crederii in viitor.

sectorul de prelucrare a acestor ma
teriale. Colectivul a găsit soluții in
propria întreprindere. Pe baza poli
calificării personalului muncitor, or
ganizării superioare a locurilor de
muncă și a ailor măsuri, s-au extins
zonele de servire a mașinilor, asigurîndu-se forța de muncă necesară
sectorului de prelucrare a materiale
lor refolosibile și creșterea produc
tivității muncii pe ansamblul intreprinderii. Cu alte cuvinte, pentru
acest sector nu s-a apelat la formula
comodă a angajării de noi muncitori.
Este de relevat Și
și modalitatea
practică prin care a fost rezolvată
problema spațiului și utilajelor ne
cesare acestui sector. Prin reamplasarea unor utilaje și raționalizarea
fluxurilor de fabricație in întreprin
dere, s-au eliberat spații pe care au
fost montate o linie tehnologică de
preparație, trei mașini de filat cu
inele și alte utilaje necesare prelu
crării materialelor refolosibile, creș
terii producției la diferite sortimen
te. Mai exact, pe aceste suprafețe se
realizează un spor anual de producție
. în valoare de 3.2 milioane lei. In ce
privește utilajele necesare valorifi
cării materialelor recuperabile, in
mare parte acestea au fost ‘’găsite
chiar în întreprindere.
Noua destinație dată materialelor
recuperabile și refolosibile — împle
tită strins cu reducerea continuă a
consumurilor specifice de materii
prime — a determinat, de fapt, un
progres calitativ în activitatea fila
turii, caracterizat prin creșterea mai
susținută a producției fizice și efi
cienței economice, implicit a valorii
producției nete. Dar să apelăm din
nou la evidentele întreprinderii. în
1976, aici au fost reintroduse in fa
bricație 7 tone materiale recupera
bile și refolosibile, in 1979 s-a ajuns
la 130 tone, iar in 1980 — sînt pre
văzute 140 tone, ceea ce practic asi
gură resurse materiale pentru reali
zarea unei producții în valoare de
10,5 milioane lei. Iar firele realizate
din aceste materiale întrunesc aceiași
parametri calitativi ca și cele obți
nute din materii prime originale.
Valorificarea superioară a resurselor
refolosibile a influențat pozitiv nive
lul producției nete și al altor indica
tori de eficiență. Numai în primele
două luni ale acestui an prevederile
de plan la producția netă au fost de
pășite cu 3,1 milioane lei, iar sarcina
de creștere a productivității muncii
— cu 6,4 la sută.
Sînt realizări care pledează convin
gător pentru extinderea și generali
zarea experienței întreprinderii bucureștene. Cum se acționează in acest
scop ? — îl întrebăm pe directorul
general al Centralei industriei linii.
— Pe baza indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea de lucru din vara anului tre-

cut. cu cadre de conducere din industria ușoară, precum și a recomandărilor făcute cu ocazia recentei
vizite de lucru la Filatura de lină
pieptănată din București, centrala
noastră a trecut la îmbunătățirea ra
dicală a activității de colectare |și
valorificare a materialelor recupera
bile‘și refolosibile. Am acționat |și
acționăm cu prioritate pentru înfiin
țarea de secții speciale pentru recu
perarea și valorificarea materialelor
recuperabile și refolosibile la filatu
rile de lină pieptănată din Miercurea
Ciuc. Buzău, Focșani și Ghimbav,
specializate in producția de fire pen
tru tricotaje. Dotarea secțiilor d»
prelucrare a acestor materiale se asi*
gură, printr-o organizare mai judiefc
oasă a fluxurilor de producție. ca
utilajele existente in fiecare din în
treprinderile amintite, iar eventualele
completări de utilaje se obțin priis
transfer de la unități cu profil
similar din cadrul subramurii. In
acest an, in' fabricația de fire piep ••
tănate pentru țesături vom valori
fica minimum 1 400 tone materiale
recuperabile și refolosibile, cu 33 la
sută mai mult decit anul trecut. Tot
odată. la articolele din fire cardate
s-a stabilit, corespunzător posibili
tăților permise de limitele tehnologi
ce, structura și destinația produselor,
o proporție de 60 Ia sută de înlocui
re a materiilor prime originale cu
materiale recuperabile și refolosibile.
Directorul centralei a ținut să pre
cizeze că. în zilele următoare, pro
gramele de creație ale centralei și
întreprinderilor consumatoare de ma
teriale recuperabile și refolosibile
vor fi reconsiderate, in scopul reali
zării unui volum mai mare de sorti
mente din toate grupele de produse,
prin creșterea ponderii acestor ma
teriale in totalul materiilor prime ce
se vor» utiliza în producția curentă.
Ca urmare, pe ansamblul centralei,
în acest an vor fi valorificate aproa
pe 27 000 tone materiale recuperabile
și refolosibile. Această creștere se
va realiza prin utilizarea deplină a
capacităților existente și prin pu
nerea in funcțiune a unor noi capaci
tăți de producție.
Evident, tot ceea ce s-a întreprins
pină in prezent, tot ceea ce iși pro
pune Centrala industriei linii șă rea
lizeze in acest an pe linia extinderii
experienței acumulate, a valorifică
rii cu eficientă tot mai ridicată a
materialelor recuperabile și refolosi
bile constituie o bază bună de trecere
la cincinalul 1981—1985. Tocmai por
nind de la înțelegerea în mod res
ponsabil a sarcinii subliniate de conducerea partidului că aceasta reprezintă o problemă de prim ordin in
economie, pentru asigurarea bazei
de materii prime, centrala a stabilit
ca in 1985 să fie recuperată și valo
rificată superior o cantitate de ma
teriale refolosibile de peste două ori
mai mare decit în anul 1980.
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GÎNDIREA SOCIAL-POLITICA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
aport de mare pref la tezaurul teoriei
șî practicii revoluționare
(Urmare din pag. I)

vință un strălucit model. Înscriind,
prin generalizarea teoretică a expe
rienței revoluției și construcției so
cialiste in România, prin analiza și
interpretarea principalelor fenomene
și procese caracteristice lumii con
temporane, contribuții inestimabile Ia
dezvoltarea socialismului științific, a
gindirii materialist-dialectice.
Ideile și concepțiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu izvorăsc dintr-o
profundă stăpinire a dialecticii re
voluționare, a marilor adevăruri ale
materialismului dialectic si istoric,
dintr-o temeinică cunoaștere a reali
tăților românești și ale lumii contem
porane, din descifrarea cu maximă
perspicacitate a cerințelor obiective
ale dezvoltării sociale, din excepțio
nala receptivitate fată de fenomenele
și problemele noi. pe carte o poate
conferi numai un contact direct, neîn
trerupt cu viata. ■ Caracteristic pentru
gindirea secretarului general al parti
dului este, totodată, faptul că ea nu
cantonează în concepte abstracte, in
construcții speculative, sterile, ci este
o gindire vie, activă, creatoare, un
înalt exemplu de îmbinare a teoriei
cu practica : elaborate pe baza gene
ralizării datelor practicii socialistorice, ideile și tezele enunțate sînt
menite să influențeze practica. Toate
acestea imprimă operei teoretice a
tovarășului Nicolae Ceaușescu o
sclipitoare originalitate, o înaltă efi
cientă socială, conferindu-1 o dimen
siune nu numai națională, dar și uni
versală, o largă rezonantă internațio
nală, ca o exemplară ilustrare a
marxismului creator.

Idei-foriă în construirea
noii orînduiri. în această operă
sînt abordate o arie extrem de largă
de probleme, practic totalitatea sfe
relor vieții social-politice. încercind
în cele ce urmează o succintă evocare
a cîtorva din principalele probleme
care și-au găsit elucidarea, se poate
releva, de Pildă, clarificarea științi
fică a etapelor dezvoltării economicosociale a României, analiza într-o
concepție unitară, de ansamblu, a
procesului evoluției României de la
stadiul de tară capitalistă slab dez
voltată la stadiul de tară socialistă
în curs de dezvoltare, analiză încunu
nată prin stabilirea obiectivului stra
tegic fundamental al etapei actuale —
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, ajungerea, pînă la
mijlocul deceniului următor, la nive
lul țărilor cu o dezvoltare medie, iar
în perspectivă la nivelul țărilor dez
voltate economic. Definirea de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
ceptului de societate socialistă multi
lateral dezvoltată reprezintă, incon
testabil, unul din" elementele cele mai
de preț ale patrimoniului teoretic al
partidului nostru, acest concept ounînd in lumină. în întreaga lor mul
titudine, complexitate si întrepătrun
dere, obiectivele acțiunii istorice a
maselor, călăuzite de partid, în ve
derea valorificării depline a avanta
jelor socialismului, ca mod superior
de organizare a societății Pe toate
planurile. Există o corelație organică
între acest concept si ideea frecvent
subliniată de secretarul general al
partidului privind caracterul neîntre
rupt al transformărilor revoluționare,
ca lege a dezvoltării istorice în so
cialism. Procesul revoluționar conti
nuă si va continua în vederea reali
zării obiectivelor stabilite în Progra
mul partidului, prin stimularea în
permanentă a spiritului înnoitor,
prin afirmarea calității noi. supe
rioare în activitatea constructivă,
prin perfectionarea continuă a siste
mului nostru social și politic în toate
componentele sale.
Ideile tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la dezvoltarea bazei teh-

nico-materiale a noii orînduiri în
etapa actuală și in perspectivă se
constituie intr-un ansamblu armonios,
într-o concepție unitară care. însușită
de factorii de decizie, de toți oame
nii muncii, devine un eficient instru
ment de acțiune pentru făurirea unei
economii moderne, de înaltă efi
cientă. Teze și cerințe de mare în
semnătate. cum ar fi: stabilirea unui
raport corespunzător între fondul de
consum și fondul de dezvoltare, incit
să se asigure deopotrivă creșterea
puternică a forțelor de producție și
sporirea continuă a bunăstării ; reali
zarea unor ritmuri înalte de creștere
economică, ca singura cale pentru
egalizarea nivelului de dezvoltare al
tării noastre cu cel al țărilor dezvol
tate industrial ; promovarea puterni
că în întreaga economie a cuceririlor
științei și tehnicii înaintate ; stabi
lirea unui raport just între industrie
și agricultură, între producția mijloa
celor de producție și cea a bunurilor
de consum : repartizarea armonioasă
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul tării : realizarea unei calități
noi, superioare în întreaga activitate
economică prin sporirea mai accen
tuată a eficientei, prin ridicarea gra
dului de valorificare a materiilor pri
me, materialelor și energiei etc., sînt
menite să imprime acestor procese
trăsăturile adecvate deopotrivă nece
sităților și posibilităților reale ale
tării noastre și exigentelor revoluției
știintifico-tehnlce contemporane.
Contribuții exceptional de valoroa
se înscrie gindirea secretarului ge
neral al partidului în fundamentarea
știinjei conducerii societății noastre
socialiste, în problema adincirii de
mocrației socialiste, prin accentuarea
continuă a democrației directe, prin
conturarea cadrului organizatoric me
nit să asigure participarea nemijlo
cită a maselor celor mai largi. în pri
mul rind a clasei muncitoare, la
elaborarea politicii partidului și sta
tului, a legilor țării și deciziilor so
ciale, la soluționarea treburilor ob
ștești.
In același domeniu, al vieții politice,
se cuvin relevate clarificările teore
tice ale secretarului general al parti
dului privind formele noi de exerci
tare a rolului conducător al partidu
lui în etapa actuală, prin integrarea
sa organică in toate celulele vieții
sociale, perfecționarea activității și
funcțiilor stalului, corespunzător mu
tațiilor intervenite în viata economico-socială, ca și în nivelul de con
știință al maselor, împletirea tot mai
pronunțată a activității partidului si
statului in procesul făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Un capitol rerharcabil în opera teo
retică a tovarășului Nicolae Ceaușescu
îl înscrie problematica națiunii, con
cluziile în acest domeniu punînd in
lumină rolul de seamă al națiunii, al
statelor naționale, ca factor de pro
gres în epoca noastră, importanta
esențială a întăririi națiunii pentru
edificarea cu succes a socialismului și
comunismului, însemnătatea și căile
realizării deplinei egalități în drep
turi între toti oamenii muncit fără
deosebire de naționalitate, ale întări
rii unității și colaborării lor in mun
ca și lupta pentru înflorirea patriei
comune.
în sfera problematicii filozofice, o
enumerare cit de succintă n-ar putea
să nu stăruie asupra unor aspecte de
asemenea complexitate cum ar fi, de
pildă, problemele formării și dezvoltă
rii conștiinței socialiste, între care teza
deosebit de fertilă pentru practica
socială potrivit căreia răminerea în
urmă a conștiinței sociale fată de
existenta socială nu constituie o fa
talitate. aceasta puțind, dimpotrivă,
să îndeplinească rolul unei forte mo
trice a progresului social ; definirea
trăsăturilor conștiinței socialiste, a
conținutului și obiectivelor politicoideologice și cultural-educative a

partidului și statului socialist în etapa actuală ; problematica privind
natura contradicțiilor in socialism,
cu concluzia că și societății socia
liste îi sînt proprii contradicții, care,
dacă nu sint prevenite sau soluțio
nate la timp, pot căpăta un carac
ter' antagonist.

O viziune unitară, de
largă perspectivă asu
pra problemelor mondia
le contemporane, contri
buții de prestigiu la afir
marea idealurilor de pace
și independență ale po
poarelor, a superiorității
socialismului. De aceea?i ines"
timabilă valoare teoretică și practi
că sînt contribuțiile secretarului ge
neral în domeniul dezvoltării inter
naționale. în lume se bucură de b
largă apreciere gindirea sa origina
lă. analiza pe care o face procese
lor și tendințelor fundamentale ale
lumii contemporane, schimbărilor in
tervenite în raportul de forțe, evi
dențiind factorii determinant! pentru
accentuarea acestor schimbări în fa
voarea forțelor socialismului si pă
cii. Un aport remarcabil a înscris gin
direa tovarășului Nicolae Ceaușescu
la cristalizarea. într-un sistem unitar
de idei, a problemei noilor relații in
terstatale, întemeiate pe principiile
egalității în drepturi, respectului in
dependentei și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc, a democra
tizării vieții internaționale ; de ase
menea, în ce privește definirea con
tradicțiilor pe arena internațională in
condițiile adincirii crizei mondiale,
ale intensificării luptei între state și
grupări,, de state pentru reîmpărțirea
globului, pentru noi sfere și zone de
influentă.
O viziune nouă, unitară și atotcu
prinzătoare datorăm secretarului ge
neral al partidului cu privire la con
ceptul noii ordini politice și econo
mice internaționale, întemeiată pe
principiile egalității și echității, la
necesitatea obiectivă de a se asigu
ra lichidarea decalajelor, a Împărți
rii lumii in bogati și săraci, ca o
condiție esențială a progresului ge
neral al umanității și a statornicirii
unei păci trainice. Același spirit no
vator, aceeași viziune de largă per
spectivă caracterizează gindirea și
acțiunea practică a secretarului ge
neral al partidului in ce privește ce
lelalte probleme cardinale care con
fruntă omenirea in zilele noastre, fie
că este vorba de înfăptuirea dezarmă
rii. salvgardarea destinderii. înfăp
tuirea securității în Europa și in
lume, soluționarea pe cale politică,
prin tratative, a diferendelor dintre
state, sporirea autorității și eficien- ~
tei acțiunilor organismelor interna
ționale, extinderea colaborării și pro
movării înțelegerii intre toate națiu
nile lumii.
Se cuvine relevat rolul de excep
țională importanță ce-i revine tova
rășului Nicolae Ceaușescu în anali
zarea științifică a unor probleme fun
damentale ale procesului revoluționar
mondial, ale mișcării comuniste și
muncitorești internaționale. în opera
sa iși găsește o amplă fundamenta
re necesitatea dezvoltării colaborării
și solidarității cu toate tarile socia
liste și partidele comuniste frățești,
cu mișcările revoluționare și progre
siste de pretutindeni, ca factor im
portant in lupta pentru cauza socia
lismului și păcii. Reliefarea diversi
tății căilor de trecere ale diferitelor
popoare pe calea socialismului. în
funcție de particularitățile specifice
istorice și
naționale,
definirea
cu extremă claritate a unită
ții de tip nou între țările so

cialiste. între partidele comuniste
și muncitorești, caracterizarea conți
nutului nou pe care-1 dobindeșt'e in
ternaționalismul in epoca noastră —
toate acestea reprezintă doar o suc
cintă enumerare a tezelor de mare
anvergură ce poartă, girul gindirii
creatoare, dialectice a secretarului ge
neral al partidului, interpretările date
proceselor și fenomenelor, soluțiile
preconizate înscriindu-se ca prețioase
contribuții la îmbogățirea și aprofun
darea, de pe pozițiile socialismului
științific, ,a problemelor teoretice și
practice ce se pun în prezent în fata
partidelor comuniste și muncitorești,
a altor forte democratice, progresiste,
antiimperialiste.

Substanța întregii poli
tici interne și externe a
partidului — gindirea so
cial-politics a președin
telui României. Imensa valoare intrinsecă a ideilor și concep
țiilor cuprinse în opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu este și mai mult
amplificată prin faptul că aceste idei
și concepții se află la baza politicii
interne și externe a partidului, for
mează substanța tuturor documente
lor de partid, avînd ca o chintesență
Programul partidului. în a cărui ela
borare i-a revenit rolul esențial, hotărîtor, program ce a deschis per
spectivele luminoase ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și ale înaintării României spre
comunism. Ginditorul profund, cel
care, prin excepționala sa capacitate
de investigare a realităților si de
prevedere științifică, prin clarviziu
nea asupra căilor ce conduc spre pro
gresul multilateral al patriei si înflo
rirea națiunii, a adus și aduce o con
tribuție esențială la elaborarea poli
ticii partidului, este în același timp
omul de acțiune, conducătorul politic
tenace, cutezător, experimentat, care,
cu o neasemuită energie, militează
pentru transformarea concluziilor teo
retice in programe mobilizatoare, galva.nizează forța de creație a maselor
pentru înfăptuirea acestor programe,
pentru realizarea tuturor telurilor
propuse.
Supremul criteriu de apreciere a
justeței teoriei este, cum bine se știe,
practica, și în mod firesc marile în
făptuiri ale ultimului deceniu și ju
mătate în construcția socialistă, suc
cesele strălucite obținute în afirmarea
României pe arena internațională,
prestigiul fără precedent pe care l-a
dobîndit în lume reprezentînd o pu
ternică și convingătoare ilustrare a
valorii și eficientei operei teoretice a
secretarului general al partidului, a
justeței și caracterului științific al po
liticii partidului, a capacității parti
dului nostru de a îmbina indisolubil
teoria cu practica, de a conferi teze
lor de inestimabilă valoare privind
dezvoltarea societății argumentul su
prem al faptei, al progresului con
tinuu al societății românești.
Partidul în întregul său. comuniștii,
întregul popor au conștiința limpede
că studierea aprofundată si aplicarea
în practică a bogăției de idei cuprin
se în lucrările tovarășului Nicolae
Ceaușescu, însușirea spiritului creator
ce le caracterizează constituie calea
sigură spre noi si tot mai însemnate
realizări, așa cum sînt ele prefigu
rate în documentele Congresului al
Xll-lea al partidului. în mobilizatoa
rele îndemnuri adresate națiunii noas
tre, cu înflăcărare, cu inegalabilă
forță de convingere de către cel care
de 15 ani in fruntea partidului repre
zintă întruchiparea însăși a spiritului
revoluționar, patriotic, înaltul model
ăl tuturor fiilor tării.
A-și însuși aceste idei, a milita ne
abătut pentru transpunerea lor în
viată este o înaltă îndatorire, o sar
cină de răspundere a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii.

tV
George MIHĂESCU:

„Bună dimineața, Dobrogea!“
O asiduă activitate jur
nalistică. susținută mai ales
în perimetrul dobrogean,
își pune pecetea pe recen
tul volum de versuri al lui
George Mihăescu, Bună di
mineața, Dobrogea ! Pla
cheta reprezintă din toate
punctele de vedere o con
firmare a vocației reporte
ricești. a meseriei de martor
îndemnat să-și „depoziteze"
și liric efuziunile pe care
rigoarea, articolului opera
tiv le refuză. ’ Rezultă de
aici un lirism, el însuși
operativ, adică o frază
poetică directă, constatativă, o metaforă aflată mereu
cu ochii pe realitate. Con
secințele normale ale acestui lirism do adresare
autorul și le asumă încă
din titlu. Nu vom găsi,
prin urmare, în acest vo
lum nici artificii stilistice,
nici experimente ineficien
te, nici sofisticărie metafi
zică, ci gînduri clare, cu
rate, dirijate de un spirit
implicat in mișcarea con
cretă a materiei și in deve

nirea socială a sufletului
uman. Cugetarea ia forma
entuziasmului, logica poeti
că acceptind conștient ex
presia imediat transmisibi
lă. De exemplu, „silozurile",
marile silozuri ale Dobrogei, sint văzute ca niște
„catedrale" : „Mai reci decit catedralele gotice. /
mai solitare decit minare
tele de moschei, / tăcerea
lor e mai adincă / decît a
turlelor părăsite..." (Cate
drale).
Am ’ales această compa
rație pentru că o socot ti
pică pentru ceea ce s-ar
putea numi îmbogățirea
locului comun prin alt loc
comun. Voi continua să
semnalez permanenta auto
ritate a reporterului asupra
poetului, prin sublinierea
dorinței pe care acesta din
urmă o are de a-și con
vinge cititorul că figura de
stil e traductibilă : „Tala
zurile sint zimbrii mării",
transatlanticele sînt „cetăți
ancorate la țărm", corăbii
le sînt „cochiliile pămîntului“ etc.

Universul poetic este unui scriitor decis să dea
prin excelentă dobrogean, friu liber imaginației nu
poetul abordind deliberat mai în măsura în care ateme și obiective : portul, ' ceasta poate însufleți reali
cîmpul verde în care satele tatea fără a o face indesci
par monumente de maci, frabilă.
spiritul lui Ovidiu,. șarpele
Discursivismul, lirismul
fantastic, delta, valea Ca- propozitîv continuă să do
rasu tete. Există în acest mine in placheta lui Geor
atașament fată de coneret ge Mihăescu. dar ele sint
dorinței de comu
un îndemn netăinuit de au expresia
nicare nemijlocită , intrată
tor. Și anume, experiențele definitiv in reflexele zia
premergătoare ale lui Geo ristului. Meritul poetului e
Bogza și Traian Coșovei de a nu cădea in contem
(cărora li se dedică, de alt plație intimistă sau în acel
fel, două poeme : Seceta pastellsm dizgrațios in care
și Monumente de maci),. se refugiază multi poeți ai
Trebuie spus Că admirația Mării. Oricum, e de prefe
față de modelele alese (și rat această poezie care ex
nu mai puțin vocația invin plorează onest, manifest,
cibilă a ziaristului) se im profunzimile
universului
plică in nota descriptivistă marin, poezie care pretinde
a poemelor. Dar ceea ce se a-i diviniza... golurile. Bună
pierde in planul conciziei dimineața, Dobrogea ! e
se recîștigă prin elanul u- un document viu al trăi
manist al versurilor anima rii înfierbintate a istoriei,
te de un real suflu patriotic un omagiu • patetic adus
și cetățenesc. Din „Bună unei ilustre istorii care
dimineața, Dobrogea 1“ răz primește replica grandioasă
bate glasul unui poet me a actualității.
reu prezent lîngâ „piatra
de jertfă a prezentului", a AI. PROTOPOPESCU

PROGRAMUL 1
10,00 Cum vorbim, cum scriem corect?
Argou și jargon
10.20 Telecinemateca
12,05 Concert educativ : Integrala sim
foniilor de Beethoven. Simfonia a
Vl-a — „Pastorala44.
Participă
compozitorul Ștefan Zorzor și di
rijorul Ovidiu Bălan
13,00 De la A la... infinit. Reportaje, do
cumentare, muzică, poezie, sport.
Emisiune de Tudor Vornicu, Ilea
na Vlad și Cristian Țopescu
17.50 Clubul tineretului. Tineri creatori
în amfiteatrul artelor.
Participă
laureați ai premiilor pentru crea
ție ale C.C. al U.T.C. și 'Consiliu
lui U.A.S.C.R., pe anul 1979
18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin țara mea (XXII)
19,40 Teleenciclopedia © Civilizații me
diteraneene. Culturile minoică și
miceniană o Viața — evoluție și
adaptare © Terra —
fenomene
tectonice
20,10 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră EWing. Episodul 29
21,00 Romanțe și cîntece de voie bună
21.35 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

19,00
19,20

19.50
20,10

20,25
21,15
21.35
22,00

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Capodopere, mart interpret!. Du
blul concert pentru vioară, violon-.
cel și orchestră
de
Johannes
Brahms. Soliști : Majumy Fujika
wa și Richard Markson
Muzică populară
Prietenii cimpiei. Un reportaj des
pre activitatea aviației utilitare in
.sprijinul agriculturii
Muzică de jaz
Călătorie pe verticală la ..Neptun".
Reportaj de Platon Pardău
Telejurnal
închiderea programului

;FAPTUL I
ERS I
I

Darul lui
Bokor-baci

I

Casa de cultură din Deva

„Cinstire muncii"
Expozițiile de la
Slatina si Scornicești
au reunit cele mai
izbutite lucrări ale ti
nerilor artiști plastici
ce fac parte din ce
naclul din Slatina al
U.AiP. Intitulată su
gestiv „Cinstire mun
cii", expoziția de la
Casa de cultură a sin
dicatelor din Slatina,
ca șj expoziția de la
Casa de cultură din
Scornicești au drept
coordonată de bază re
flectarea printr-o te
matică cît mai diversă
și prin modalități de
exprimare artistică cit
mai diferite a univer
sului în care trăiesc șl
muncesc locuitorii ju
dețului Olt. Artiștii
plastici au făcut o am
plă documentare în
fabrici și uzine, pe
șantierele de construc
ții. surprinzind pe pînză imagini diverse din
activitatea âluminișților și constructorilor.
Omagiind în felul acesta pe făuritorii va
lorilor civilizației noas
tre socialiste, expozi
țiile se dovedesc a fi,
totodată, o convingă
toare demonstrație a
funcției social-educati
ve a artei. Aceasta cu
atit mai mult cu cît
la Scornicești. de exemplu, artiștii plas
tici slătineni s-ați întîlnit cu cooperatorii
de aici, cu tineri de Ia
întreprinderea de con
fecții din localitate, cu
alți cetățeni ai acestei
multiseculare așezări,
întilnirea a fost între
gită de explicațiile
competente date de doi
tineri critici de artă.

Mihai Ispir si Gheor
ghe Vida, care au pre
zentat și cîteva diapo
zitive cu cele mai va
loroase lucrări ale ar
tei românești contem
porane. Schimburile de
idei dintre criticii de
artă și colectivul cena
clului, pe de o parte,
si dintre artiști și pu
blic, pe de alta, au
condus fără îndoială la
reușita acțiunii de la

Expoziții de artă
plastică
la Slatina
și Scornicești
Soorniceștl. solicltîndu-se, totodată, conti
nuarea unor asemenea
întîlniri — ca modali
tate modernă si actua
lă de dialog.
Activitatea desfășu
rată în industrie și
agricultură a inspu'at
creația multor pictori
slătineni. fapt ce se re
levă în expozițiile de
la Slâțina si Scor
nicești. Tablourile „Elogiul muncii" si „Șan
tier" ale lui Ion Iovan,
sau „Ritm industrial"
al Simonei Lupașcu
sînt compoziții ce re
flectă cu o remarcabilă
forță de sugestie înnoi
rea spectaculoasă a
peisajului slătinean în
acești ani. Dorința de
a se înscrie convingă
tor în realitate se poa
te ușor descifra și în
tablourile Păscutei Io
van („Peisaj indus

trial"), ale Iul Nicolae
Truță
(„Invătămint,
cercetare, producție" și
„Stradă în Slatina"),
Rodicăi Bălaj („Ar
monie") ș.a.m.d.
Pictate cu mijloace
specifice fiecărui ar
tist, tablourile din cele
două expoziții sînt adevărate imagini-simbol ale necontenitei
înaintări a Slatinei, a
județului Olt. deopo
trivă cu tara, spre noi
trepte de progres -și
civilizație. Tinerii ar
tiști plastici de la Sla
tina au o oarecare pre
dilecție pentru peisaj.
Am remarcat îndeosebi
tablourile semnate de
Ion Burcea („Iama"),
Paul Tudor („Peisaj"),
dar și portretele reali
zate de Traian Zorzoliu, care redau într-o
viziune aparte expresia
luminoasă a chinurilor
celor portretizați, fie
că e vorba de aluminiști sau constructori.
Sînt și cîteva încercări
reușite de racordare a
artiștilor plastici slăti
neni la cuceririle artei
moderne, cum ar fi lu
crările de grafică ale
Cristinei Bacicu sau
cele de imprimerie ale
Rodicăi Bălaj. Cele
două expoziții ale ce
naclului artiștilor plas
tici slătineni — al cărui
animator este neobosi
tul Ion Iovan — se
constituie într-o vi
brantă manifestare ar
tistică. constituind, tot
odată. promisiuni pen
tru alte realizări și
mai valoroase.

cinema
Mijlocaș Ia deschidere : SCALA
— 9; 1145: 13,15: 15.30; 17.45: 20,
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30;
17,45: 20, MODERN — 9;
11,15;
13,30: 15,45: 18; 29.
• Sosea odată un călăreț ; PA
TRIA — 9; 11,45: 14,30: 17,15: 20,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45;
13;
15,15; 17,45; 20.15, CULTURAL — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, FES
TIVAL — 9; 11.45: 14.30; 17,15: 20,

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMU
RA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20.
fi I se spunea „Buldozerul44: FE
ROVIAR - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. GLORIA — 8.30: U;
13.30;
16; 18,30; 21. AURORA — 9: 11,15;
13.30; 16,45; 18; 20.
o Sezonul de catifea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15 45; 18; 20,15,
TOMTS — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;
20.
© Deznodămînt Ia frontieră : BU.ZEȘTI •— 9; 11,15: 13,30:
15,30;
17.30: 19.30.
® Cumpăna : BUCEGI —
15,30;
17,30: 19,30 ARTA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Colosul din RodosDACIA —
9; 12; 16; 19. VOLGA — 9: 12: 16;
19.

© Rug și flacără : LIRA —
16;
18: 20, COTROCENI — 15: 17.15:
19,30. COSMOS — 15.30: 17.30; 19.30.
q Supraviețuitorii • DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
O Safari Express ;
FERENTARI
— 15,30; 17.30; 19.30.
© Prezentatorul :
GIULEȘTI
—
9; 11: 13,15: 15.30; 17,45; 20.
© Hoțul din Bagdad : PACEA —
15,30; 17,30; 19,30.
© Clopote de toamnă : VIITORUL
— 15,30; 17.45; 20.
© Studentul, computerul și carto
fii : MIORIȚA — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20.
© Omul care ne trebuie : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
® Domnul
miliard : MUNCA —
16; 18; 20.
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Emilian ROUĂ

„Cîntâm plaiul Mioriței"
„Cîntăm plaiul Mio
riței". spectacolul pre
zentat de „Rapsodia
Română" este un con
cert plin de semnifi
cații, valoros sub as
pect interpretativ, o
manifestare
propusă
de formația de gen a
ansamblului
artistic
„Rapsodia
Română",
de fapt un mozaic de
douăzeci dintre cele
mai noi cîntece dedi
cate patriei, partidu
lui. Caracterul deo
sebit al spectacolu
lui avea să fie dat
și de faptul că in
sală se aflau și mem
brii unor
formații
corale
bucureștene,
formații afirmate și
premiate la Festivalul
national
„Cîntarea
României" : corul uzi

nelor „23 August",
„Grivita Roșie". „Re
publica" ș.a., astfel in
cit întreaga maniles-

Concert
al ansamblului
artistic
„Rapsodia"
Română"
tare s-a transformat
într-un rodnic dialog
între creatori si audi
tori. în veșmintele
melodice șl armonice
ale muzicii.
Unitar prin temati
că, concertul a căpă
tat și ritm datorită
varietății pieselor pro

puse : cîntece de masă,
marșuri, cîntece ritma
te. prelucrări folclori
ce. Majoritatea lu
crărilor — prime au
diții. Cu o formație ce
nu depășește numeric
un cor de cameră, di
rijorul Anatol Goreaev Soroceanu a
reușit să imprime fie
cărui moment mu
zical culoare, forță emoțională. încă o dată
s-a ilustrat preocupa
rea poeților, compozi
torilor. interpretilor, a
membrilor ansamblului
„Rapsodia
Română"
de a aduce omagii ar
tistice expresive mun
cii și marilor eveni
mente pe care le
trăim.

C. ȘTEFAN
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Cu fața la publicul larg
(Urmare din pag. I)

țin dificilei probleme
a structurilor si evo
luțiilor societății. Func1 ția de cunoaștere, așa
dar, este unul din ma
rile merite ale litera
turii, care nu este nu
mai un divertisment, o
„distracție", o formă
superioară de plăcere.
Cu sau fără intenție,
marii scriitori au fost
și mari educatori, învătîndu-ne să ne cu
noaștem mai bine și
să ne orientăm în
viață. Un exemplu
strălucit este opera lui
Eminescu, puțin cu
noscută și prețuită in
timpul ei. dar pe care
in zilele noastre o do
rim deshumată in în
tregime și adîncită în
toate sectoarele ei, ca
expresia 'cea mai bo
gată a geniului româ
nesc. Filozof prin for
mație
universitară,
ginditor în poezie, pro
ză literară și ziaristică,
Eminescu a fost și un
creator de limbă, cu
neatinse valori muzi
cale în vers, iar in

proză cu atingerea tu
turor problemelor puse
tării noastre, înainte
și după cucerirea in
dependenței. Valoarea
civică a scrisului său
este la înălțimea fru
museții ei artistice. In
vederea Împlinirii cit
mai desăvirșite a mi
siunii sale de scriitor.
Eminescu a plecat de
la exemplul înaintași
lor săi, de la respec
tul tradițiilor vii, străduindu-se prin nenu
mărate variante să
smulgă versurilor sale
cît mai multă expresi
vitate și armonie, cît
mai adine înțeles și cît
mai multă forță co
municativă.
Comunicativitatea rămine piatra de încer
care a adevăratelor ta
lente. Dacă îi sînt în
găduite unui tinăr de
butant, în versuri sau
In proză, toate „teri
bilismele" de ordin
lexical, gramatical și
logic, ele nu pot duce
la un rezultat bun
dacă stăruie pînă la
capăt în asemenea ex
periențe sterile. S-a

spus că hîrtia tolerea
ză orice. Se apelează
de asemenea la liber
tatea poetului și, mai
în genere, a scriitoru
lui și a artistului.
Nimeni nu o contestă,
dar cititorul și amato
rul de artă nu pot fi
nici disprețuită nici
prostiți, iar adevărații
scriitori și artiști, orice
ar spune, aspiră la no
torietate și doresc să
fie înțeleși de un pu
blic cit mai larg.
Nu se mai pune, ca
în trecut, problema
existentei
acestuia.
Gustul pentru litera
tură și artele frumoa
se este astăzi mai răspîndit ca oricind în
tara noastră. ■ Cu fața
Ia publicul larg, înțe
legător și generos, tre
buie să producă scrii
torul și artistul intr-o
con glăsuire cît mai
Strînsă. Arta în genere
și cea socialistă anu
me sînt expresia omu
lui și a societății, pen
tru om și pentru so
cietate. pe limba și
pe înțelesul omului și
al societății.

z
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18: 20.15.
© Bilet d© întoarcere : CAPI TOI.
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
e Sub
constelația
gemenilor :
CENTRAL — 9,30; 11,30;
13,30;
15.30; 17,30; 19,30.
© Jocuri de noapte :
TIMPURI
NOI — 15.30; 17.30; 19.30.
• Camionul
de. cursă lungă :
CINEMA STUDIO — 10: 12; 14; 16;
18; 20.
© Popeye marinarul — 9: 10,45;
12,30; 14,15; 16, O dramă Ia vtnătoare — 18; 20 : DOINA.
© Un polițist incomod : VICTO
RIA — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.
• Artista, dolarii și
ardelenii :
EXCELSIOR — 9; 11.15;
13,30:
15,45; 18;
20,15. MELODIA — 9;
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© Cine mă strigă : FLACĂRA —
15.30; 17,45; 20.
© Misiunea
„capricorn
unu44 :
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Alexandru Lăpușneanu — 15, în
semnările unui necunoscut — 20,
(sala Atelier) : Aventură în banal
— 15.30, Trei pe o bancă — 18,30.
© Filarmonica ,.George Enescu"
(sala mică a Palatului) : Treptele
afirmării artistice. Remus Manoleanu — pian — 18.

© Opera Română : Hamlet — 19.
© Teatrul de operetă : My
Fair
Lady — 19,30.
© Teatrul
.,Lucia Sturdza
Bulandra44 (sala Schitu Măgureanu):
Floriile unui geambaș —
19,30,
(sala Grădina Icoanei) : Cum se
numeau cei patru Beatles — 15,
Infidelitate conjugală — 19.30.
9 Teatrul Mic : Minetti — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic : O
șansă
pentru fiecare — 20.
0 Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : Idioata — 15, Tîmon din Ate
na — 19 30, (sala Studio) : Con
versație... — 19.
9 Teatrul Giulești (sala Majestic):
Goana — 19,30, (sala
Giulești) :
Opinia publică — 19,30.
9 Palatul Sporturilor și Culturii :

Concert extraordinar de
muzică
ușoară și populară — 19.
© Teatrul evreiesc de stat :
Un
gînd, o lacrimă, un zîmbet — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Vic
toria) : Boema rîde, cintă și dan
sează — 19,30.
9 Teatrul ,,lon Vasilescu" : Buni
ca se mărită — 19.30.
9 Ansamblul
artistic „Rapsodia
română44 (sala Studio) : De dor,
de dragoste —• 19.
9 Teatrul „Ion Creangă" : Recrea
ția mare — 17.
9 Teatrul „Țăndărică" : Don Quliote — 16.
9 Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 16; 19.30.
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Cea mai mare parte din viată,
Andrei Bokor din Clui-Napoca
și-a petrecut-o lucrind și hălă
duind prin pădurile din munții
Gurghiului. Acolo, la ei acasă. a
cunoscut „pe viu“ cerbii și urșii,
lupii și iepurii, vulpile și căpri
oarele... Pe cele care trebuia să
le ocrotească le-a ocrotit, le-a
îndrăgit. Atit de mult, incit a
doua pasiune a vieții lui a fost
aceea de a le surprinde in cele
mai diferite ipostaze în... sculp
turi. Veritabile opere de artă,
realizate din lemn si coarne
de cerb.
Cea mal migăloasă — dar șl
cea mai frumoasă — lucrare a
lui a fost terminată zilele aces
tea. Pe un suport de lemn de
Tisa, el a implantat trofeul de
coarne al unui cerb superb, pe
care a sculptat aproape toate
viețuitoarele pădurilor noastre.
Este darul pe care și l-a făcut
Bokor-baci la împlinirea virstei
de SO de ani. Multi înainte !

Ca-ntre vecini,
și nu prea...
Ani de zile au trăit în bună
pace, așa cum le stă bine unor
oameni gospodari și vecini
cumsecade. La un moment dat,
din te miri ce, între Gheorghe C.
și Elena I. din comuna Runcu,
județul Gorj, a intrat dihonia și ,
s-au luat la harță. Intr-o zi. Ele
na I. s-a dus la poarta vecinului
pentru a lămuri lucrurile cu el
și cu soția lui. Dar Gheorghe C.
nici n-a vrut să audă de nici o
explicație, de nici o conciliere.
Văzînd că vecina tot insistă și
nu pleacă la casa ei. a inșfăcat-o de mină, a adus-o în curte
și a ridicat... mina asupra ei.
Din cauza loviturilor primite,
vecina a zăcut vreo trei săptămini de zile, iar vecinul ei ispă
șește acum o pedeapsă, prin
muncă, de un an și două luni.
O, și ciți ani de zile au trăit
în bună pace, așa cum le ședea
bine, ca-ntre vecini cumsecade !

Păgubași,
dar nici așa!
tn ultimul timp, in municipiul
Sf. Gheorghe 'au fost găsite di
ferite obiecte și sume de bani,
care au fost predate organe
lor de miliție de către oameni
pentru care cinstea constituie un
bun mai de preț decît 1 orice,
lozsef Bela a găsit o frumoasă
sumă de bani împreună cu ac
tele lui Gheorghe Ganea. Erno
Nemeth a predat la miliție o
geantă cu obiecte și cu tot felul
de acte și bani. Aflați în trecere
prin municipiul Sf. Gheorghe,
Gheorghe Hrelea și Spiridon
Giurghiucă din județul CarașSeverin au găsit pe stradă o sa
coșă cu... 13 500 lei. De unde și
remarca unui milițian :
— Păgubași-păgubași. dar nici
chiar așa. Nu ?
Da I
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S-a mfimplaf

intr-o pantă
Un accident de circulație mal
puțin obișnuit s-a produs la
Slatina. O mașină TV, tip automagazin, cu numărul de înma
triculare 31—OT—2298, a fost
parcată pe o stradă în pantă. In
timp ce șoferul acesteia. Virgil
Vladu, meșterea ceva la radia
tor, mașina a luat-o la vale, So
ferul a reușit să se urce diu
mers la volan, dar frîna de
serviciu n-a funcționat și n-a
mai putut opri mașina, care a
lovit un autoturism condus de o
femeie, accidentind-o grav. O
întîmplare nefericită, care aduce
din nou în atenție întrebarea :
unde și cum parcăm mașinile ?

Controlor...
necontrolat
Pe adresa, lui Eugen Atomei din
Piatra Neamț soseau, unul după
altul, mandate poștale cu diferi
te sume de bani. Poștașul i le
achita pe loc, îi adresa urări de
noroc și își vedea de treaba lui,
fără să știe că la mijloc ar fi
ceva necurat, devreme ce fie
care mandat era avizat si ștam
pilat. Cu ce fel de ștampilă ?
Aici e aici ! Intre atribuțiile de
serviciu ale lui Atomei, de
la Direcția județeană P.T.T.R.
Neamț, se afla și aceea de a
controla activitatea diferitelor
oficii poștale. Cind se afla in
control, Atomei prindea un mo
ment de neatenție a celor din
jur și, cu o iuțeală de prestidi
gitator, aplica ștampila respecti
vului oficiu poștal pe cite un
mandat, pe care își trecea apoi
singur suma pe care dorea s-o
primească acasă.
Acum a mai primit un man
dat. Dar nu poștal...

Din nou despre
jocul cu focul
S-a întîmplat zilele trecute In
localitatea Lechința (Satu Mare).
Fiind vreme frumoasă, o gos
podină s-a dus să spele rufe la
pir iu. in timp ce soțul era ple
cat de acasă cu alte treburi, tn
râsțimpul cit au lipsit, cei cinci
copii ai lor — cel mai mare de
6 ani, cel mai mic de un an și
jumătate — au rămas singurisingurei acasă. Din joacă, doi
dintre ei au aprins o hîrtie de
la focul din sobă. Cind au văzut
hîrtia in flăcări, s-au speriat șt
au aruncat-o jos. La puțin
timp, vecinii au observat fum
gros la geamuri și au sărit să
vadă ce se intimplă. Pe cel mai
mic dintre cei cinci copii n-au
mai putut să-l salveze.
Rubrică realizată de

Petre POPA
și
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I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
.1

SCÎNTEIA - sîmbătă 15 martie 1980

A

PAGINA 5

COMUNICAT

APĂRUT ÎN BROȘURĂJ

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare h marea adunare populara,
cetățeneasca dm Capitală
— 6 martie 1980 —
Editura politică

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, vineri
după-amiază. pe Rui Baltazar dos
Santos Alves, ministrul finanțelor din
Mozambic, conducătorul delegației
țării sale la lucrările celei de-a IV-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-mozambicane de co
laborare economică si tehnică, ale că
rei lucrări se desfășoară la Bucu
rești.
în timpul întrevederii au fost abor
date. în spiritul înțelegerilor con
venite între președinții
Nicolae
Ceausescu și Samora Moises Machel.
probleme privind dezvoltarea și di
versificarea în continuare a schimbu
rilor comerciale, a colaborării si coo
perării 'economice în diferite domenii
de interes reciproc între România și
Mozambic.

★

Vin.eri. tovarășa Suzana Gâdea,
președintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, a avut o între
vedere cu E. L. B. Hurulle, ministrul
culturii din Republica Democratică
Socialistă Sri Lanka, care face o vi
zită în țara noastră. în cadrul con
vorbirii au fost abordate probleme
referitoare la dezvoltarea culturii și
a >i în cele două țări, la extin
derea colaborării în aceste domenii.
A

Vineri a avut loc, la Muzeul de
artă al Republicii Socialiste România,
vernisa.iul expoziției „El Dorado —
tezaurul columbian", organizată sub
auspiciile Consiliului Culturii si Edu-

ziiei
catiei Socialiste. în cadrul programu
lui de schimburi culturale dintre
România și Columbia.
Expoziția oferă publicului iubitor
de frumos din tara noastră posibili
tatea de a admira 300 de piese de
orfevrerie și 50 de obiecte de cera
mică, selecționate din patrimoniul ce
lebrului ..Muzeu al aurului" din Bo
gota. Exponatele, datînd din perioada
prehispanică. reprezintă, prin deose
bita lor valoare artistică, mărturii
elocvente ale unor strălucite culturi și
civilizații ce au înflorit in această
parte a lumii cu mult înainte de cu
cerirea spaniolă.
Relevînd semnificația organizării
acestei expoziții în contextul multi
plelor relații româno-colUmbiene,
Alexandru Cebuc. directorul Muzeu
lui de artă, și Clemencia Izquierdo
de Schloss. însărcinat cu afaceri adinterim al Republicii Columbia la
București, au subliniat contribuția
schimburilor culturale la mai buna
cunoaștere reciprocă, la întărirea
prieteniei dintre popoarele român și
columbian, legate prin afinități de
origine, cultură și limbă.
La vernisaj au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste. Ministerului Afa
cerilor Externe, membri ai conducerii
Asociației de prietenie româno-columbiene, artiști plastici și critici
de artă, alti oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
Au luat, de asemenea, parte șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)

Cum se fac reviziile tehnice anuale
ale autoturismelor
Informații de la Inspectoratul general
al miliției - Direcția circulație
în interesul desfășurării în sigu
ranță a circulației rutiere și al pre
venirii accidentelor din cauza defec
țiunilor tehnice ale autovehiculelor,
potrivit prevederilor legale, deținăto
rii sint obligati să efectueze anual,
pînă la data de 31 mai. verificarea
tehnică a autovehiculelor.
Din sondajele efectuate recent la
unitățile „service" a reieșit că ve
rificarea tehnică anuală a autovehi
culelor proprietate personală se des
fășoară într-un ritm lent, pînă în
prezent fiind prezentate pentru re
vizie circa 30 la sută din autovehi
cule. Ținînd seama că mai sînt doat
două luni și jumătate pînă la expi
rarea termenului-limită pentru efec
tuarea acestor verificări, este nece
sar ca autovehiculele să fie prezen
tate cît mai repede la verificarea
tehnică anuală, evitînd astfel aglo
merațiile din ultimele zile ale lunii
mai și asigurînd o stare tehnică co
respunzătoare a autovehiculelor Încă
de Ia începutul sezonului de primă
vară.
Unităților „service" li s-a pretins
Să execute în bune condiții opera
țiunile de verificare a autovehicule
lor. pentru a se evita astfel acciden
tele ce s-ar putea produce din cauza
defecțiunilor și a uzurilor avansate
la frînă. direcție, pneuri etc. Re
amintim cu acest prilej principalele
operațiuni ce au fost prevăzute să

fie executate cu prilejul verificării
tehnice anuale : verificarea sașiului,
caroseriei, plăcilor cu numărul de
înmatriculare, a eficacității sisteme
lor de frînare și de direcție, a sis
temului de iluminare-semnâlizare, echilibrarea roților, măsurarea gradu
lui de poluare â gazelor eșapate și
a uzurii pneurilor, stabilirea funcțio
nării vitezometrului și a celorlalte
accesorii (ștergătoare de parbriz, in
stalația de climatizare, claxon, oglinzi etc.). în interesul securității
traficului rutier, este necesar ca și
deținătorii să vegheze la executarea
ireproșabilă a tuturor operațiunilor
de verificare stabilite.
Se precizează că ecusonul care atestă efectuarea verificării tehnice în
anul 1980 se aplică pe plăcile cu nu
mărul de înmatriculare existente, in
diferent dacă sînt de tip nou sau de
tip vechi. Nu se pretinde înlocuirea
plăcuțelor vechi decît în cazurile ex
cepționale. cînd sînt deteriorate și
nu mai pot fi recondiționate. Plăcu
tele de tip nou se montează în ca
zul înmatriculării autovehiculelor în
circulație. în acest context, se men
ționează că este eronată informația
transmisă de întreprinderea de asis
tentă tehnică si service pentru au
toturisme „Dacia“-Pitesti. potrivit că
reia este obligatorie schimbarea plă
cutelor cu numărul de înmatriculare
de tip vechi.

Util în orice gospodărie
Administrația Asigurărilor de
Stat aduce la cunoștința celor in
teresați că pot contracta Asigu
rarea facultativă complexă, a gos
podăriei, care cuprinde în unul și
același contract trei feluri de asi
gurări : asigurarea bunurilor din
gospodărie ; asigurarea de acciden
te produse la domiciliu ; asigura
rea de răspundere civilă legală. In
asigurare sînt cuprinse bunuri
existente într-o gospodărie ca :
mobilier, obiecte casnice, îmbrăcă
minte, covoare, aparate de radio,
televizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, po
micole, produse animaliere și ali
mente, materiale’ de construcții și
altele. în baza acestei asigurări,
Administrația Asigurărilor de Stat
plătește despăgubiri în cazurile de
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de
exemplu : incendiu, explozie, inun
dație, ploaie torențială, furtună,
avarii accidentale produse la in
stalațiile de gaze, apă. canal sau
încălzire -; pierdere sau dispariție a
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc. în asigurarea de acci
dente sînt cuprinși pentru urmă
rile accidentelor întîmplate la do-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1G«
17 și 18 martie. în țară : Vreme în ge
neral rece, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi mai mult noros.
Vor cădea precipitații locale, mai ales
sub formă de ninsoare, în nordul și es
tul țării, unde și vintul va prezenta in
tensificări, spulberînd pe alocuri zăpa
da. în rest, precipitațiile vor fi atît sub
formă de ploaie, cît și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt moderat, cu in-

micîliu soții, precum și părinții și
copiii acestora dacă în mod stator
nic locuiesc și gospodăresc îm
preună.
în baza asigurării de răspun
dere civilă legală se plătesc su
mele datorate potrivit legii față de
proprietar pentru unele pagube
produse la imobil, precum și su
mele datorate terților pentru acci
dentarea . persoanelor și avarierea
bunurilor lor Ia domiciliul asigu
ratului. Totodată, se plătesc și su
mele datorate cu titlu de dezdăunare locatarilor apartamentelor în
vecinate. pentru pagube la bunu
rile ^isigurabile ori la elementele
de construcție- ale apartamentelor
respective, cauzate de o inundație
produsă în apartamentul asigu
ratului. Prima de asigurare este de
2 Iei pe an pentru fiecare 1 000 de
lei din suma asigurată stabilită,
la cererea asiguratului, pentru bu-'
nurile din gospodărie.
Informații suplimentare și contrac
tarea de asigurări — la responsa
bilii cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenții și inspectorii de
asigurare sau, direct, la oricare
unitate ADAS.
tensificărj de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar valorile maxime
vor oscila între minus 2 și plus 8 gra
de, local mai ridicate la sfîrșitul in
tervalului. Ceată, dimineața și seara.
Condiții de polei. îndeosebi în zona de
luroasă. în București : Vreme în gene
ral rece. Cerul mai mult noros. Tem
porar, ninsori slabe. Vintul va sufla
eu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 5 și zero grade, iar valorile ma
xime între zero și plus 4 grade. Ceată
dimineața și seara. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

® CASE SOLARE Șl
LA LATITUDINILE NOR
DICE. în orașul Kerava din

® TRANSPLANT CAR
DIAC ÎN MAREA BRITA
NIE. O operație de transplant

apropierea capitalei finlandeze
va fi construit un cartier ale
cărui case vor fi încălzite în ex
clusivitate cu ajutorul energiei
solare. Proiectul arhitecților
finlandezi fructifică astfel re
zultatele experiențelor efectuate
de-a lungul mai multor ani cu
case solare în condițiile clima
tice ale acestei țări nordice.
Căldura captată la această lati
tudine este suficientă pentru ne
voile menajere, cu condiția ca
acoperișurile să fie prevăzute
cu suficiente colectoare.

cardiac a fost efectuată. în noap
tea de joi spre vineri, la spitalul
Uxbridge, în zona londoneză.
Pacientul, în vîtstă de 48 de ani,
este al 14-lea căruia i se face un
transplant cardiac în Marea Bri
tanie. din 1968 pînă în prezent.

® TERMELE DE SUB
STRĂZILE ROMEI. Termele lui Diocletian se numără prin
tre cele mai bine păstrate ves
tigii antice ale „Cetății eterne".
Recent, specialiștii italieni au
conceput un proiect de transfor
mare a respectivelor construcții
într-un uriaș muzeu. Grație

cu privire la vizita oficială a secretarului de stat
pentru afacerile externe și ale Commonwealth-uliii
al Marii Britanii, lordul Carrington,
ia Republica Socialistă Romania
La Invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, Ștefan Andrei, secretarul
de stat pentru afacerile externe și
ale Commonwealth-ului al Marii
Britanii, lordul Carrington, a efec
tuat o vizită oficială în România, în
perioada 12—14 martie 1980.
Președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe secretarul de stat pentru afa
cerile externe și ale Common
wealth-ului ' al Marii Britanii, cu
care a avut un larg schimb de pă
reri privind probleme majore ale
situației internaționale și dezvoltarea
relațiilor bilaterale. Lordul Carring
tori a transmis președintelui Nicolae
Ceaușescu, din partea primului mi
nistru Margaret Thatcher un 'mesaj
de bune urări. Președintele Repu
blicii Socialiste România a rugat pe
lordul Carrington .să transmită Drimului ministru britanic furările sale
călduroase.
Cei doi miniștri ai afacerilor externo au exprimat satisfacția celor
două guverne în legătură cu dezvol
tarea pozitivă a raporturilor românobritanice. Ei au subliniat în mod
deosebit importanța vizitei de stat
efectuate de președintele Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu, în
Marea Britanie, în iunie 1978, și a
Declarației comune semnate cu acea
ocazie.- Ei au exprimat hotărîrea
celor două guverne de a acționa
pentru intensificarea colaborării, a
contactelor și consultărilor la toate
nivelurile și în toate domeniile de
interes reciproc, pentru extinderea
schimburilor comerciale și -cooperării
industriale, tehnice și științifice, și
de a dezvolta relațiile în domeniile
învățămîntului. artei, culturii, spor
tului și turismului, precum și în alte
domenii.
Cele două părți au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea pozitivă
în ultimii ani a schimburilor comer
ciale și au constatat existența unor
posibilități și interese reciproce pen
tru dezvoltarea în continuare a aces
tor schimburi. Ele au exprimat ho
tărîrea lor de a folosi pe deplin po
sibilitățile oferite de economiile ce
lor două țări pentru cooperarea eco
nomică și industrială, inclusiv coo
perarea pe terțe piețe. în vederea
realizării obiectivului convenit între
cele două țări de creștere pînă la
sfîrșitul acestui an a volumului
schimburilor comerciale de două ori
și jumătate față de anul 1974.
Cele două părți au constatat cu
satisfacție dezvoltarea cooperării eco
nomice româno-britanice. în mod
special, ele au luat notă de finali
zarea în 1979 a contractelor înche
iate de întreprinderi românești cu
British Aerospace și Rolls-Royce pri
vind fabricarea in România a avio
nului BAC-1-11. Părțile au fost de
acord că sînt necesare eforturi spo
rite pentru realizarea acțiunilor de
cooperare convenite la recenta se
siune de Ia București a Comisiei
mixte guvernamentale de colaborare
economică și cooperare industrială
și tehnologică româno-britanică. De
asemenea, ele au remarcat faptul că
există largi posibilități pentru extin
derea cooperării economice românobritanice în diferite domenii, inclu
siv al energiei. Ele și-au exprimat
hotărîrea ca cele două părți să în-

★
în zilele de 13 si 14 martie au avut
loc convorbiri oficiale între Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, și
lordul Carrington, secretarul de stat
pentru afacerile externe si ale Commonwealthului al Marii Britanii.
Cei doi miniștri de externe au
examinat stadiul actual si perspecti
vele relațiilor bilaterale, posibilitățile
de extindere a conlucrării între cele
două țări pe arena internațională.

cheie noi acorduri cu privire la ac
țiuni majore în scopul dezvoltării pe
mai departe a cooperării economice
și a schimburilor comerciale dintre
România și Marea Britanie.
Procedînd la un larg schimb de
vederi cu privire la evoluția eveni
mentelor în lume, cei doi miniștri
au exprimat adînca îngrijorare în le
gătură cu deteriorarea situației inter
naționale, ca urmare a .politicii ba
zate ne forță și a încălcării inde
pendenței și suveranității naționale,
a nesocotirii dreptului națiunilor de
a trăi libere. Ei au fost de acord asupra necesității stringente de a se
stopa deteriorarea raporturilor in
ternaționale. de a se soluționa /cri
zele internaționale și de a se relua
politica de destindere în toată lu
mea. în folosul tuturor. Ei au sub
liniat necesitatea ca litigiile inter
naționale’ să fie soluționate exclusiv
prin mijloace pașnice, prin negocieri,
bazate în mod ferm pe respectarea
independentei și suveranității națio
nale. neamestecul în treburile inter
ne și nerecurgerea la forță sau la
amenințarea cu forte. în concordan
tă cu aceste principii trebuie să se
găsească soluții politice pentru toa
te problemele litigioase si stările de
încordare din diferite zone ale lumii.
Cei doi miniștri de externe au acordat o atentie specială probleme
lor europene. Ei au constatat cu re
gret că s-a făcut puțin pentru reali
zarea prevederilor Actului final de
Ia Helsinki și au subliniat necesita
tea de a se lua toate măsurile ne
cesare pentru buna pregătire a Reu
niunii de la Madrid. în așa fel in
cit să se dea un imnuls real pro
cesului deschis la Helsinki, de edi
ficare a securității, și dezvoltare a
cooperării pe continent. Ei au apre
ciat că pentru promovarea acestui
proces este necesar să se examine
ze aspectele militare ale securității
și problema convocării unei confe
rințe pentru dezarmare în Europa.
Cei doi miniștri de externe au că
zut de acord să acționeze împreu
nă cu alti membri ai ^Organizației
Națiunilor Unite pentru relații eco
nomice internaționale mai echitabi
le. care trebuie să ducă la elimi
narea subdezvoltării. în această pri
vință. a fost evidențiat rolul care
revine Organizației Națiunilor Unite
și instituțiilor sale snecializate pen
tru buna pregătire a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite din 1980,
consacrată noii ordini economice in
ternaționale.
Evidențiind buna colaborare dintre
reprezentanții celor două țări, atît la
O.N.U. cît și în cadrul altor orga
nisme si reuniuni internaționale, cei
doi miniștri de externe au reafir
mat dorința comună de a intensifi
ca această cooperare în interesul re
ciproc al celor două țări, al păcii și
colaborării internaționale. ’
Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru atmosfera priete
nească. sinceră si deschisă în care
s-au desfășurat convorbirile, pentru
rezultatele fructuoase cu care s-a în
cheiat vizita.
Secretarul de stat pentru afaceri
le externe și ale Commonwealth-ului
a invitat ne ministrul român al afaceriior externe să efectueze o vi
zită oficială în Marea Britanie, In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

■ir
Convorbirile au prilejuit efectua
rea unui schimb larg de vederi asu
pra unor probleme internaționale ac
tuale, în cursul căruia a fost subli
niată necesitate^ de a se acționa pen
tru oprirea cursului de agravare a
relațiilor dintre state, pentru stin
gerea pe cale politică a stărilor conflictuale, pentru asigurarea unui cli
mat de pace, securitate și colaborare
în Europa și în întreaga lume.
(Agerpres) ’

Plecarea d in Capitală
Secretarul de stat pentru afacerile
externe și ale Commonwealth-ului
al Marii Britanii, lordul Carrington,
și-a încheiat, vineri la amiază, vizita
oficială .întreprinsă în țara noastră
la invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Pretor Popa, am
basadorul României la Londra, și
Paul Cecil Holmer, ambasadorul
Marii Britanii la București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
lordul Carrington a făcut următoarea
declarație :
..Sînt bucuros că m-am aflat aici.
Este a doua mea vizită în România.
Am fost aici, prima oară. în 1976, și
a fost o mare plăcere să fiu invitat
din nou". El și-a exprimat satisfac
ția că a avut onoarea de a discuta
timp de două ore și jumătate cu
președintele Nicolae Ceaușescu. A
menționat, de asemenea, că a purtat
convorbiri cu ministrul român al
afacerilor externe. Lordul Carrington
a spus : „în cursul întrevederilor am
discutat probleme de interes evident,
care privesc nu numai țările noas-

tre, dar și relațiile internaționale.
Sînt fericit să pot spune că nu sînt
nici un fel de probleme de nerezolvat
între țările noastre. Dezvoltăm schim
burile noastre comerciale, avem re
lații culturale deosebit de bune și
sîntem hotărîți să intensificăm con
tactele dintre Marea Britanie și
România".
Relevînd că în cadrul convorbirilor
asupra relațiilor internaționale au
fost examinate probleme din toate
părțile lumii, ministrul de externe
britanic a subliniat : „Cred că ase
menea gen de întîlniri au o valoare
foarte mare. întrucît. pe lîngă fap
tul că oferă posibilitatea de a dis
cuta cu alții, oferă șansa de a cu
noaște și alte opinii, de a înțelege pe
deplin punctele de vedere ale altora.
Cred. încă o dată, că aceste întîlniri
au fost, deosebit de folositoare. Sint,
de asemenea. încurajat de înțelege
rea reciprocă considerabilă de care au
dat do.vadă ambele părți si de mo
dul clar în care se arată în comuni
catul comun faptul că ambele țări
sint hotărîte să edifice o atmosferă
do pace, de neamestec in problemele
altor state.
In concluzie, din punctul meu de
vedere, — a spus lordul Carrington
— a fost o vizită utilă. Sînt bucuros
să spun. în încheiere, că generozita
tea gazdelor mele este inegalabilă".
(Agerpres)

TOVARĂȘUL LUIGI LONGO ÎMPLINEȘTE 80 DE ANI
Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian
Dragă tovarășe Longo,

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere am deosebita plăcere să vă adre
sez, în numele, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al tuturor comuniștilor din România și al
meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire.
. \
Partidul nostru și poporul român privesc cu profundă
stimă și deosebită prețuire bogate dumneavoastră activi
tate revoluționară pentru slujirea neabătută a interese
lor clasei muncitoare, oamenilor muncii italieni, cauzei
''socialismului și păcii.
în persoana dumneavoastră, comuniștii români salută
activitatea dumneavoastră îndelungată, revoluționarul a
cărui viață este strîns legată de lupta eroică a Partidu
lui Comunist Italian împotriva fascismului și pentru eli
berarea Italiei, pentru triumful ideilor democrației, liber

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

0 viață dedicată înfăptuirii idealurilor
clasei muncitoare, ale poporului italian,
cauzei socialismului
Tovarășul Luigi Longo, președin
tele Partidului Comunist Italian,
fiu eminent al clasei muncitoare și
poporului italian, vechi militant revo
luționar. personalitate de seamă a
vieții politice din Italia, a mișcării
comuniste și muncitorești internațio
nale, împlinește astăzi 80 de ani. La
această prestigioasă aniversare, co
muniștii români, oamenii muncii din
tara noastră participă cu toată ini
ma, în spiritul bunelor relații dintre
partidele și popoarele noastre.
întreaga viață a tovarășului Luigi
Longo s-a împletit organic cu isto
ria partidului comuniștilor italieni,
cu lupta sa pusă consecvent în
slujba aspirațiilor de libertate, pro
gres si pace ale clasei muncitoare,
ale poporului italian. în interesul cau
zei socialismului si păcii. Devenind
în 1920 membru al Partidului Socia
list, tovarășul Longo se alătură arinii
de stingă a acestuia, condusă de An
tonio Gramsci. Ca delegat al secțiunii
din Torino, ia parte la congresul de la
Livorno, unde a luat ființă Partidul
Comunist Italian, fiind, astfel, alături
de Gramsci și Togliatti, unul din
fondatorii acestuia.
In condițiile deosebit de grele în
care comuniștii au fost nevoiti să
acționeze după ilegalizarea P.C.I. de
către regimul fascist mussolinian.
Luigi Longo s-a călit ca militant re
voluționar. dovedlndu-și deosebitele
calități politice și organizatorice.
După arestarea Iui Gramsci. Longo
susține ferm punctul de vedere al lui
Togliatti, potrivit căruia partidul tre
buie să rămînă adine implantat în
viata și realitățile poporului său. ale
propriei țări. Tn perioada 1921—1927,
tovarășul Longo desfășoară o intensă
activitate în fruntea Uniunii Tinere
tului Comunist, iar mai tîrziu, ca
membru in Comitetul Central si. din
1931. al Biroului Politic al C.C. al
P.C.I.
în anii războiului civil din Spania,
tovarășul Luigi Longo se afirmă ca
un pasionat organizator al • mișcării
de solidaritate cu cauza republicană,
democratică. Activînd neobosit nent.ru
organizarea brigăzilor internaționale;
„comandantul Gallo", cum este cu
noscut în acea perioadă, si-a atras
stima și. prețuirea voluntarilor veniti
de De diferite meridiane, a tuturor
luptătorilor pentru înfăptuirea nă
zuințelor de libertate si progres ale
poporului soaniol. Ajuns apoi în
Franța. în 1939. este arestat și predat
politiei fasciste italiene, care-1 de
portează pe o insulă.
Redobîndindu-și libertatea, tovară
șul Longo devine în anii războiului
unul din principalii organizatori ai
mișcării de rezistență antifascistă din
Italia, fiind ales. în calitate de repre
zentant al Partidului Comunist, în
funcția de președinte al Comisiei mi
litare a Comitetului de Eliberare Na
țională al Italiei tie Nord. Sub con
ducerea sa, brigăzile de partizani
„Garibaldi" au eliberat vaste zone ale
părții de nord a tării, aducînd o
contribuție majoră la lupta poporului
italian împotriva fascismului, la ma
rea victorie a popoarelor în cel de-âl
doilea război mondial.
La sfîrșitul războiului. Partidul Co
munist Italian cunoaște o puternică
dezvoltare, afirmîndu-se ca un pu
ternic partid de mase, aflat în pri
mele rînduri ale tortelor sociale care
luptă pentru independență națională,
democrație, progres, socialism. In
toată perioada ce s-a scurs de atunci.

® FENOMEN RAR ÎNTÎLNIT. în dimineața zilei de
13 martie^ într-o zonă din Pe
ninsula Kamceatka. din nordestul U.R.S.S.. s-a produs un fe
nomen foarte rar întîlnit : în
timpul unui viscol puternic, lo
cuitorii regiunii respective au
putut vedea clar fulgere și au
auzit tunete. Fenomenul apa
re cu atît mai curios cu cît

noiri structurale, revoluționare în via
ta societății italiene, pentru promo
varea intereselor fundamentale ale
clasei muncitoare și ale întregii na
țiuni italiene, pentru democrație si
progres, pentru înaintarea Italiei spre
socialism, corespunzător condițiilor
specifice ale tării. Rolul proeminent
al Partidului Comunist Italian în con
ducerea și desfășurarea marilor bă
tălii sociale ale maselor populare i-a
sporit considerabil influența în
mase, a făcut ca el să se afirme ca
o forță politică de bază a societății
italiene.
După cum se știe, P.C.I. promo
vează consecvent o politică de largi
alianțe, întemeiate pe unitatea de ac
țiune cu celelalte partide muncito
rești. pe convergente si înțelegerea
cu toate forțele democratice, progre
siste, inclusiv cercuri și grupări de
inspirație catolică — în aceasta par
tidul văzînd o condiție esențială a
soluționării cu forțe comune a mari
lor probleme naționale ale țării,
apărării cuceririlor democratice, scoa
terii Italiei din criza economică si
socială ce confruntă în această pe
rioadă tara. In acest cadru, asa cum
s-a arătat la Congresul al XV-lea.
obiectivul fundamental al luptei pe
plan politic a partidului îl constituie
formarea unui guvern ’ de coaliție al
forțelor democratice, la care P.C.I.
să participe cu titlu deplin. în con
diții de egalitate și .cu poziții cores
punzătoare rolului său si răspunderi
lor sale de principală forță muncito

Campionatele naționale de judo..
In sala Progresul din Capitală au
început vineri finalele campionatelor
naționale de judo ale seniorilor, la
care participă aproape 200 de sportivi
din întreaga tară. O interesantă dis
pută pentru cucerirea titlului la cate
goria grea a avut loc între cei 24 de
participant (număr record). Victoria
a revenit tînărului Mihai Cioc (Di
namo Brașov), care, dtipă ce l-a în
vins pe campionul de anul trecut,
Deszo Udvari. a obținut în finală de
cizia . de învingător în fata altui fa
vorit. Iacob Codrea. La cat. semimijlocie. titlul a fost cucerit de Mircea
Frătică (Nitramonia Făgăraș), iar la
cat. mijlocie ne primul loc-s-a .clasat
Toma Mihalache (Dinamo București).

acestui plan, puțul octogona! cu

în această parte a teritoriului
sovietic, cu o climă rece, furtu
nile sint chiar și în timpul verii
extrem de rare. Specialiștii
apreciază că furtuna. însoțită de
descărcări electrice, a fost pro
vocată de prezența unor mase
de aer cald aduse prin deplasa
rea unui ciclon din sud. Cioc
nirea acestora cu masele de aer
rece din zonă — consideră experții — a avut ca efect forma
rea unor puternici curenți ascen
denți. La rîndul lor, aceștia au
contribuit la formarea unor nori
generatori de precipitații, în
masa cărora s-au produs descăr
cările electrice.

tovarășul Luigi Longo a deținut func
ții de conducere în partid ; între
1946—1964 a fost vicesecretar general
al partidului, iar după încetarea din
viață a Iui Palmiro Togliatti este ales
în unanimitate secretar general al
partidului. în martie 1972, Congresul
al XIII-Iea l-a desemnat pe tovarășul
Longo președinte al partidului, func
ție în care a fost reales de Congresele
al XIV-lea si al XV-lea din 1975 șl
respectiv 1979 — cu aceleași ocazii, ca
secretar general a! P.C.I. fiind ales
tovarășul Enrico Berlinguer.
Așa cum este cunoscut. în toți
acești ani. Partidul Comunist Italian
a desfășurat o intensă activitate po
litică. situindu-se permanent in
fruntea luptei pentru profunde în

rească și populară. Evoluțiile din ul
tima vreme au arătat concludent că
participarea comuniștilor Ia guvern
se impune tot mai mult ca o cerin
ță stringentă a vieții politice italiene,
acest lucru fiind tot mai larg recu
noscut în opinia publică italiană, in
clusiv de cercuri largi ale partidelor
burgheze.
în înfăptuirea obiectivelor comu
niștilor. a forțelor democratice ita
liene, tovarășul Luigi Longo a
militat cu perseverentă revoluțio
nară nedezmințită, cîștigîndu-și stima
întregului partid, a tuturor forțelor
progresiste din țară. în persoana to
varășului Luigi Longo comuniștii
italieni cinstesc. în același timp, ne
luptătorul încercat pentru dreptul
fiecărui popor, al fiecărei națiuni de
a-și făuri de sine stătător destinele,
un militant de seamă pentru pace și
înțelegere între ponoare. Este, astfel,
bine știut că Partidul Comunist Ita
lian, în frunte cu tovarășii , Luigi
Longo și Enrico Berlinguer. a acțio
nat și acționează constant pentru pro
movarea în relațiile dintre partidele
comuniste și muncitorești â principii
lor egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, autonomiei,
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora linia politică, strategia si tacti
ca revoluționară — cerințe esențiale
ale unei unități noi. singura posibilă
și trainică în condițiile enormei diversităty de situații în care Partidele
îsi desfășoară activitatea. Totodată,
P.C.I. se pronunță si acționează pen
tru conlucrarea largă cu toate forțele
antiimperialiste. democratice si pro
gresiste în lupta nentru libertatea si
independenta națională a popoarelor,
pentru destindere si securitate, pen
tru pace și progres în lume.
La aniversarea de azi. comuniștii,
poporul român relevă cu vie satis
facție bunele relații de prietenie, co
laborare și solidaritate bazate ne sti
mă, încredere și înțelegere tovără
șească. care s-au statornicit sil se
dezvoltă continuu. în. spirit principial
între P C.R. și P.C.I. Așa cum este
cunoscut, tovarășul Luigi Longo a
fost in repetate rinduri oaspetele po
porului nostru, care l-a primit, de
fiecare dată cu respect și afecțiune
tovărășească. întîlnirile frecvente
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășii Luigi Longo și Enrico Ber
linguer, care au avut loc în țara
noastră sau în Italia, precum și cu
prilejul unor reuniuni internaționale,
convorbirile desfășurate întotdeauna
într-o ambiantă caldă, de prietenie
tovărășească și înțelegere reciprocă,
au prilejuit fructuoase schimburi de
vederi, punînd în evidentă larga con
vergență a punctelor de vedere si do
rința ambelor partide de a amplifica
și intensifica relațiile reciproce. Dat
fiind rolul P.C.R.. ca partid de guvernămînt. si acela al P.C.I.. ca forță
politică de bază a Italiei, relațiile de
colaborare dintre ele contribuie tot
odată la adincirea si întărirea legătu
rilor traditionale româno-italiene, în
interesul ambelor popoare, al cauzei
progresului social si păcii în lume.
Cu prilejul aniversării de astăzi,
comuniștii români. întregul nostru
popor felicită din adîncul inimii pe
tovarășul Luigi Longo și-i urează
viată lungă, multă sănătate, putere de
murtcă, noi și tot mai mari succese în
luota P.C.T. pentru împlinirea idealu
rilor clasei muncitoare si poporului
italian, pentru cauza păcii și socia
lismului în lume.
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o cupolă de 27 metri înălțime

și, parțial, băile pronriu-zise vor
deveni din nou accesibile vizita
torilor. Degajarea unei părți a
fermelor, aflate sub tma din
arterele Romei, ridică unele di
ficultăți de ordin tehnic, la
aceste lucrări urmind a se trece
într-o fază ulterioară.

tății sociale și naționale, pentru realizarea unității de
acțiune a tuturor forțelor, democratice, progresiste și
patriotice.
Comuniștii români și oamenii muncii din Republica So
cialistă România acordă o înaltă prețuire raporturilor de
caldă prietenie, solidaritate și colaborare tot mai largă
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Ita
lian, bazate pe stimă, încredere și înțelegere reciprocă,
stimulate de dialogurile frecvente dintre conducerile parti
delor noastre. Ne exprimăm convingerea că aceste relații
se vor amplifica și în viitor în interesul popoarelor ro
mân și italian, al dezvoltării colaborării tuturor forțelor
revoluționare, democratice, progresiste, antiimperialiste, al
păcii și securității în Europa și în întreaga lume.
Vă dorim, dragă tovarășe Longo, viață îndelungată, fe
ricire personală, noi și tot mai mari succese partidului
dumneavoastră.

® REZERVAȚII PEN
TRU PASĂREA IBIS. Pa
sărea Ibis neagră se numără
printre speciile pe cale de dis
pariție. în Europa, de pildă, doar
grădinile zoologice se mai pot
mîndri cu ea. Autoritățile ma
rocane au întocmit un plan de
salvare a exemplarelor exis
tente în această țară, prevăzînd,
între altele, crearea unor re
zervații naturale.

© VA FI CUCERIT
VÎRFUL SHISHA PANGMA? Pentru prima dată în

în finală. Toma Mihalache urma să-I
întilnească pe fratele său Șt. Toma.
Conform regulamentului care inter
zice un meci între doi frați, titlul a
fost atribuit lui Toma Mihalache, po
sesorul unui număr mai mare de
puncte. In sfîrsit. la cat. semigrea a
ciștigat Radu Daniel (Dinamo Brașov).

...și de schi alpin
Campionatele naționale de schi
alpin au continuat, vineri. Ia Poiana
Brașov, cu desfășurarea manșei a
doua a probei de slalom uriaș. La
masculin, titlul a fost cucerit de Karoly Adorjan (A.S.A. Brașov), iar la
feminin de Daniela Uncrop (Dinamo).

ultimii 40 de ani. o echipă de
alpiniști din țări vest-europene
va încerca cucerirea virfului
Shisha Pangma (8 046 metri) din
Himalaya; Șeful expediției, vestgermanul Giinter Sturm, a pre
cizat că tentativa va începe *în
luna mai. prima bază urmînd a
fi instalată la înălțimea de apro
ximativ 5 000 metri.

©
CONSECINȚELE
ABUZULUI DE STUPE
FIANTE. Narcomania devine o
problemă serioasă în Danemar
ca — este concluzia la care
ajunge ziarul danez „Aktuelt",
arătînd că in prezent în această
țară există peste 10 000 de narcomani cronici, in majoritatea

lor tineri. Proporții îngrijoră
toare a luat consumul de stupe
fiante la Copenhaga, unde în ul
tima perioadă au fost arestați
numeroși traficanți de droguri
și au fost confiscate mari can
tități de heroină, hașiș și mari
juana. Pentru multi dintre tine
rii danezi, deveniți victime ale
acestui flagel, sfîrșitul este tra
gic și statisticile politiei relevă
că, în medie, se înregistrează
săptămînal cîte două decese pro
vocate’de abuzul de stupefiante.

© O INVAZIE DE LĂ
CUSTE, care ar putea fi cea
mai mare din acest secol, ame
nință 17 state americane, a
anunțat la Washington Departa
mentul american al Agriculturii.
Această invazie, care se așteaptă

Șah
Turneul internațional de șah al
tării noastre a continuat vineri în
Capitală cu desfășurarea partidelor
cuprinse în cea de-a 10-a rundă. Re
zultate : Kojder — Ghindă 0—1 ;
Stoica — Grunberg 1—0 ; Foișor —
Chandler remiză ; Groszpeter — Ciocîltea 1—0 ; Spiridonov — Șubă re
miză. Beliavski a întrerupt cu Ghitescu.
In clasament conduce Beliavski, cu
7 puncte și două partide întrerupte,
urmat de Șubă — 6,5 puncte. Prandstetter — 6 puncte. Ionescu — 5,5 (1)
puncte etc.

să aibă loc la sfirșitul lunii mai
și începutul lunii iunie, ar ame
nința 13 milioane hectare de
culturi, în special în statele Ne
braska, New Mexico și Texas.

® CLAXON PENTRU
CĂPRIOARE. După cum la
traversarea pădurii conducătorii
auto sînt avertizați prin semne
de circulație speciale că în zona
respectivă există pericolul ca
animale sălbatice să sară în fața
mașinii, gratie unei invenții a
unui specialist austriac, și ani
malele, la rîndul lor, pot fi puse
în gardă de apropierea unui ve
hicul. Este vorba de un claxon
neobișnuit, ale cărui sunete sînt
percepute numai de animale, de
la o distantă de 400 metri. Cla
xonul poate fi ușor montat la
orice bord.
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„NICOLAE CEAUȘESCU:

Procese și tendințe fundamentale ale
dezvoltării mondiale contemporane"

importantă stringentă cu care este
confruntată astăzi întreaga omenire,
în mod deosebit se pune accentul
pe aprecierile președintelui Nicolae
Ceaușescu asupra proceselor esen
țiale ce definesc viața contemporană,
evidențiindu-se ca trăsături funda
mentale mutațiile înnoitoare cu ca
racter progresist, revoluționar, para
lel cu agravarea crizei generale a
modului de producție capitalist.
Sînt relevate concepțiile profund
realiste și novatoare ale președintelui
Nicolae Ceaușescu privind creșterea
rolului mișcărilor de eliberare națio
nală, al tinerelor state independente
în eforturile de eliminare completă
a colonialismului și neocolonialismului, ponderea crescîndă a țărilor,
în curs de dezvoltare, nealiniate în
lupta popoarelor pentru pace, pro
gres și afirmare de sine stătătoare.
O atenție deosebită este acordată
evidențierii preocupării președintelui
Nicolae Ceaușescu de a se găsi so
luții pentru una din cele mai strin
gente probleme ale contemporanei
tății — lichidarea subdezvoltării și
instituirea unei noi ordini economice
internaționale, precum și* pentru
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Opțiuni ale țărilor în curs de dezvoltare în perspectiva
sesiunii speciale a O.N.U. consacrate noii ordini economice
internaționale

a președintelui României, în Pakistan a apărut volumul

Volumul reunește extrase din cele
mai reprezentative articole, cuvîntări
și interviuri ale președintelui Nicolae
Ceaușescu privind conținutul și prin
cipalele caracteristici ale vieții inter
naționale contemporane, direcțiile
sale fundamentale de evoluție și.
orientările de bază în acest domeniu
ale României socialiste, luări de po
ziție cu privire la soluționarea echi
tabilă. democratică a problemelor de
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democratizarea relațiilor interstatale,
înfăptuirea dezarmării, definirea căi
lor pentru asigurarea coexistenței
pașnice, colaborării și cooperării în
tre state. De asemenea, se relevă
originalitatea conceptului românesc
al patriotismului revoluționar și cel
al solidarității internaționale, elabo
rat in conformitate cu cerințele
epocii actuale.
în prefața volumului, Vikarun
Nisa Noon, ministru de stat in gu
vernul Pakistanului, subliniază im
portanța contribuției pe care o aduce
la elucidarea marilor probleme
ale contemporaneității conducătorul
partidului și statului nostru. „Cerce
tarea și căutarea răspunsului la pro
blemele privind cele mai
propice forme de guvernămint în diversitatea infini
tă a popoarelor de pe pla
neta noastră, îndeosebi din
vastele continente ce cu
prind statele în curs de
dezvoltare care s-au elibe
rat recent de sub jugul co
lonial, își găsesc expresia în
cugetul celor mai mari gînditori de astăzi, printre
care un loc de frunte îi re
vine președintelui Româ
niei", Subliniind că activi
tatea, gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu se bazează pe
respectarea „egalității na
țiunilor. mari sau mici, care
doresc să trăiască în pace
și în condițiile coexistentei
pașnice, in cel mai bun ca
dru de dezvoltare al fiecă
reia, autoarea prefeței men
ționează : „Aportul pre
ședintelui României, m
epoca actuală, la descifra
rea semnificației marilor
mișcări și mutații ale lumii
contemporane, este inesti
mabil. Bazindu-se pe o
analiză obiectivă, științifică,
președintele Nicolae
Ceaușescu descrie adevărata
imagine a timpurilor noas
tre. Domnia sa oferă răs
punsuri marilor întrebări și
probleme
ce
confruntă
omenirea și se pronunță
ferm în favoarea necesită
ții de a transforma lumea
actuală într-una nouă, pe
baze revoluționare. Gîn
direa domniei sale exprimă
clar preocuparea si optimisprivîre Ia capacitatea forprogresiste, antiimperialiste,
popoarelor, de a opri cursul
periculos al evenimentelor, de a-și
impune voința în lupta împo
triva politicii de dominație si ex
ploatare a națiunilor mici de către
cele mari, împotriva tendințelor hegemoniste de divizare a lumii in sfere
de influentă, pentru dezvoltarea lor
independentă, pe calea progresului
economic și social". în continuare se
arată că prestigiul de care se bucu
ră președintele Nicolae Ceaușescu,
„ca gînditor dotat cu o mare putere
de analiză și clarviziune, perspica
citatea tezelor pe care le formulează,
puterea de creație profund originală,
opusă îngustimii dogmatice în gîndire
și prejudecății, au contribuit la afir
marea sa ca o personalitate proemi
nentă a vieții internaționale. Mulțu
mită contribuției conducerii partidu
lui și statului său, România socialistă
constituie astăzi o forță internațio
nală activă și constructivă, care spri
jină marea luptă pentru construirea
unei lumi a dreptății și colaborării
libere a tuturor popoarelor lumii".

Apariția, în Pakistan, a noului volum consacrat concepției novatoare
despre lumea contemporană a președintelui României socialiste, presti
gioasei sale personalități internaționale, dobîndește semnificația unui eve
niment editorial marcant, răspunzind interesului crescînd al opiniei pu
blice din întreaga lume fată de activitatea dinamică a unui eminent con
ducător de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de pre
zenta sa activă pe arena mondială, pusă neabătut în slujba idealurilor
de pace și progres ale tuturor popoarelor.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— în continuarea dezbaterilor reu
niunii ministeriale a „Grupului ce
lor 77" au luat cuvîntul șefi de de
legații din numeroase țări, printre
care Algeria, Cuba, Tunisia, Pakis
tan, Iordania, Egipt, Argentina,
Maroc, Uganda. Ca un laitmotiv al
intervenției lor din cadrul reuniunii
au figurat îngrijorarea și preocupa
rea țărilor în curs de dezvoltare față
de deteriorarea accentuată a clima
tului politic și economic internațio
nal, ceea ce afectează în modul cel
mai grav situația deja precară a eco
nomiilor țărilor în curs de dezvol
tare.
în aceste condiții s-a apreciat că
inițiativa țărilor în curs de dezvol
tare privind lansarea unei runde de
negocieri globale asupra cooperării
economice de către sesiunea specială
a Adunării Generale a O.N.U. din
acest an dedicată noii ordini econo
mice internaționale, reflectă, o dată
In plus, dorința și preocuparea con
stantă a țărilor în curs de dezvoltare
de a determina țările dezvoltate să
se angajeze într-un dialog construc
tiv, de natură să permită soluțio
narea, în interesul tuturor popoare
lor, a problemelor economice majore
ce confruntă omenirea.
în vederea realizării acestui obiec
tiv, numeroși vorbitori. între care
miniștrii de externe din Algeria și
Uganda, au ținut să sublinieze nece
sitatea desfășurării negocierilor glo

bale în cadrul O.N.U. in contextul
asigurării unei participări plenare la
nivel politic cit mai înalt a tuturor
țărilor dezvoltate și în curs de dez
voltare. Cît privește tematica nego
cierilor, șefii de delegații s-au pro
nunțat pentru includerea pe agenda
negocierilor a celor mai acute și pre
sante probleme din domeniile mate
riilor prime, energiei, comerțului,
dezvoltării, sistemului monetar in
ternațional , și finanțării internațio
nale a dezvoltării.
Unii vorbitori, între care șefii de
legațiilor din Pakistan. Burundi,
Zair, Butan, Nepal, Bangladesh, au
subliniat necesitatea ca în cadrul
negocierilor o atenție specială priori
tară să fie acordată problemelor cu
care sînt confruntate țările in curs
de dezvoltare cele mai puțin avans’ate, precum și cele puternic afec
tate de criza economică interna
țională.
Un accent deosebit a fost pus de
către toți vorbitorii pe necesitatea
dezvoltării și diversificării cooperării
economice și tehnice intre țările în
curs de dezvoltare prin transpunerea
în viată a programelor de măsuri
adoptate anterior în acest scop de
„Grupul celor 77". Totodată, s-a sub
liniat necesitatea adoptării de noi
măsuri vizind promovarea și facili
tarea dezvoltării cooperării economi
ce între țările în curs de dezvoltare
exportatoare și importatoare de
petrol.

Creșterea datoriei externe a țărilor lumii a treia

Zimbabwe
SALISBURY 14 (Agerpres). — Un
comunicat oficial, dat publicității si
multan la Salisbury și Londra, anunță
că „la cererea primului ministru,
Robert Mugabe, guvernul britanic a
acceptat ca guvernatorul provizoriu,
lordul Soames, să își exercite respon
sabilitățile în Rhodesia pînă la data
de 17 aprilie, la miezul nopții. Din
acest moment. Republica Zimbabwe
va deveni independentă, iar 18 apri
lie va fi Ziua independenței".

OLANDA:

Manifestare consacrată României
HAGA 14 (Agerpres). — în cadrul
manifestărilor organizate cu prilejul
celei de-a 2050-a aniversări a consti
tuirii primului stat dac centralizat și
al centenarului stabilirii relațiilor di
plomatice între România și Olanda,
la Universitatea tehnică din Delft a
avut loc o adunare festivă, la care
au luat parte cadre didactice, cerce
tători și studenți.

PRIMUL
PREMIU
PENTRU
| PACE „ALBERT EINSTEIN" a fost
j decernat, la New York, Alvei Myr• dal (Suedia). Instituit în 1979, preImiul este atribuit pentru contribu
ții deosebite aduse Ia lupta împo
triva unui război nuclear. Născută
în 1902 la Uppsala, Alva Myrdal a
[deținut in perioada 1951—1955 func
ția de director al Departamentului
afacerilor s.ociale al UNESCO. Din
11961 șî-a consacrat activitatea luptei
pentru pace și dezarmare.
RELAȚIILE COMERCIALE CHINO-FILIPINEZE. Ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze,
Huang Hua, și-a încheiat, vineri,
I vizita oficială efectuată timp de
trei zile în Filipine — relatează
agenția China Nouă. La plecarea
Ide pe aeroportul din Manila, mi
nistrul chinez și-a exprimat încre
derea că există o bună perspectivă
I| pentru extinderea relațiilor comer-

I
|

boutnend Est, dar cu o majoritate
de numai 430 de voturi față de
candidatul laburist. în raport cu
alegerile generale din mai anul tre
cut, candidatul conservator a pier
dut aproape 10 000 de voturi. Câști
gătorul scrutinului. Edward Taylor,
a recunoscut că problemele econo
mice și sociale au jucat un rol
esențial în cursul campaniei elec
torale din această circumscripție.

MANEVRE
MILITARE
ALE
N.A.T.O. în Norvegia au început,
vineri, manevre militare de amploare la care participă Șapte țări
membre ale N.Ă.T.O. Agenția
Reuter precizează că la aceste manevre, denumite codificat .,Anorak
Express", iau parte 18 000 militari
aparținînd unor unități ale forțelor
navale, aeriene și terestre din
Marea Britanie. Canada. Italia. Olanda. Norvegia, Statele Unite și
R.F. Germania.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion
„IL-62" al companiei poloneze de
transporturi aeriene, care zbura ne
ruta New York — Varșovia, s-a
prăbușit vineri, din motive încă ne
elucidate, la aterizarea pe aeropor
tul din capitala. Poloniei — infor
mează agenția P.A.P. La bord se
aflau 87 de persoane. Nu există su
praviețuitori.
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La adunare a fost relevată semni
ficația celor două evenimente Și au
fost prezentate succesele obținute de
poporul român în dezvoltarea socialeconomică a țării, precum și politica
externă a României socialiste. Cu acesț prilej au fost vizionate filme
documentare românești.

Alegerile parlamentare din Iran
TEHERAN 14 (Agerpres), — In
Iran s-a desfășurat, vineri, primul
tur de scrutin al alegerilor parla
mentare. Alegătorii au fost chemați
să desemneze pe cei 270 de deputați

PARIS 14 (Agerpres). — Intr-o
analiză asupra tendințelor privind
contractarea de împrumuturi exter
ne de către țările în curs de dez
voltare. Organizația pentru Coope
rare Economică si Dezvoltare
(O.E.C.D.) apreciază că. în deceniul
următor, cererea de credite se va
accentua pe piețele financiare inter
naționale. O.E.C.D. subliniază că
această tendință se va datora, pe
de o parte, majorării preturilor pe
trolului si derivatelor sale și. pe
de altă ■ parte, scăderii exporturilor
țărilor in curs de dezvoltare.
Atrăgînd atenția asupra adîneirii
decalajelor economice dintre țările

în curs da dezvoltare și cele indus
trializate, a creșterii datoriilor ex
terne ale statelor celor mai sărace
ale lumii, studiul O.E.C.D. eviden
țiază sporirea numărului statelor în
curs de dezvoltare care au recurs
la împrumuturi internaționale pen
tru acoperirea necesităților lor fi
nanciare cele mai acute — de la
36 de state în medie pe an, în pe
rioada 1973—1976, la 54 după
anul 1977..
în ce privește nivelul total al îm
prumuturilor externe contractate de
țările în curs de dezvoltare, se
menționează că acesta a atins, anul
trecut, 35 miliarde dolari.

In Majlis — primul parlament al Re
publicii Islamice Iran. Următorul tur
de scrutin va' avea loc — potrivit
deciziei Consiliului Revoluționar —
la data de 4 aprilie.

„0 pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu
reclamă respectarea drepturilor naționale
ale poporului palestinian11
Declarațiile reprezentantului oficial al O.E.P. Ia Viena
VIENA 14 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută agenției austriece de
presă A.P.A., reprezentantul O.E.P.
pe lîngă organizațiile internaționale
cu sediul la Viena, Ghasi Hussein, a
salutat „recunoașterea oficială a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei de către Austria". El a apreciat
că această decizie reprezintă „un pas
constructiv pe calea unei păci juste,
cuprinzătoare și durabile în Orientul
Mijlociu, ce va putea fi realizată nu
mai atunci cînd poporul palestinian
— ca fiecare dintre celelalte popoare
— se va bucura de drepturile sale
naționale".
Ghasi Hussein a lansat țărilor vesteuropene apelul de a urma exemplul
guvernului austriac și a recunoaște
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei ca singurul' reprezentant al po
porului palestinian.
Referindu-se la decizia guvernului
de la Viena, cancelarul Bruno

Kreisky a subliniat, într-un interviu
acordat postului de radio „ORF“, că
aceasta reprezintă „o nouă formă de
recunoaștere diplomatică" a unui
„popor fără stat și teritoriu propriu".

★

TOKIO 14 (Agerpres). — Fostul
ministru de externe al Japoniei,
Sunao Sonoda, și-a încheiat turneul
întreprins în Orientul Mijlociu în
calitate de trimis special al guver
nului de la Tokio. El a vizitat succe
siv Emiratele Arabe Unite, Siria,
Irakul, Omanul, Arabia Saudită, Pa
kistanul și India.
In cadrul contactelor oficiale pe
care le-a avut, Sonoda a subliniat,
între altele, că Japonia se pronunță
pentru recunoașterea dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, apreciind că aceasta reprezintă
o condiție indispensabilă a încheierii
unei păci juste în Orientul Mijlociu.

„Reculul aurului"
La bursa din Ztirich s-a ma
nifestat, vineri, o puternică ten
dință de scădere a cursului
aurului', paralel cu sporirea cote
lor de schimb ale dolarului in
raport cu alte monede occiden
tale. Pentru prima dată de la
sfirșitul lunii decembrie anul
trecut, prețul metalului galben a
scăzut sub nivelul de 500 dolari,
fiind cotat la 498 dolari uncia.
Ulterior,' în cursul tranzacțiilor,
prețul aurului a urcat din nou,
atingînd 505—510 dolari uncia.

nivel net inferior totuși celui de
la suspendarea tranzacțiilor de
joi (547—552 dolari).
în ce privește cursul dolaru
lui. acesta s-a ameliorat in ra
port cu francul elvețian (1,7635—
1,7640 franci pentru un dolar,
față de 1,725 — in ziua prece
dentă). Aceeași redresare a po
ziției devizei americane s-a ma
nifestat și la bursele din Tokio
și New York.
(Agerpres)

Din absurditățile
rasismului
2»
din Johannesburg. Tînărul Gra
ham nu mai este acum pe lume.
A murit sub roțile unui tren
unde s-a aruncat, disperat că nu
se putea căsători cu prietena sa,
și ea albă. Gestul lui Graham
pare de neînțeles, deoarece fiind
alb, iar prietena sa de asemenea
albă, se părea că leaile rasiale
nu-l puteau afecta. Și . totuși...
Diana, mama lui Graham, era
albă, și a rămas orfană de mică,
fiind adunată de pe stradă de o
familie neagră. Ca urmare. Dia
na a fost înregistrată ca „nea
gră". După căsătoria sa cu ' un
alb. Diana a rămas în fata
„legii" tot „neagră" și a trebuit
să-și înregistreze copiii, printre
care și pe Graham, ca fiind „de
culoare".. De aici și interdicția
pentru Graham de a se căsători
cu o albă. Sint două mostre ale
absurdității rasismului, care, călcind in picioare demnitatea uma
nă, se situează printre cele mai
odioase anomalii ale timpului
nostru.
i

în Republica Sud-Africană,
așa-numita lege a imoralității,
„Immorality act“, interzice cu
desăvirșire
căsătoriile mixte
între albi și negri, Iată numai două din multele tra
gedii generate de această legis
lație rasială. Ruth Keily și Er
hard Klose din Johannesburg
erau îndrăgostiți de ani de zile...
pe ascuns. Pe ascuns, deoarece
Ruth e neagră si Erhard, alb.
Pentru a se întîlni cu Erhard,
Ruth se grima. într-o zi insă
grimajul nu i-a mai reușit si
un polițist a descoperit... „cri
minala" sa dragoste fată de un
alb. Cei doi îndrăgostiți au fost
deferiți justiției, fiind condam
nați la trei ani închisoare cu
suspendarea pedepsei, dar cu in
terdicția categorică de a se mai
întîlni... Acesta este epilogul la
dragostea dintre Ruth si Erhard,
încheiat într-o zi însorită la
Johannesburg.
,
Și încă un epilog, mai tragic,
care-l privește pe Graham Bassick în vîrstă de 20 de ani. tot

Privilegiul de a li dine
la aceeași dată, cititorul ar fi
putut afla cu mihnire. despre
perspectivele șomajului in lume
printre cei mai greu loviți fiind,
in primul rînd, muncitorii emigranți. Sub titlul „Șomajul —
sfidarea anilor ’80", revista „U.S.
News and World Report" arată
că sînt concediați în valuri mun
citorii emigranți care au contri
buit în anii din urmă la dezvol
tarea economiei occidentale. dar'
cărora acum . „li se întoarce
spatele"... Peste două milioa- /
ne de străini și-au pierdut
locurile de muncă in ultimi.
cinci ani. Pe ei nu-i așteaptă
nici hoteluri luxoase, nici sa
loane de înfrumusețare si, mai
ales, nici mese îmbelșuga
te... Valurilor de șomeri le sint
hărăzite privațiunile, suferințele
perpetue, lipsa oricărei certitu
dini în ziua de mîine. Și astfel,
în timp ce patrupezii de lux
ai societății de consum se desfa
tă în huzur, șomerii -sint cei
care duc o veritabilă viată da
cline...

Ziarul belgian „Le Soir" a in
serat în paginile sale o informa
ție care anunță că un hotel din
Tokio oferă pentru modesta
sumă de 40 de dolari un nat con
fortabil, sală de baie, televizor
în culori, un salon de coafură,
mese îmbelșugate... Cu îndrep
tățită surprindere, cititorul află
că hotelul își oferă serviciile
exclusiv populației canine. Bun
înțeles, este vorba de clini
„avuți", „odrasle" ale unor familii
bogate. Și mai află cititorul că
pentru patrupezi sînt rezervate
și alte hoteluri, saloane de în
frumusețare, spitale și că pentru
îndestularea și viața lor tihnită
se produc rochii, pantaloni, man
touri, cosmetice și bijuterii, toa
te canine Sînt și experți care
primesc salarii substanțiale pen
tru a organiza o viată fericită
dinilor... De pildă, experta dis
cută în prezent dacă televiziunea
în culori este sau nu dăunătoa
re pentru zi. Deocamdată' s-a
ajuns la .consensul că patrupezii
(care se respectă..) trebuie să
doarmă cel puțin zece ore pe zi.
Din alte ziare si aproximativ
■

■

■
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și imperativul conlucrării internaționale
ciale și a cooperării economice
tre China și Filipine.
ETIOPIA ȘI SUDANUL au fost
de acord să conlucreze pentru eli
minarea tuturor problemelor exis
tente între cele două țări si să reac
tiveze acordurile și tratatele bilate
rale, anunță un comunicat dat pu
blicității la încheierea vizitei ofi
ciale efectuate la Addis Abeba de
Abdel Magid Hamid Khalil, primul
vicepreședinte și ministrul apărării
al Sudanului. Totodată, cele două
țări au hotărît să-și bazeze relațiile
pe respectarea cu strictete a prin
cipiilor suveranității, integrității te
ritoriale. unității naționale și ne
amestecului în treburile interne.
O NOUA întîlnire a dele
gațiilor U.R.S.S. ȘI S.U.A. in
problema negocierilor bilaterale pri
vind interzicerea armei chimice ă
avut loc-la Geneva.
PLENARA C.C. AL P.C. LUXEM
BURGHEZ a adoptat hotărîrea ca
al XXIII-lea Congres al partidu
lui să aibă loc în zilele de 31 mai
și’ 1 iunie 1980.
ALEGERILE PARȚIALE DIN
MAREA BRITANIE. Conservatorii
britanici au eîștigat mandatul va
cant in Camera Comunelor, dispu
tat în alegerile parțiale de la 13
martie, în circumscripția Essex din

Comunicatul menționează, de ase. menea, că „pînă Ia data de 17 aprilie,
miniștrii actualului cabinet de la
Salisbury vor acționa în cadrul de
partamentelor respective pentru a
pune la punct strategia guvernului și
pentru a pregăti aplicarea politicii
sale".
La Londra s-a anunțat că prințul
Charles va reprezenta Marea Britanie
Ia ceremonia proclamării independen
tei Republicii Zimbabwe.

evidențiată de un studiu al O.E.C.D.

(PZTV

LA MOSCOVA a fost semnală
Înțelegerea, privind colaborarea in
tre Uniunea scriitorilor din Româ
nia și Uniunea scriitorilor ' din
U.R.S.S. pe anul 1980. în baza înțe
legerii, uniunile respective vor or
ganiza diferite acțiuni legate de
creația literară din cele două țări,
vizite reciproce, schimburi, întîlnifi
Si dezbateri in probleme literare.
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Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ la Io aprilie va fi proclamată independența

față de opera, și personalitatea proeminentă

La ceremonia lansării volumului,
care a avut loc la Rawalpindi, au
participat doamna Vikarun Nisa Noon,
ministru de stat, care semnează și
prefața lucrării, Aga Mortaza Pooya,
proprietar și director , al cotidianului
„The Muslim" și al editurii „Islamabad
Publications", Mohammad Nassim,
directorul editurii „International Pu
blishing Institute", oameni de cultură
și artă, ziariști. Au fost, de aseme
nea, prezenți ambasadorul
României in Pakistan. Lu
cian Petrescu, precum și
membri ai ambasadei.
Luînd cuvîntul cu acest
prilej, Vikarun Nisa Noon
și-a exprimat profunda apreciere și stima fată de
opera
și . personalitatea
marcantă a președintelui
Nicolae Ceaușescu. „Am
citit lucrarea cu deosebită
plăcere — a spus vorbi
toarea — am înteles-o și am
admirat-o, am învătat enorm de mult din conținu
tul ei. Am cunoscut, ast
fel, prin concepțiile sale,
un mare ginditor al epocii
noastre contemporane —
președintele României so
cialiste, Nicolae Ceaușescu".
„Noi, în Pakistan — a sub
liniat în continuare minis
trul — sintem mindri
de gîndirea președintelui
Nicolae
Ceaușescu.
de
curajul cu care își exprimă
pozițiile fată de probleme
le ce preocupă opinia pu
blică internațională și pa
kistaneză. Dăm o deosebită
apreciere concepției pre
ședintelui României, po
trivit căreia fiecare țară
trebuie să dispună de drep
tul de a-și alege calea pro
prie de dezvoltare, ceea ce
constituie un luțru minu
nat. Sintem de acord că
trebuie să se elaboreze un
cod de conduită și pe plan
internațional, pentru ca ni
meni să nu impună nimă
nui un anumit sistem de
guvernare, pentru ca fie
care stat, fiecare popor să decidă
singur calea ce trebuie să o urmeze.
Sintem recunoscători președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru poziția sa,
de înaltă tinută morală, pe care o
manifestă în problemele esențiale ale
contemporaneității, in relațiile dintre
state".
Ministrul a subliniat că acest im
portant eveniment editorial se în
scrie în ■ contextul dezvoltării bune
lor relații româno-pakistaneze care
se manifestă în toate domeniile de
activitate.
„Președintele Nicolae Ceaușescu —
a spus directorul edjturii „Interna
tional Publishing Institute". Mo
hammad Nassim — este bine cunoscut
in Pakistan pentru poziția sa con
secventă, pentru lupta sa fermă con
sacrată edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe ega
litatea în drepturi a tuturor statelor,
respectul reciproc al independenței și
suveranității naționale, neamestecul
în treburile interne, nefolosirea forței
sau amenințării cu forța". „Președin
tele Nicolae Ceaușescu este un prie
ten de încredere al Pakistanului.
România acordă un ajutor neprecu
pețit țării noastre, prin cooperare economică și tehnică, asistența româ
nească bucurîndu-se de o deosebită
apreciere din partea opiniei publice
pakistaneze".
în încheierea ceremoniei a luat
cuvîntul ambasadorul României. Lu
cian Petrescu.
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Expresie a interesului deosebit și a înaltei aprecieri

ISLAMABAD 14 (Agerpres). — O nouă lucrare consacrată operei
și personalității de larg prestigiu international a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a văzut , lumina
tiparului in Pakistan. în editura „International Publishing Institute" a
apărut lucrarea „NICOLAE CEAUȘESCU : PROCESE ȘI TENDINȚE
FUNDAMENTALE ALE DEZVOLTĂRII MONDIALE CONTEMPORANE".

$

„Încetinirea activității economice,
proces care s-a manifestat deja in
Statele Unite și în Marea Britanie,
va afecta și economia celorlalte prin
cipale țări (capitaliste) industrializate
■pină la sfirșitul anului 1980“ — pre
vestește un studiu publicat zilele tre
cute de ..CHASE ECONOMETRICS",
filială a băncii americane ..Chase
Manhattan", instituție specializată în
previziunea economică. Așadar, o
nouă prognoză, de Casandră moder
nă, care sintetizează concluziile și an
ticipațiile lansate mai de mult în le
gătură cu caracterul global și anver
gura crescîndă a crizei în economia
capitalistă. Concluzii și anticipații
confirmate, deja de realități : începu
tul anului 1980 în Occident s-a des
fășurat sub semnul persistentei și
chiar extinderii ariei de manifestare
a unor fenomene de recesiune.
Gravitatea si perspectivele sumbre
ale actualului context economic sînt
evidențiate — așa cum precizează
„Chase Econometrics" — de cel puțin
două aspecte ieșite din canoanele
ciclicității și desfășurării de pînă acum
ale crizelor. între care cea mai re
centă s-a produs în anii 1974—1975.
In primul rînd. este vorba de faptul
că actuala fază de încetinire si rece
siune nu mai succede clasicului
„boom" sincronizat, sau cel puțin re
lansării cîtorva economii componen
te. ci se instalează, în mod paradoxal,
în prelungirea unei perioade precare,
de oscilații și incertitudini, care este

departe de a fi asigurat mecanismului
economic capitalist posibilitatea vreu
nei redresări. Cu alte cuvinte, noul
puseu de criză este pe punctul de a
afecta un organism nici pe departe
restabilit și deci mult mai vulne
rabil.
Pe de altă parte, de data aceasta
nu se întrevede posibilitatea ca un
stat sau un grup de state să poată
juca rolul „locomotivei care să tragă
economia capitalistă de pe linia
moartă a recesiunii". Astfel. „Statele
Unite. R.F.G. și Japonia vor cunoaște
o creștere medie zero în acest an —
arată studiul amintit — in timp ce
celelalte țări industrializate vor fi
prea ocupate cu combaterea inflației,
cu problemele deficitelor bugetare și
deteriorării propriei lor competitivi
tăți ca să poată fi in stare să mai
ofere vreun impuls economiei mon
diale". ■ Dimpotrivă, riscul recrudes
centei politicilor protectioniste. re
deschiderii așa-numitelor „războaie
comerciale" devine tot mai amenin
țător.
„Faptul că anul 1980 nu va fi ase
mănător cu 1974 reprezintă. în acelasi timp, singurul aspect favorabil
al situației mondiale" — subliniază (și
în glumă, și în serios!) ..Chase Eco
nometrics". Astfel, există astăzi un
mult mai bun control al stocurilor.
Iar creșterile prețurilor O.P.E.C. nu
însumează decît 90 la sută în de
cursul ultimilor doi ani, ceea ce este
un coeficient mai redus decît cvadru-

plarea acestor prețuri în numai șase
luni ale anului 1974.
Intr-adevăr, controlul stocurilor de
produse este de natură să contribuie,
chiar în cazul stagnării activității eco
nomice, la o oarecare regularizare a
pieței, asigurînd, în ultimă instanță, o
stabilitate mai mare a conjuncturii
economice. în timp ce sporul mai
puțin spectaculos al prețurilor petro
lului va atenua întrucitva accentua
rea procesului de deteriorare continuă
a balanțelor de plăți ale țărilor im
portatoare. Și totuși, potrivit statisti
cilor, factura petrolieră a țărilor im
portatoare va spori in acest an cu
aproape 200 miliarde dolari !
In fine. ..Chase Econometrics" pre
vede că relansarea — așteptată în
1981 — se va produce „excesiv de
lent", fiind frinată mai ales de difi
cultatea reconstituirii stocurilor (epui
zate în tentativa de salvgardare a
conjuncturii economice mondiale),
precum și de dezechilibrul cronic al
balanțelor de plăti curente ale princi
palelor țări industrializate, care „vor
rămîne substanțial deficitare".
Desigur, toate aceste previziuni asupra evoluțiilor de pe scena econo
mică a lumii capitaliste în 1980 dez
văluie perspective destul de sumbre
ale climatului social. Perspective so
ciale — configurate deja- de „iama
fierbinte" din punct de vedere
social a acestui an în diferite tari
occidentale. Bunăoară. în Marea Bri
tanie se înregistrează unul din cele

mai ample conflicte din istoria miș
cării muncitorilor siderurgiști din
această țară. Acțiunile revendicative
ale oamenilor muncii din lumea capi
talului se desfășoară sub lozincile
luptei pentru adoptarea unor progra
me eficiente de jugulare a inflației și
recesiunii, pentru garantarea locului
de muncă. împotriva politicii mono
polurilor de a arunca povara crizei
pe umerii maselor populare.
în fața iminentei precipitării aces
tor noi fenomene negative la orizon
turile dezvoltării economico-sociale,
tot mai multe voci lucide din Occi
dent evidențiază necesitatea ur
gentă a întăririi conlucrării in
ternaționale, a colaborării între
state’ indiferent de orînduirea lor
socială, de mărime și grad de dez
voltare. Iată. în acest sens, opinii ex
primate intr-un articol apărut recent
în ziarul britanic „THE TIMES" :
„Pentru a se evita o depresiune mon
dială. cu consecințe nefaste pentru
toate statele globului, trebuie să fie
luate angajamente urgente si hotărîri
pe termen lung... Cu toate că există
o bază alarmantă de instabilitate po
litică in întreaga lume și o încetinire
generală a creșterii economice o
luptă simultană si eficientă împotriva
crizelor nu se poate duce decît pe
calea unică a intensificării cooperă
rii internaționale. In acest scop, este
nevoie de un maximum de încredere
reciprocă și înțelegere". Sînt apre
cieri și concluzii realiste, care pun
în ’ evidentă faptul că in condițiile
momentului actual de criză econo
mică și politică devine și mai impe
rios necesar să se depună toate
eforturile pentru intensificarea rela
țiilor economice, fără nici un fel de
opreliști, piedici artificiale si discri
minări, ca o cerință de bază pentru
ieșirea din dificultățile economice, cît
și pentru continuarea destinderii.

Viorel POPESCU
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