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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, miercuri dimineața, ne 
Pierre Cerles, ambasadorul Franței

pe ambasadorul
la București, in vizită de rămas bun. 
în legătură cu încheierea misiunii 
sale în tara noastră.

Franței
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială. .

PENTRU OMUL MUNCII, 
PENTRU BUNĂSTAREA 

POPORULUI!
PAGINA A Il-A

Experiența, învățămintele 
anului 1980 - la baza unei 
activități eficiente în noul 

cincinal
PAGINA A III-A

Ieri, în cadrul unui amplu și fructuos dialog de lucru ȚARA LA ORA MARELUI^ 
BILANȚ AL CINCINALULUI

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

23 de unități economice din județul Dîmbovița

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat împreună cu cadre de conducere din ministere economice și alte 
organe centrale, cu specialiști stadiul finalizării acțiunii de tipizare a materialelor 
și elementelor de construcții și instalații, stabilind măsuri de deosebită însemnătate 
pentru îmbunătățirea continuă a activității de construcții, in spiritul reglementărilor 
cuprinse în Legea investițiilor, adoptată de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a examinat, miercuri dimineața, timp de cîteva ore, 
împreună cu cadre de conducere din ministere economice și 
alte organe centrale, cu specialiști din unități de cercetare și 
proiectare, din centrale industriale și mari întreprinderi — în 
cadrul unei expoziții amenajate la complexul din Piața Scînteii 
— stadiul finalizării acțiunii de tipizare a materialelor și ele
mentelor de construcții și instalații.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
llie Verdeț, losif Banc, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, Ion 
Pățan, Nicolae Giosan, Ana Mureșan, Ion Ursu, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al guvernului.

Problemele care au făcut obiectul 
acestei cuprinzătoare și aprofundate 
analize sînt de o deosebită însemnă
tate și actualitate pentru activitatea 
de construcții, pentru înfăptuirea. în 
condiții de eficientă mereu mai ridi
cată, a obiectivelor prevăzute în pla
nul pe 1981 și pe întreg cincinalul 
viitor, în conformitate cu prevederile 
Legii investițiilor adoptate zilele tre
cute de Marea Adunare Națională. 
Pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, specialiștii din 
acest sector important al economiei 
naționale au acționat cu fermitate 
pentru ca tipizarea să devină un in
strument eficace de raționalizare a 
producției, de reducere a consumu
rilor de materii prime și materiale, 
de combustibili și energie electrică, 
concomitent cu îmbunătățirea neîn
treruptă a calității și fiabilității pro
duselor. Potrivit orientărilor date de 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul vizitelor de lucru făcute an
terior. în expoziții cu profil similar, 
precum și în întreprinderi direct 
productive și institute de cercetări și 
proiectări, activitatea de tipizare s-a 
conturat în țara noastră într-o nouă 
concepție și formă organizatorică, ea 
îmbrățișind toate ramurile economiei.

In cadrul expoziției unde s-a des
fășurat discuția de lucru au fost 
prezentate ultimele rezultate obținu
te in tipizarea produselor care con
cură la realizarea obiectivelor de in
vestiții. Pe parcursul vizitei, secre
tarul general al partidului a fost in
format că, pe baza recomandărilor 
formulate cu prilejul intilnirilor pre
cedente. cercetătorii. proiectanții. 
specialiștii și-au unit eforturile in 
vederea reducerii numărului de ma
teriale destinate lucrărilor de inves
tiții. atit in domeniul construcțiilor 
industriale, cît si în cel al construc
țiilor de locuințe si agrozootehnice, 
extinderii proiectelor-tip, la care vo
lumele și suprafețele sînt strict co
relate cu necesitățile tehnologice, 
astfel incit prin folosirea lor se re
duc la minimum consumul de mate
riale și cheltuielile de construcții și 
montaj. Ei și-au concentrat, totodată, 
atenția în direcția găsirii unor soluții 
tehnologice și materiale care să asi
gure diminuarea sau chiar elimina
rea — acolo unde procesele de pro
ducție. condițiile de fabricație per
mit acest lucru — a produselor ener- 
gointensive. folosirea pe scară largă 
a resurselor locale. în acest sens 
s-a arătat că acțiunea de tipizare a 
condus, pînă în prezent, la o redu
cere substanțială a tipurilor de ma
teriale și elemente de construcții și 
instalații — de la peste 11 000 la 
circa 970. Din calculele estimative 
rezultă că. pe aceste căi. se va ob
ține. în cincinalul 1981—1985. o redu
cere cu circa 8 la sută a valorii con
strucțiilor. cu citea 26 la sută a con
sumului de metal.' cu aproximativ 
20 la sută a celui de ciment, precum 
și diminuarea însemnată a consumu
lui altor materiale de construcție.

Apreciind eficienta acțiunii de ti
pizare a materialelor de construcție, 
cit și a proiectelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că in mai multe 
ramuri ale industriei noastre se 
menține incă un număr mare de ti- 
podimensiuni fără a se justifica, 
avind efecte negative asupra pro
ducției și productivității muncii. în 
această ordine de idei, secreta
rul general al partidului a ce
rut conducerii ministerelor chi
miei. construcțiilor de mașini, 
metalurgiei și altor ministere prezen
te cu produse in cadrul expoziției să 
acționeze cu mai multă hotărire pen
tru restringerea sortimentelor de arti
cole destinate acestui important sec
tor al economiei naționale pentru a se 
ajunge la o tipizare mai eficientă, în 
măsură să contribuie mult mai larg 
la perfecționarea activității de con
cepție și proiectare, la economisirea 
mijloacelor materiale și financiare, la 
creșterea productivității muncii și 
promovarea progresului tehnic.

Un loc important în cadrul expozi
ției a fost rezervat rezultatelor înre
gistrate in acțiunea de tipizare în eco
nomia forestieră și a materialelor de 
construcții. Exponatele prezentate re
levă cu pregnanță preocuparea susți
nută a celor ce lucrează în acest sec
tor de a concepe și realiza produse 
care să înlocuiască — la lucrări de 
izolații, de structuri de rezistentă și 
finisaje — pe acelea ce acum se pro
duc cu consumuri ridicate de combus
tibili și energie electrică, metal și 
ciment. Astfel, au fost luate măsuri 
ca în locul acestora să fie realizate, 

printr-o largă valorificare a materia
lelor locale, a produselor secundare 
rezultate din procesele de producție, 
materiale de construcții rezistente și 
obținute la un preț de cost mai re
dus. In cadrul expoziției a fost pre
zentată o gamă variată de astfel de 
produse noi ce confirmă suplinirea cu 
succes a altora mai costisitoare.

Subliniind necesitatea reducerii în 
continuare a cheltuielilor de investi
ții, a utilizării pe scară mai largă a 
materialelor provenite din resurse lo
cale. aflate în mari cantități aproape 
pe întregul cuprins al țării și care 
pot contribui la realizarea, mai ales 
in mediul rural, a unor locuințe mai 
puțin costisitoare, dar trainice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut con
siliilor populare să ia măsuri pentru 
producerea pe plan local de cărămizi, 
atit pentru locuințe, cît și pentru 
construcțiile agricole. S-a indicat ca 
pentru uscarea cărămizilor să fie fo
losită — așa cum s-a procedat multă 
vreme la sate — energia solară, 
în scopul utilizării cît mai rationale 
și eficiente a resurselor noastre ener
getice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat ca la intocmirea proiec
telor și realizarea locuințelor pentru 
localitățile mai mici să se aibă în ve
dere încălzitul cu sobe, la care să se 
folosească cărbuni și alti combustibili 
inferiori.

în spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, ur
mează să se înlocuiască, cu deosebire 
la sate, prefabricatele ce se reali
zează cu mari consumuri de metal și 
ciment, precum și de combustibili. 
Totodată, s-a cerut să se folosească 
cu mai multă răspundere și simt gos
podăresc lemnul în construcțiile de 
toate genurile, pornindu-se de la fap
tul că el reprezintă o importantă bo
găție a țării ce trebuie folosită cu 
multă chibzuință.

Așa cum rezultă din expoziție, ac
țiunea de tipizare a materialelor de 
construcții și instalații se desfășoară 
cu rezultate bune si in alte ramuri 
industriale — construcții de mașini, 
chimie, metalurgie, energetică, trans
porturi. industria ușoară. Relevînd 
succesele obținute pînă acum, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
există incă mari posibilități de îm
bunătățire a.acțiunii de tipizare, de 
creștere a eficientei acesteia in vii

tor. Secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea realizării în 
metalurgie a unei game mai restrinse 
de tipodimensiuni de profile, țevi, 
plasă din sîrmă și alte produse side
rurgice, care să satisfacă o sferă largă 
de cerințe și să permită diminuarea 
consumului de metal. în industria 
chimică, concomitent cu micșorarea 
numărului de produse destinate acti
vității de investiții, s-a cerut să se 
înlocuiască acele materiale folosite în 
construcții pentru producerea cărora 
se utilizează ca materii prime produ
se petroliere. Specialiștii din indus
tria construcțiilor de mașini au sar
cina să reproiecteze unele sortimente, 
îndeosebi contactoare. corpuri de 
iluminat etc, care, in momentul de 
fată, sînt supradimensionate.

în domeniul construcțiilor energe
tice. secretarul general al partidului 
a cerut specialiștilor să găsească 
soluții în vederea reducerii înălțimii 
halelor termocentralelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, în ace
lași timp, că se impune luarea unor 
măsuri operative în scopul normării 
în construcții a consumului de agre
gate — pietriș, nisip — al evitării 

transportului acestora la distante 
mari. Totodată, a cerut proiectanți- 
lor șă găsească modalități care să 
permită realizarea unor construcții 
mai ușoare, cu un consum mai mic 
de agregate.

în timpul dialogului de lucru a 
fost abordată îndeaproape problema 
folosirii cenușilor de termocentrale, 
care reprezintă o materie primă in 
cantități mari, ce trebuie să-și gă
sească o valorificare corespunză
toare în indusitna materialelor de 
construcții. Această materie primă a 
început să fie folosită, experimental, 
în realizarea de materiale de con
strucții — cărămizi, blocuri ceramice, 
tuburi și alte produse — prezentate 
în expoziție. Din cele relatate de 
specialiști reiese că materialele obți
nute din cenuși au calități ce le re
comandă a fi larg utilizate în con
strucții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor ca, pornindu-se 
de la proprietățile ce le dețin, să 
fie folosite pe scară largă cărămi
zile. blocurile realizate din cenuși 
ca înlocuitoare a produselor clasice 
pentru zidării, izolații și la alte 
lucrări.

Secretarul general al partidului a 
cerut factorilor de răspundere să în
tocmească, în cel mai scurt timp, un 
program special care să cuprindă 
măsuri operative in scopul asigu
rării condițiilor pentru valorificarea 
integrală a cenușilor. în acest con
text, a recomandat ca în apropierea 
termocentralelor să fie amplasate 
unități care să asigure extragerea 
din cenușă a mineralelor utile și a 
unor întreprinderi care să folosească 
în continuare cenușile pentru fabri
carea de materiale de construcții. In 
același timp, a cerut specialiștilor 
să se preocupe de găsirea unor mo
dalități de valorificare Si a zgurei 
de oțelării și turnătorii.

Specialiștii prezenți l-au asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
își vor pune întreaga capacitate pro
fesională pentru transpunerea în 
viată a indicațiilor și orientărilor 
date, a prevederilor Legii investiții
lor, astfel incit acțiunea de tipizare 
să devină o pîrghie principală în 
sporirea eficienței construcțiilor, în 
promovarea progresului tehnic și 
trecerea la o calitate nouă în dome
niul investițiilor. 

întreprinderile ..Trai
nica" Pucioasa și 
„Steaua electrică" Fieni 
au îndeplinit planul pe 
anul 1980 la producția 
industrială. Numărul 
unităților economice

22 de
La 22 se ridică nu

mărul întreprinderilor 
care au raportat pînă 
în prezent îndeplinirea 
sarcinilor anuale de 
plan. între acestea se 

' numără întreprinderea 
de textile din Pitești 
și întreprinderea mi
nieră din Cimpulung. 
La baza succesului ob-

întreprinderea „Electrocentrale" Porțile de Fier
Colectivul întreprin

derii „Electrocentrale" 
Porțile de Fier încheie 
actualul cincinal cu 
un bilanț rodnic. An 
de an, sarcinile de 
plan au fost substan
țial depășite, înregis- 
trîndu-se de fiecare 
dată, sporuri conside
rabile la producția de

întreprinderea
Constructorii de ma

șini textile de la cu
noscuta întreprindere 
„Metalotehnica" din 
Tg. Mureș și-au reali
zat integral sarcinile 
ce le revin din planul 
producției industriale 
pe anul 1980. Avansul 
de timp eiștigat le va

întreprinderea minieră Barza
întreprinderea mi

nieră Barza este cea 
de-a cincea mare uni
tate economică din ju
dețul Hunedoara care 
raportează tndeplini-

dîmbovlțene care au 
raportat pînă acum 
acest succes a crescut 
astfel la 23. în zilele 
care au rămas pînă la 
sfirșitul anului, ele vor 
produce suplimentar 

întreprinderi din
ținut de cele 22 de 
întreprinderi se află 
măsurile întreprinse de 
muncitori și cadrele 
tehnice pentru spo
rirea productivității 
muncii, prin folosirea 
intensivă a fondurilor 
fixe, a materiilor pri
me și timpului de

energie electrică. în- 
deplinindu-și integral 
sarcinile de plan pe 
1980. energeticienii din 
această unitate repre
zentativă a județului 
au asigurat toate con
dițiile pentru obține
rea, la nivelul cinci
nalului, a unei pro-

permlte să livreze, 
pînă la 31 decembrie, 
o producție suplimen
tară in valoare de 17 
milioane lei. La acest 
bilanț — obtinut în 
condițiile în care pes
te 85 la sută din pro
dusele întreprinderii 
slnt noi sau modernl-

pe acest an. Pînă la 
sfirșitul anului se vor 
realiza o producție in
dustrială suplimentară 
în valoare de 13 mi
lioane lei. o producție 
netă de 11,6 milioaneyrea sarcinilor de plan

Reglementări de mare importanță 
pentru îmbunătățirea continuă 

a aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare

Buna aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare constituie un 
obiectiv constant al politicii partidu
lui nostru. întrucit de aceasta este 
nemijlocit legată creșterea nivelului 
de trai al intregului nostru popor. 
La ultimele plenare ale Comitetului 
Central al partidului și sesiuni ale 
Marii Adunări Naționale au fost re
liefate o serie de aspecte pozitive 
in ce privește aprovizionarea popu
lației. satisfacerea cerințelor acesteia 
de produse agroalimentare în condi
țiile unui consum rațional. Astfel, 
numai în cursul 
actualului cinci
nal consumul me
diu pe locuitor a 
crescut la carne 
cu 17 kg, adică de 
la 45 kg în 1975 
la 62 kg în acest 
an. De asemenea, 
populația a con
sumat mai mult 
lapte, mai multe 
legume, cartofi și 
alte produse, ceea 
ce satisface pe 
deplin necesită
țile fiziologice ale 
oamenilor. Cu 
pregnanță se cuvine subliniat că spo
rirea consumului populației a avut 
loc în condițiile stabilității prețurilor 
la produsele agroalimentare de bază.

La sporirea producției agricole și, 
implicit, la îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu produse agroali
mentare va avea un mare rol aplica
rea prevederilor Legii privind con
stituirea. repartizarea și folosirea pe 
județe a resurselor pentru aprovizio
narea populației cu carne, lapte, le
gume și fructe. Noua lege reflectă 
necesitatea de a se acționa cu perse
verență în fiecare județ, in fiecare 
localitate pentru creșterea continuă 
a producției agricole vegetale și ani
male. în vederea îmbunătățirii apro
vizionării cetățenilor cu produse 
agroalimentare. satisfacerii intr-o 
măsură mai mare a celorlalte cerin
țe ale economiei naționale. Eviden
țiind această necesitate. în cuvînta- 
rea rostită la plenara Consiliului 
Național al F.D.U.S. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia: „Depin
de de fiecare județ, de fiecare orga
nizație a Frontului Democrației, de 
consiliile Frontului Democrației, de 
felul cum vor acționa, intr-o strinsă

I unitate «I colaborare, pentru a În

Rațiuni și temeiuri 
ale Legii privind 

constituirea, repartizarea 
și folosirea pe județe 

a resurselor 
pentru aprovizionarea 

populației cu carne, lapte, 
legume și fructe

cărbune, ciment, lămpi 
electrice speciale, utilaj 
chimic, lacuri si vopse
le și alte produse, in 
valoare de peste 400 
milioane lei. (Gheorghe 
Manea).

Ărgey

muncă. Se vor livra 
suplimentar economiei 
naționale 25 000 tone 
de cărbune, 15 000 tone 
de combustibil, 5 000 
tone de metal, impor
tante cantități de 
textile, cherestea, e- 
chipament electric și 
altele. (Gh. Cîrstea).

ducții suplimentare de 
aproape 2 miliarde 
kWh energie electrică, 
în același interval de 
timp, la consumul pro
priu s-a înregistrat o 
economie de peste 2.5 
milioane kWh energie 
electrică. (Virgiliu Tă
tara).

„Metalotehnica* din Tg. Mureș
zate — o contribuție 
importantă a avut în
făptuirea programului 
de creștere a indicelui 
de utilizare a masini- 
lor-uneîte. care a a- 
juns. la finele acestui 
an. la 90 la sută. (Gh. 
Giurgiu).

lei și o producție- 
marfă de 8 milioane 
lei. Aceste depășiri 
sînt concretizate în
însemnate cantităti de 
minereuri, sulf, plumb 
și cupru. (Sabin Cer- | 
bu). / 

făptui măsurile de creștere mal ra
pidă a producției agricole, a produc
ției bunurilor de consum in general, 
pentru a satisface intr-o măsură cit 
mai bună necesitățile de diversifica
re a consumului populației".

în acest cadru, noua reglementare 
accentuează sarcinile și răspunderile 
ce revin consiliilor populare, ca or
gane locale ale puterii de stat. în ce 
privește sporirea producției agricole 
și asigurarea cantităților de produse 
agroalimentare necesare aprovizionă
rii localităților urbane și centrelor 

muncitorești. Le
gea statuează asi
gurarea de către 
consiliile popu
lare, pe baza a- 
piicării ferme a 
principiilor auto- 
conducerii mun
citorești și auto- 
gestiunii econo- 
mico-financiare, a 
conducerii unita
re a agriculturii 
de pe raza lor de 
activitate, in ve
derea acoperirii 
din resurse pro
prii a nevoilor de 

consum ale populației din fieca
re județ și creșterii aportului uni
tăților agricole, al producătorilor 
individuali la constituirea fondului 
de stat. în concordantă cu obligațiile 
de producție, legea reglementează 
constituirea fondului de marfă nece
sar aprovizionării populației din fie
care județ, stabilind proporțiile de 
asigurare din fondul de stat si din 
resursele suplimentare ce trebuie 
realizate în fiecare județ pentru 
completarea nevoilor fondului pieței.

Dealtfel, consiliul popular jude
țean. municipal sau orășenesc este 
cel mai în măsură să cunoască — ți- 
nînd seama de numărul locuitorilor, 
de haremurile de consum fundamen
tate științific — ce cantități de produse 
agroalimentare sînt necesare județu
lui sau localităților respective pentru 
buna aprovizionare a populației. Por
nind de la aceasta, consiliul popular 
are obligația să stabilească ce uni
tăți agricole vor asigura produsele 
respective pe cantități și sortimente 
și modul de repartizare a acestora
(Continuare in pag. a V-a)
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PENTRU OMUL MUNCII, PENTRU BUNĂSTAREA POPORULUI!

Este posibil este necesar 
ca fiecare județ să-și 

asigure propriile resurse 
de aprovizionare

Cadre de conducere ale unor consilii populare 
județene despre primele masuri cu aplicabilitate 
imediată și de perspectivă privind legea recent 

adoptată de Marea Adunare Națională

Printre actele normative de o deosebită importanță, 
adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, 
se înscrie și Legea privind constituirea, repartizarea 
și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizio
narea populației cu carne, lapte, legume și fructe. 
Au căpătat astfel consacrarea legislativă orientările 
șl sarcinile limpede trasate de conducerea partidului 
și statului, îndemnurile și indicațiile sistematice de a 
se folosi in mod multilateral posibilitățile agriculturii 
din fiecare unitate teritorial-administrativă, pentru 
sporirea producției, pentru aprovizionarea în tot mai 
bune condiții a oamenilor muncii.

Cu mici excepții, fiecare județ își poate asigura, 
din resurse proprii, produsele agroalimentare de bază. 
Nu există nici un motiv ca forțele agricole dintr-o 
zonă sau alta să fie orientate spre activități unilate
rale, așteptindu-se livrări de la centru care să satis
facă necesarul cu restul produselor. Asupra acestor 
cerințe s-a atras de mai mult timp atenția. Consiliile 
populare - care poartă atît răspunderea conducerii 
unitare a agriculturii din raza lor de activitate, cit 
și răspunderea elaborării, de comun acord cu con
siliile sindicale teritoriale, a programelor de aprovi
zionare a populației - au și cîștigat, în multe județe 
și localități, o anumită experiență. Această experiență 
trebuie dezvoltată și generalizată pretutindeni, în ac-

tivitatea tuturor consiliilor populare județene, în con
dițiile în care, prin forța legii, răspunderea pentru 
asigurarea resurselor de aprovizionare cu principalele 
produse de piață le revine acum în mod direct și 
foarte angajant. •

Importanța noii legi impune ca aplicarea ei să în
ceapă de indată, prin luarea tuturor măsurilor or
ganizatorice și tehnice care pot fi asigurate, indife
rent de anotimp, urmînd ca, odată cu anul agricol, 
activitatea de asigurare a resurselor de aprovizionare 
să se desfășoare pretutindeni în toată amploarea.

Pornind de la aceste considerente, ne-am qdresat 
tovarășilor DUMITRU CR1STEA, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului popular județean 
Olt, IOAN BEJAN, prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular județean Galați, și 
LAZAR TANASE, vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului populai* județean Bistrița-Năsăud, cu 
următoarele întrebări :
/ 1. Cum se realizează în județul dv. autoaprovizio- 
narea cu produse agroalimentare ?

2. Ce măsuri v-ați propus pentru aplicarea noii 
Legi privind constituirea, repartizarea și folosirea pe 
județe a resurselor destinate aprovizionării populației 
cu carne, lapte, legume și fructe ?

lată răspunsurile primite :

Relația directă dintre dezvoltarea 
economiei și creșterea nivelului 

de trai-idee centrală 
în invățămintul de partid

Cunoașterea temeinică de către fiecare cetățean 
a legilor recent adoptate — un obiectiv prioritar 

al pregătirii propagandiștilor

OLT

Contribuția gospodăriilor 
populației la formarea 

fondului de stat se va dubla
1. în județul nostru s-a acumulat 

o bună experiență în privința auto
aprovizionării cu legume și fructe, 
cu alte produse agroalimentare. în 
acest an, de exemplu, consumul de 
legume al județului a fost acoperit 
în proporție de 61 la sută de la fon
dul de stat și 39 la sută din resurse 
locale. Pe lingă suprafețele cultivate 
in unitățile agricole de stat și coo
peratiste, au fost amenajate in gos
podăriile populației 285 hectare de 
solarii și, proporțional, au fost ex
tinse suprafețele cultivate cu iegu- 
me în grădinile cetățenilor. în acest 
fel. pe lingă cantitățile consumate 
direct de cetățenii cultivatori, din 
surplusul de producție s-au putut 
livra la fondul de stat, 14 464 tone 
legume. Prin aceste acțiuni, nevoile 
de consum ale județului au fost sa
tisfăcute, creîndu-se disponibilități 
și pentru livrări către alte zone ale 
tării.

A fost extinsă cultura legumelor 
și în orașe. La Slatina, de exemplu, 
s-au cultivat în 1980 cu legume 32 
hectare de terenuri intravilane, la 
care se adaugă 9 hectare cultivate 
în incinta unor întreprinderi și ■ In
stituții. Totodată, ne-am preocupat 
de creșterea efectivelor de animale 
în unitățile agricole și in gospodă
riile populației, implicit și de achizi
ționarea de la populație a unor im
portante cantități de carne, lapte și 
alte produse alimentare. Numai în 
ultima perioadă au fost achiziționate 
de Ia populație 33 241 păsări, aproa
pe 300 porci, mai mult de 5 000 kg 
fasole boabe, 3 000 kg ceapă etc. — 
^acțiunea fiind in plină desfășurare, 
i 2; Ne ooupăm.în primul rind de 
cunoașterea dthăntirf'fttă' a prevede
rilor legii. înțn< fcetrtifritea consiliului 
Ipopular județean ținută zilele trecu
te imediat după încheierea lucrări
lor Marii Adunări Naționale, am 
prezentat pe larg prevederile le
gii, sarcinile care revin județului 
Olt pentru autoaprovizionarea cu 
carne, lapte, legume și fructe. Cu

acest prilej, am stabilit un amplu 
program de măsuri în vederea cu
noașterii noilor reglementări legis
lative în fiecare localitate, de către 
fiecare cetățean. în cadrul sesiunii, 
deputății au apreciat că dispunem 
de toate condițiile pentru creșterea 
contribuției județului la fondul cen
tralizat al statului și Ia acoperirea 
consumului propriu. Pentru anul 
viitor ne-am propus să mărim con
tribuția gospodăriilor populației la 
fondul de stat la peste 28 000 tone 
legume — dublu decît în anul 1980. 
în acest scop, se vor extinde cultu
rile din curțile cetățenilor de to-

gurăm în ultimii ani, pe plan local, 
întregul necesar de carne și prepa
rate din came, lapte și produse lac
tate proaspete, ouă, legume și con
serve din legume, pește și conserve 
de pește, iar în proporție de 80 la 
sută necesarul de cartofi, brînzeturi, 
fructe si alte produse. Ne propunem 
ca în anul 1981 toate aceste produse 
să fie asigurate în totalitate pe plan 
local.

De mai multi ani acordăm o deo
sebită atenție cultivării cu legume a 
terenurilor din curțile cetățenilor, 
ale întreprinderilor, instituțiilor și 
școlilor. Suprafața astfel cultivată

nilor muncii, consiliile populare, or
ganele agricole sint preocupate să 
asigure in mai mare măsură condiții 
pentru creșterea și livrarea de ani
male și produse animaliere, legume 
și fructe din gospodăriile populației. 
Concret, este vorba de acordarea 
unor terenuri pentru cultivarea cu 
furaje, de asigurarea materialului 
biologic, a semințelor selecționate și 
materialului săditor. la care se va 
adăuga ajutorul pentru executarea 
mecanizată a unor lucrări. S-au luat, 
de asemenea, măsuri pentru extin
derea suprafețelor cultivate cu le-

© Legea recent adoptată se întemeiază pe experiențele bune, transformîndu-!e în 
îndatoriri ferme ® Consiliile populare trebuie să devină adevărate state majore 
ale folosirii optime a fiecărei suprafețe de teren ® Adunările cetățenești care se 
țin în această perioadă — un excelent prilej de popularizare a noilor reglementări 

și de conturare a unor soluții concrete

mate, vinete, ardei, ceapă, usturoi 
și alte legume. S-a hotărit. de ase
menea, să formăm, la nivel de ju
deț și în fiecare comună, echipe 
alcătuite din specialiști, care să se 
ocupe cu : depistarea suprafețelor 
disponibile a fi cultivate cu legume 
în gospodăriile populației, posibili
tățile de extindere a creșterii ani
malelor. contractarea unui număr 
mai mare de animale și păsări etc. 
în anul 1981 vom vinde populației 
din județ, prin cooperația de con
sum, 20 000 purcei de lapte și 1 mi
lion pui de o zi, în vederea creșterii 
și valorificării lor la fondul de stat, 
prin contractări și achiziții supli
mentare.

GALAȚI

începînd cu 1981 
se va realiza pe plan local 

întregul fond de marfă 
destinat cetățenilor

1. Pe baza indicațiilor date de con
ducerea partidului am reușit să asi-

In anul 1980 a însumat 779 hectare. 
De pe ea s-au obținut aproape 8 000 
tone legume (cartofi, fasole bohbe, 
ceapă uscată, tomate, rădăcinoase și 
zarzavaturi) ; 344 tone au fost livrate 
la fondul de stat, 1 634 tone au fost 
desfăcute pe piața locală, diferența 
reprezentînd cantitățile consumate 
direct de cultivatori. De asemenea, 
prin grija Consiliului popular muni
cipal Galați a fost amenajată o cres
cătorie de porci, care folosește res
turile de mîncare de la cantinele 
din oraș.

în cadrul județului este în curs de 
desfășurare o susținută acțiune de 
preluare de la populație a surplu
sului de produse vegetale și ani
male. de stimulare a achizițiilor; 
Pentru ariul viitor. Crescătoriție" coo
perației de consum au și Încredințat 
populației pentru creștere și îngră- 
șare 1 200 purcei de lapte.

2. Pornind de la faptul că gospo
dăriile populației trebuie să aducă o 
contribuție crescută la constituirea 
resurselor de aprovizionare a oame-

gume timpurii : în curțile cetățeni
lor. ale întreprinderilor și instituții
lor. Pentru realizarea sarcinilor sta
bilite. ne-am preocupat de dezbate
rea și popularizarea Legii privind 
constituirea, repartizarea și folosirea 
pe județe a resurselor pentru apro
vizionarea populației cu carne, lapte, 
legume și fructe, folosind prilejul 
adunărilor cetățenești care se țin in 
această perioadă în toate localitățile 
județului — pe comune, sate, și car
tiere.

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Sistemul autoaprovizionării 
— generalizat în toate 
localitățile județului

1. în cadrul județului Bistrița-Nă
săud zootehnia și pomicultura consti
tuie sectoare de bază, înseși condițiile 
pedoclimatice fiind adecvate acestor 
îndeletniciri. Dealtfel, comitetul ju
dețean de partid și consiliul popular

județean au stabilit, pentru cincinalul 
în curs, programe speciale de dezvol
tare pentru pomicultură și zootehnie. 
Ca rezultat al materializării lor prac
tice, producțiile au crescut, atit in 
cadrul unităților agricole socialiste, 
cit și in gospodăriile populației.

Din volumul total de produse agro
alimentare livrate in acest an de ju
dețul nostru la fondul de stat. 70 la 
sută din carne și 50 la sută din lapte
le de vacă au provenit de la produ
cătorii individuali. Din fiecare gospo
dărie personală din mediul rural s-au 
livrat la fondul de stat. în medie, 
circa 160 kg carne și aproape 500 
litri lapte. Tot prin sistemul de con
tractări si achiziții au fost livrate în 
anul 1980, din aceleași surse. 3 000 
tone fructe, cantități însemnate de 
cartofi.

Singura problemă încă nerezolvată 
în mod corespunzător ne plan local 
la capitolul aprovizionării populației 
este aceea a legumelor proaspete, și 
în special a legumelor timpurii. Avem 
totuși unele începuturi : au fost con
struite solarii pe o suprafață de 40 
ha. 'Un bun început s-a creat si în 
piscicultura : a intrat recent în pro
ducție un eleșteu cu un luciu de apă 
în suprafață de 50 ha. Promițătoare 
rezultate există și în domeniul ame
najării de gospodării-anexe pe lingă 
cantine, internate, unităti de alimen
tație publică, întreprinderi si insti
tuții.

2. Ne-am propus ca prin sistemul 
autoaprovizionării să asigurăm pe 
plan local în anul viitor 3 000 tone 
carne, 2 500 tone preparate din carne, 
38 500 hl lapte. 700 tone brînzeturi, 
53 000 hl produse lactate proaspete, 
220 tonte unt. întregul necesar de 
fructe și alte produse. Vom acționa 
în continuare ca fiecare familie, in
clusiv multe familii de la orașe,, să 
crească animale și păsări pentru con
sum propriu și pentru valorificarea 
surplusului la fondul de stat, incit 
sistemul autoaprovizionării să fie ex
tins în toate localitățile județului.

Anchetă realizată de 
Mihai IONESCU 
și corespondenții „Scînteii"

CÎN ACTUALUL

CINCINAL:

780 000
NOI APARTA

MENTE
Astăzi, mai bine de două 

treimi din populația țării trăiește 
în locuințe moderne, confor
tabile construite in anii socialis- 
jnului. Cel mai rapid ritm al 
construcțiilor de locuințe s-a în
registrat în actualul cincinal, 
cind au fost date în folosință 
780 000. apartamente.

In imagine, unul din nu
meroasele cartiere noi ale ora
șelor țării : cartierul „Ploiești- 
Nord".

Foto : S. Cristian

CUVÎNTUL CITITORILOR •> (Sesizări 
SÂMFNTTnR MTTNCTT Opinii

Creșterea desfacerilor prin comerț - 
expresie a creșterii nivelului de trai

o suprafață de peste 150 000 mp. 
în ce privește desfacerea mărfu
rilor, dacă în anul 1950 s-au vindut 
produse în valoare de 808 lei pen
tru un locuitor, în anul 1970 va
loarea lor a crescut la aproape 5 000 
lei pe locuitor, iar în acest an de
pășește 8 000 lei. Aceasta înseamnă 
că s-au vîndut de zece ori — să ne 
gîndim bine ce înseamnă aceasta, 
o asemenea creștere înzecită 1 — 
mai multe mărfuri in acest an decît 
in 1950. De asemenea, și structura 
mărfurilor vîndute s-a modificat in 
raport cu cerințele actuale de trai 
și civilizație ale populației. Astfel, 
ca să ne referim doar la un sin

Grija permanentă a partidului și 
statului nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor s-a mate
rializat și in sporirea, an de an, a 
investițiilor sociale. Și județul 
Brăila, ca și celelalte zone ale 
țării, a beneficiat din plin de

roadele politicii partidului. îndrep
tată. cu adevărat fără abatere, spre 
slujirea intereselor poporului, spre 
binele celor ce muncesc.

Cu fiecare an, ca să dăm numai 
un exemplu, rețeaua comercială a 
județului nostru s-a dezvoltat mult, 
ajungind la peste 1 300 unități, cu

Efectele concrete ale preocupării 
statornice pentru ridicarea nivelului 
studiului politico-ideologic se vă
desc în modul de desfășurare a aces
tuia in cursuri. în întărirea legătu
rii cu viata și creșterea eficienței sale 
practice. Ni s-a părut concludentă în 
acest sens dezbaterea desfășurată la 
cursul ..Probleme fundamentale ale 
economiei politice..." din organizația 
de partid nr. 2 de la „Unio“. în ca
drul căreia discutarea aprofundată a 
temei referitoare la principiile noului 
mecanism economic a prilejuit ana
lizarea modului cum se realizează in 
întreprindere cerințele adtoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii fi
nanciare, precum și modalitățile de 
a determina in anul 1981 reducerea 
substanțială a consumurilor specifice, 
a ansamblului cheltuielilor materiale.

Judicios orientată tematic a fost și 
instruirea propagandiștilor de Ia 
sate. Apare demn de semnalat ac
centul pus în cadrul expunerilor pe 
însemnătatea roluliji ce revine "xo- 
pagandistilor. Invățămîntului de par
tid în dezvoltarea unei largi opinii 
de masă la sate pentru cultivarea 
fiecărei parcele de teren, creșterea 
unui număr cit mai mare de păsări 
și animale in vederea satisfacerii ne

cesităților proprii 
și bunei aprovi
zionări a orașe
lor, precum și 
pentru livrarea 
unor cantități cit 
mai mari de 
fondul de stat.

Oricui participă, indiferent de pos
tură, la diversele forme ale invăță- 
mîntului de partid i se impune co
relația nemijlocită dintre nivelul des
fășurării cursurilor, eficienta studiu
lui politico-ideologic și „cota“ pregă
tirii propagandistului căruia i s-a 
încredințat conducerea cursului res
pectiv. De aici și importanța deose
bită a activității organelor locale de 
partid pentru Însușirea de către fie
care propagandist a științei și. tot
odată, a artei de a modela conștiințe, 
de a forma convingeri comuniste.

Referindu-ne astfel la instruirile 
propagandiștilor care au avut loc de 
la începutul noului an de studiu în 
orașele județului Satu Mare, se cu
vine menționat, ca un principal me
rit al acestora, centrarea lor pe pro
blemele de stringentă actualitate ale 
vieții economice, înainte de toate 
trecerea în condiții optime la noul 
cincinal, ridicarea la un nivel supe
rior a întregii activități economice. 
Astfel, expunerile prezentate de pri
mii secretari al organelor locale de 
partid au urmărit argumentarea 
convingătoare a ideii de frontispiciu 
desprinse din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că principiile 
noului mecanism economic trebuie să 
devină principii 
și forme de bază 
ale activității de 
conducere în toa
te sferele vieții 
sociale, ceea ce 
presupune o ase
menea gospodă
rire a mijloacelor 
ciarerin fiecare unitate, incit să se 
realizeze o producție fizică ridicată 
la un nivel tehnic calitativ înalt, cu 
cheltuieli cit mai reduse, productivi
tate și beneficii superioare.

Dacă ar fi să desprindem ideea do
minantă care a constituit numitorul 
comun al dezbaterilor consacrate 
problematicii economice, ea con
stă, neîndoielnic, în relevarea co
relației indisolubile care există 
între înfăptuirea consecventă a 
programului de creștere a nivelu
lui de trai și ritmul dezvoltării 
economice, al sporirii avuției națio- -----  r-jnnr r  -------— •
nale, faptele dovedind că tocmai pe prezentare^ uneit interesante 
această cale s-a putut ajunge in ac
tualul cincinal la cea mal substan
țială majorare a veniturilor popu
lației din întreaga perioadă a con
strucției socialiste în tara noastră, 
în privința orientării actuale și de 
perspectivă a ihvățămintului de par
tid a fost evidențiată, ca o concluzie 
firească, necesitatea de a se urmări 
necontenit asimilarea organică de 
către fiecare a adevărului axiomatic 
că dacă dorim să trăim mai bine, să 
consumăm mai mult, trebuie să pro
ducem mai mult, să lucrăm mai 
bine, mai eficient — concluzie care 
s-a aflat în centrul cuvintării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recenta 
pledară a C.C. al P.C.R.

Atrage atenția, de asemenea, că 
programul-cadru de instruire stabilit 
de comitetul județean de partid a 
fost adaptat și îmbogățit potrivit ce
rințelor organizațiilor de partid in 
cele patru centre urbane unde s-a 
desfășurat instruirea. Astfel, instrui
rea organizată de Comitetul munici
pal de partid Satu Mare a inclus su
plimentar expuneri-dezbateri 
toare la modalitățile practice de 
aplicare 
decurgînd' din 
mecanism economico-financiar, 
mele de integrare organică a parti
dului în viața socială, interacțiunea 
dintre existența socială și conștiința 
socială. Semnificativ pentru grija de 
a asigura îmbunătățirea calitativă a 
propagandei este faptul că aici s-a 
introdus practica instruirii lunare de 
către secretarii comitetului municipal, 
pe centre de întreprinderi, a propa
gandiștilor din schimburile 2 si 3. 
completată de prezentarea de către 
comitetele de partid a unor infor
mări periodice a propagandiștilor 
asupra stadiului îndeplinirii sarci
nilor de plan, ca și a problematicii cu 
care sint confruntate unitățile res
pective.

Din experiența 
județului Satu Mare

materiale și finan-

privi-
și înfăptuire a cerințelor 

introducerea noului 
for-

produse pentru ........ . _  __
La Comitetul orășenesc de partid 

Cărei, recenta instruire lunară a 
propagandiștilor s-a limitat insă 
doar la prezentarea unei expuneri 
privind contribuția partidului nostru 
la îmbogățirea teoriei revoluționare. 
Desigur, o temă de deosebită însem
nătate, amplu și competent prezen
tată de un lector al C.C. al P.C.R.. 
dar ea ar fi putut fi completată prin 
mai multă inițiativă manifestată pe 
plan local. Dealtfel, induzind ace
eași temă în programul lunar de in
struire, Comitetul municipal de part 
țid Satu Mare a prevăzut, totodată; 
„ —r— ------—i expu
neri referitoare Ia metodica organit 
zării dezbaterilor în cadrul studiului 
politico-ideologic, ca și o informare 
asupra principalelor sarcini care re
vin organizațiilor de partid din mu
nicipiu la începutul noului an. iar 
Comitetul orășenesc de partid Ne- 
grești-Oaș a organizat, totodată, o 
dezbatere cu caracter de schimb de 
experiență referitor la conspectarea 
bibliografiei și la modul diferențiat 
de abordare a tematicii în funcție de 
nivelul pregătirii politico-ideologice 
și profesionale a cursanților.

Din proiectele relatate de tovarășii 
Constantin Stanca, secretar al Comi
tetului județean de partid, A. Becea, 
directorul Cabinetului județean pen
tru activitatea ideologică si po- 
litico-educativă. Elena Grumezș și 
Sigismund Maier, respectiv secretari 
al comitetelor municipal de partid 
Satu Mare și orășenesc Cărei, am 
desprins o gamă largă de preocupări 
vizînd continua perfecționare a pre
gătirii propagandiștilor. Pe primul 
plan se situează orientarea operativă 
a activității propagandiștilor spre 
studierea aprofundată a documente
lor recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
a cuvintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum și a legi
lor care au fost adoptate in sesiu
nea Marii Adunări Naționale, astfel 
incit ei să fie în măsură a asigura 
dezbaterea lor temeinică in toate 
cursurile invățămîntului de părtid, 
înțelegerea de către fiecare om al 
muncii a conținutului acestora, a im
portantei noilor reglementări pentru 
perfecționarea conducerii vieții eco- 
nomico-sociale. pentru sporirea avu
ției naționale și creșterea bunăstării 
poporului ; această problematică va 
fi situată dealtfel în centrul discu
țiilor din cadrul apropiatei instruiri 
a propagandiștilor la nivelul organe
lor locale de partid.

Tudor OlARU

Aprobare Wnă fată de măsurile stabilite de conducerea 
partidului si statului pentru ridicarea nivelului de trai

gur aspect, aproape fiecare fami
lie beneficiază de televizor, apa
rat de radio, frigider, mașină de 
spălat rufe etc. Vă trimitem alătu
rat și cîteva fotografii despre co
merțul brăilean, poate publicați 
vreuna din ele.

Și pentru anii viitori se prevede 
sporirea zestrei comerciale a loca
lităților din județul nostru. De 
pildă, în cincinalul următor, numai 
in municipiul Brăila se vor con
strui noi spații comerciale în su
prafață de aproape 27 000 mp.

Profir DASCĂEU
Brăila

„Există mari resurse 
de folosire superioară 

a tuturor terenurilor agricole"
Asigurarea unor cantități cît 

mal mari de produse agroalimen
tare pentru aprovizionarea popu
lației constituie o problemă le
gată direct de folosirea intensivă 
a fondului funciar. Mă refer, in spe
cial, la gospodărirea cît mai judi
cioasă a pămintului, reintroducerea 
In circuitul agricol a terenurilor 
nefolosite, sporirea fertilității și

obținerea mai multor recolte pe 
aceeași unitate de suprafață etc.

în acest sens, unitățile agricole 
și locuitorii comunei Valu lui 
Traian din județul Constanța au 
obținut în ultimii ani ' rezultate 
bune, care se măsoară direct în 
sporirea producției de cereale, fu
raje și legume. Astfel, prin coma
sarea culturilor în sole mari de

cîte 600 hectare, acțiune încheiată 
anul acesta, au fost desființate 
complet drumurile inutile. De ase
menea, în incinta unităților agri
cole s-au semănat circa 7 hectare 
de teren cu plante furajere în 
culturi succesive, obținîndu-se cite 
două recolte. Majoritatea culturi
lor de legume, cum ar fi varza, 
castraveții și. începînd din anul 
viitor, și cartofii, pe 200 hectare, se 
obțin la noi în cea de-a doua cul- 
tflră, după păioase, folosindu-se in 
acest scop avantajele irigațiilor.

Rezultate deosebit de bune obțin, 
de asemenea, locuitorii comunei 
in gospodăriile personale, care 
însumează in total 247 hectare, și 
de pe care s-au realizat anul 
acesta peste 2 000 tone legume, de 
la cele mai timpurii, pînă la cele 
de toamnă. Cetățeni ca Alexandru 
Ghenea, Gheorghe Vintilescu. Du
mitru Druță și alții și-au amenajat 
solarii în curte, pe suprafețe mici, 
dar de pe care au obținut cantități 
importante de legume timpurii, 
care le-au sporit veniturile perso
nale cu cite 20 000—30 000 lei anual. 
Alții, printre care Vasile Bancu și 
Dumitru Bancu, Seit Omer și Me- 
met Seit. plantează legume pro
tejate în tunele, asemenea culturi 
insumind în comuna noastră aproa
pe jumătate de hectar. Legumicul
torii din Valu lui Traian aprovi
zionează piața cu importante can

tități de produse în tot cursul anu
lui.

Legat de aceste probleme, vreau 
să mă refer la colaborarea tuturor 
factorilor interesați și răspunză
tori, conform legii, de asigurarea 
unor cantități cit mai mari de pro
duse agroalimentare. Astfel, con- 
iorm planului, anul acesta co
muna noastră trebuia să livreze la 
fondul de stat, din gospodăriile 
personale, 851 tone de legume, între 
care 650 tone roșii, 150 tone varză, 
importante cantități de ceapă, ustu
roi, castraveți, vinete, verdețuri 
etc. Iată însă că acest plan a ră
mas o simplă formalitate, deoarece 
I.J.L.F.-ul n-a asigurat preluarea 
acestor produse — din lipsa... unui 
achizitor, a spațiilor de depozitare 
și a mijloacelor de transport. în 
urma acestei experiențe de nedo
rit. noi considerăm că această ac
țiune ar trebui preluată, începînd 
din anul viitor, de către coopera
ție, care are renrezentanti în toate 
localitățile, urmind ca noi să asi
gurăm spațiile de depozitare pen
tru produsele ce urmează a fi valo
rificate la I.J.L.F. sau direct pe 
piață.

Sint și alta aspecte legate de 
această colaborare. Devine zadar
nică strădania noastră de a eco
nomisi și folosi fiecare palmă de 
pămint dacă alte unități irosesc 
pămîntul cu hectarele. Este cazul

T.C.LF.-ului care a început in 
toamnă amenajarea unei supra
fețe de 365 hectare de irigații prin 
conducte sub presiune, dar care, 
după ce a săpat șanțurile pentru 
îngroparea țevilor, a abandonat 
lucrarea de o lună de zile, ceea ce 
înseamnă că în primăvară cel 
puțin 5—6 hectare vor rămîne ne
cultivate. Scluția este una sin
gură : reluarea, urgentarea și ter
minarea lucrării pină la semănat.

De asemenea, dtn cele 255 hec
tare afectate de lucrările Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, in zona 
noastră, constructorii au reamena- 
jat pentru agricultură, prin um
pluturi, circa 30 hectare, dar struc
tura solului și stratul fertil sint 
improprii pentru culturile pe care 
le avem în plan ; ca urmare, pro
punem ca aceste suprafețe să fie 
preluate de O.I.F. pentru efectua
rea unor lucrări de specialitate. O 
astfel de co’aborare, prin respec
tarea de către toți factorii inte
resați a prevederilor Legii fon
dului funciar, ar avea ca efect 
direct sporirea rodniciei pămintu
lui și obținerea unor cantități cit 
mai mari de produse agroalimen
tare pentru aprovizionarea popu
lației.

Constantin DOROBANȚU
primarul comunei Valu lui Traian
județul Constanța
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o strategie cu bune rezultate în îndeplinirea sarcinilor la export
Sute de mii ae autocamioane, trac

toare, autoturisme din U.R.S.S.. An
glia, Ungaria. R. F. Germania, Ceho
slovacia, Italia. R.P.D. Coreeană, 
Franța, mai precis din peste 40 de 
țări ale lumii, circulă cu anvelope 
produse la cunoscuta întreprindere 
„Danubiana" din București. Plastic 
vorbind, anvelopele fabricate la 
„Danubiana" sînt în plină viteză 
pe piața externă, fiind tot mai bine 
apreciate și din ce în ce mai mult 
solicitate. Dovada cea mai elocventă 
o reprezintă faptul că datorită co
menzilor primite, dar în aceeași 
măsură și muncii pline de dăruire a 
întregului colectiv, pină la 20 decem
brie întreprinderea a depășit planul 
la export cu 26 000 anvelope. Cum se 
explică acest succes real, intr-o com
petiție de prestigiu, dar și avantajoa
să din punct de vedere economic ?

— Calitatea producției reprezintă, 
desigur, factorul principal in afir
marea anvelopelor noastre pe piețele 
externe, ne spune tovarășul Dan 
Stoica, inginer-șef al întreprin
derii. Aș vrea să precizez însă că nu 
folosim tehnologii sau rețete spe
ciale pentru produsele destinate 
exportului. Dealtfel, pentru a avea 
cit mai multe garanții, partenerii 
externi se interesează de regulă atît 
de calitatea produselor pe care le 
livrăm lor, cit și de posibilitățile 
noastre tehnice de ansamblu, adică 
de nivelul calitativ general al pro
ducției pe care o realizăm. De aceea, 
am introdus tehnologii dintre cele 
mai moderne in toate secțiile de 
fabricație și căutăm ca întreaga pro
ducție, indiferent de destinația ei. să 
fie de cea mai bună calitate. Bună
oară, tehnologia de fabricare a anve

lopelor de tractoare în construcție 
radială pe care o folosim noi este la 
ora actuală cea mai mouernâ pe 
plan mondial și aplicată de puține 
țări din lume. Aceasta este una din 
explicațiile faptului că anvelopele 
„Danubiana" sînt căutate și bine 
primite pe multe piețe externe, fie 
ele și dintre cele mai pretențioase. 
Totodată, pe lingă anvelopele pe 
care le exportăm direct, realizăm și 
un export indirect prin echiparea 
tractoarelor, a autovehiculelor livrate 
pe piețele externe de întreprin
derile din Brașov și Cîmpulung. 
Deci, o bună parte din producția 
noastră așa-zis internă ajunge tot la 
export, ceea ce ne obligă să fabricăm 
numai produse de calitate superioară. 
Dar în afară de calitatea produse
lor. o importanță deosebită în acti
vitatea de comerț exterior are și 
promptitudinea cu care sînt onorate 
comenzile primite. în această pri
vință. prin măsurile luate am reu
șit să asigurăm mobilizarea tuturor 
muncitorilor și specialiștilor care 
participă la realizarea producției de 
export. De asemenea, am organizat 
un sistem de urmărire a producției 
de export pe comenzi și loturi, care 
ne permite să cunoaștem zilnic, pe 
schimburi și locuri de muncă, nivelul 
realizărilor și să intervenim ooerativ 
acolo și atunci cînd eventual se înre
gistrează unele rămîneri în urmă. 
Totodată, pentru cointeresarea oame
nilor avem stabilite tarife speciale, 
stimulative la unele operații — asam
blarea și vulcanizarea la anvelopele 
destinate exportului — tarife pe 
care le extindem și la alte locuri de 
muncă atunci cind trebuie să rea
lizăm unele comenzi mai urgente.

Strategia pe care și-a stabilit-o în
treprinderea „Danubiana" — întrucît 
aici este vorba de o adevărată stra
tegie — pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la export are citeva 
elemente deosebit de interesante, 
care pot fi 'însușite și aplicate de 
multe alte unități. Deosebit de utilă 
se dovedește practica stabilirii de 
comun acord cu întreprinderea de

La întreprinderea 
„Danubiana" 
din Capitală

comerț exterior „Danubiana" a 
programului de livrare pentru fie
care lună, bineînțeles ținîndu-se 
seama de termenele prevăzute în 
contractele încheiate. „Cunoscîndu-se 
din timp ordinea de execuție a co
menzilor, se creează posibilitatea 
pregătirii corespunzătoare a fabri
cației pe grupe de anvelope și di
mensiuni, atit in ce privește apro
vizionarea tehnico-materială, cit și 
asigurarea sculelor și dispozitivelor 
necesare, ne sjbune tovarășul Aurel 
Dușan, director adjunct al întreprin
derii. Aș vrea să subliniez că noua 
lege pentru întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare și valutare în acti
vitatea de comerț exterior asigură 
un cadru juridic mai bun pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor la 
export și creșterea eficienței econo
mice in acest domeniu. Propria ex

periență ne demonstrează că, datorită 
bunei colaborări cu întreprinderea de 
comerț exterior, se asigură din timp 
comenzi și se realizează și o încăr
care judicioasă a liniilor de fabrica
ție, ceea ce evident prezintă un mare 
avantaj".

Cunoașterea din timp, precisă a 
sarcinilor de producție de către 
fiecare muncitor și specialist, ca și 
pregătirea judicioasă a fabricației 
facilitează realizarea în bune con
diții a planului de export. Nu-i însă 
mai puțin adevărat că se primesc și 
unele comenzi urgente, care sînt 
onorate cu mare promptitudine. în 
această lună, de pildă, trebuie să se 
execute pentru Columbia un lot de 
anvelope de autocamioane medii și 
grele, un alt lot pentru China, altele 
pentru Italia, Spania și Danemarca. 
Sarcinile de producție sînt deosebit 
de mobilizatoare. Graficele de pro
ducție arată însă că toate comenzile 
sînt onorate ritmic, potrivit con
tractelor încheiate. în secția asam
blare, operatorul chimist Gheorghe 
Voicilaș lucra chiar la un lot de 
anvelope pentru export. Inginerul 
Georgică Slabu, șeful secției,, ține să 
ne atragă atenția asupra calității 
lucrărilor executate. Sînt amănunte 
tehnice mai greu de sesizat de un 
nespecialist. Remarcăm însă pre
zența inginerei Mariana Știrbu. din 
serviciul tehnic al întreprinderii, care 
urmărește direct procesul de pro
ducție pentru a aduce unele îmbu
nătățiri tehnologiei.

în secția vulcanizare, operatoarea 
chimistă Rodica Petcu executa un lot 
de anvelope pentru Columbia. iar 
Stoian Stoeneșteanu și Gherasim 
Sulea lucrau la o comandă pentru

China. Anvelopele sînt curățate cu 
mare atenție și se revopsesc pentru 
a avea o calitate ireproșabilă. „Toc
mai pentru că se execută unele ope
rații suplimentare de finisaj se 
acordă tarife mai mari la producția 
pentru export" — precizează ingine
rul Ion Culianu, șeful secției. Inte
resant de reținut este și faptul că 
fiecare muncitor are o marcă, un 
număr care se aplică pe fiecare an
velopă lucrată. în felul acesta se 
cunoaște exact numărul de anvelope 
executate de fiecare muncitor, dar 
se poate determina și cine este răs
punzător dacă în final se constată că 
o anvelopă nu corespunde întru totul 
cerințelor Calitative. Dealtfel, chiar 
în incinta secției se afișează zilnic, 
pe schimburi și muncitori, date des
pre îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Mai mult, aceste date sînt prelucrate 
pe calculatorul întreprinderii, astfel 
că în orice moment se știe care 
este contribuția fiecărui muncitor la 
realizarea planului de export.

Pînă la încheierea anului mai sînt 
puține zile. O perioadă scurtă, 
dar care va fi intens folosită de 
oamenii muncii de la întreprinderea 
„Danubiana" pentru onorarea unor 
noi comenzi la export. Sînt asigu
rate toate condițiile necesare pentru 
a se munci din plin, cu spor. Iar 
contractele încheiate pînă acum cu 
partenerii externi pentru producția 
anului viitor reprezintă o nouă 
confirmare a renumelui cîștigat de 
anvelopele cu marca „Danubiana", o 
dovadă că oamenii muncii de aici 
au acumulat .o experiență valoroasă 
în realizarea planului de export.

Ion TEODOR

Creația tehnică-măsura 
prestigiului unui puternic 

colectiv muncitoresc

ÎN INVESTIȚII ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A MUNCII
explicația unui ritm deosebit de viu la lucrările de

Șantierul întreprinderii de con
strucții de mașini și utilaj greu din 
Giurgiu este, indiscutabil, unul din 
marile șantiere de investiții ale aces
tui cincipal. O ateșță atît complexi
tatea deosebită a lucrărilor, Cit și 
importanța economică a noului 
obiectiv productiv, destihat să con-' 
tribuie, într-o mare rhăsufă, la pu
ternica dezvoltare industrială a mu
nicipiului Giurgiu în următorii ani. 
în mod firesc, încă de la începutul 
lor. lucrările s-au desfășurat in ritm 
intens, intre constructori, proiectanți, 
beneficiar și furnizorii de utilaje s-a 
instituit o conlucrare strînsă, fruc
tuoasă. vizind soluționarea operativă 
a tuturor problemelor cu care au 
fost confruntați. Ca urmare, primele 
capacități de producție au fost con
struite înainte de termen, iar acum 
produc.

La ora actuală. în centrul atenției 
se află finalizarea turnătoriei și a 
utilităților, punerea lor rapidă in 
funcțiune. Acționînd în spiritul indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., de a realiza noile 
obiective de investiții în termene cit 
mai scurte, constructorii și montorii 
și-au intensificat vizibil ritmul de 
lucru, au luat măsuri energice , pen
tru terminarea cît mai rapidă a lu
crărilor de care depinde începerea 
producției la turnătorie.

— Pentru predarea stației de pre
lucrare, amestec și formare, am su
plimentat efectivele de lucrători exis
tente. concentrindu-le în punctele- 
cheie de lucru, ne informează tova
rășul Constantin Băicuș, director teh
nic la Trustul de lucrări speciale din 
București.

La fel de hotărît se acționează și 
pentru terminarea lucrărilor la tur
nul de răcire, statia de pompare, ali
mentarea cu energie electrică, mo- 
delărie si altele. Nimic neobișnuit 
în aceste eforturi bine coordo
nate și corelate, deoarece ne acest 
mare șantier de investiții acțio

nează un detașament de elită al 
constructorilor. Desigur, această sim
plă recomandare, fără nici un fel de 
alte argumente, este insuficientă. 
Iață-le deci. Turnătoria — obiectivul 
caic acum concentrează practic aten
ția tuturor — a fost înălțată îptr-un 
timp de aproape două ori mai scurt 
decit cel prevăzut și obișniiit pe alte 
șantiere. Secția de utilaje și instalații 
de foraj a început să producă cu o 
lună înainte de termen. Și o preci
zare semnificativă : la acest obiectiv, 
durata montajului a fost redusă cu 
un an, adică la jumătate. Repede a 
intrat în funcțiune și fabrica de ar
mături industriale. Desigur, șirul 
exemplelor ar putea fi continuat. 
Dar dincolo de ele, o întrebare se 
pune stăruitor : de ce atunci, pe acest 
șantier, reprezentanți ai ministeru
lui, ai constructorilor, montorilor și 
beneficiarului, ai organelor locale de 
partid analizează sistematic stadiul 
lucrărilor și stabilesc măsuri pen- 
tru perioada imediat următoare ?

— Explicația este simplă, ne pune 
în temă tovarășul Stoian Stoian, pri
marul municipiului Giurgiu, prezent 
ca de obicei, alături de constructori 
și beneficiari, la soluționarea pro
blemelor de pe șantier. S-a instituit 
aici o tradiție, o tradiție a lucrului 
bine făcut. Altfel spus, este vorba 
de un efort bine coordonat și bine 
corelat pentru comprimarea timpu
lui, pentru scurtarea considerabilă a 
duratelor de execuție. Nu numai la 
un obiectiv sau altul, ci la toate. Nu 
e firesc ca, din această perspectivă, 
să nu fie admisă nici o amînare ?

Acesta este imperativul sub'care se 
muncește pe șantierul întreprinderii 
de construcții de mașini și, utilaj 
greu din Giurgiu. Al exigenței per
manente, al eforturilor stăruitoare, 
care nu permit perioade de „rela
xare". Iar . mărimea acestor efor
turi este și mai clar exprima
tă în ritmul deosebit in care s-a 
lucrat. Ritm care a devenit posibil

prin adoptarea fără rezerve a unor 
tehnologii de execuție moderne, de 
mare randament. Un 'singur exem
plu : montajul acoperișului de la hala 
de utilaj petrochimic. Asamblat la 
sol în segmente de 56 tone greu
tate — alcătuit din ferme, pane, 
contrafișe și luminatoare — acope
rișul a fost ridicat intr-o lună. Adică 
într-un timp de trei ori mai scurt.

— Este vorba de o noutate absolută

Pe șantierul 
întreprinderii 
de construcții 

de mașini și utilaj 
greu din Giurgiu

în materie de metode de execuție, 
ne spune ing. Doru Cătănescu, șef 
de șantier in cadrul Trustului de 
construcții industriale și agrozooteh
nice din București. Pe lingă produc
tivitatea sa deosebită și economia de 
forță de muncă pe care o determină, 
finisajul complet al fiecărei „bu
căți" de acoperiș este asigurat la 
sol, deci în condiții de siguranță și 
de control atent.

N-am dezvăluit încă un important 
„secret" de organizare care în pe
rioadele de maximă urgență a per
mis. practic, dublarea productivității 
muncii și a randamentului utilajelor. 
Este vorba de asigurarea unui flux 
continuu în realizarea lucrărilor tie 
construcții și la montajul utilajelor. 

^Firesc, această „ordine de bătaie" a 
’impus o programare cît mai realistă 
a lucrărilor, stabilirea unei strînse 
sincronizări între constructori și 
montori. Fronturile de lucru trebuiau

predate „din mers". Frecvent, volu
mul de betoane turnate pe șantier' a 
atins oote-record : 2 500—3 000 mc pe 
lună.

— Aveam de susținut cu toții un 
adevărat examen al capacității pro
fesionale. ne precizează ing. Toma 
Iliescu, director tehnic ăl T.C.I.A.Z. 
Știam însă un lucru : timpul cîștigat 
de noi n-avea importanță decît in 
măsura in care montorii, ceilalți con
structori puteau beneficia din plin de 
el. Deci, pe întreg perimetrul șantie
rului s-a acționat stăruitor și cu 
multă răspundere in virtutea acelu
iași cuvint de ordine : nici un con
structor și nici un utilaj de con
strucții să nu fie obligat să aștepte.

In acest scop — pentru că la aceas
tă importantă investiție unitatea 
bucureșteană participă cu toate gru
purile sale — primul pas l-a constituit 
defalcarea cu precizie a sarcinilor ce 
revin fiecărui grup al trustului. în al 
doilea rînd, cunoscîndu-se cine și cît 
anume are de făcut, s-a putut insti
tui un control riguros asupra evolu
ției lucrărilor și asigura o intervenție 
promptă și eficientă pentru înlătu
rarea vreunui \ eventual neajuns. 
„Oamenii și-au Stabilit un riguros 
program de lucru, respectat întru 
totul, ne spune muncitorul Trifan 
Stoica. Urmarea : între zi și noapte, 
diferențele de realizări au fost practic 
insesizabile. Fără nici o exagerare, 
șantierul și-a schimbat de la o zi la 
alta înfățișarea, apropiindu-se tot 
mai mult de conturul final, cel pe 
care-1 vedem astăzi".

t- N-au existat probleme, nu s-au 
ivit in tot acest răstimp dificultăți 1 
întrebarea o adresăm tovarășului 
Mihai lacob, șef de șantier în cadrul 
Trustului de instalații-montaj Bucu
rești.

— Bineînțeles, au existat și ase
menea momente. De pildă, cînd ni 
s-a livrat construcția metalică pen
tru turnătorie. Nu corespundea cu 
proiectul. Am avut probleme și cu

construcții
montajul grinzilor de rulare, care nu 
se încadrau în tolerante.

— Cum v-ați descurcat ?
— Cu sprijinul proiectantilor. Tre

buie să vă spun că am beneficiat, 
Pe întreg parcursul lucrărilor, de o 
asistență tehnică promptă și compe
tentă. Proiectantul a fost prezent pe 
șantier în toate momentele-cheie ale 
execuției lucrărilor.

— Dar ca să vă faceți o imagine 
și mai clară asupra sprijinului primit 
de noi, constructorii, rețineți că. 
săptămînal, au fost pe șantier. în 
mijlocul nostru, atît tovarăși miniș
tri, cit și reprezentanți ai organelor 
locale de partid, intervine în discuții 
irig. Liviu Profir, directorul grupului 
de șantiere Giurgiu. Orice necaz, 
orice greutate a fost rezolvată pe 
Ioc, fapt crfre ne-a permis să nu di
minuăm ritmul de lucru.

...Pe Șantier urmează o perioadă 
de solicitare intensă. După atîtea 
examene susținute și trecute cu 
succes, constructorii de Ia acest mare 
obiectiv au în față încă unul, de 
aceeași amploare și dificultate. 
Cuvîntul de ordine este acum : fina
lizarea utilităților și a lucrărilor de 
la turnătorie. în competiția cu 
timpul, unitatea de măsură a deve
nit practic fiecare oră prielnică de 
lucru, pentru că fiecare ceas, fiecare 
zi are prețul milioanelor. Cum vor 
acționa 1

— Printr-o concentrare masivă de 
forțe, dublată de o strictă coordonare 
între constructori și subantreprize, ne 
precizează tovarășul Toma Iliescu. 
Sîntem, dealtfel, obișnuiți cu aceste 
momente de vîrf din activitatea 
noastră. Acestea sînt rigorile mese
riei de constructor. Evident, față de 
alte perioade va trebui să întărim 
asistenta și controlul la fiecare punct 
de lucru, să urmărim pas cu pas 
modul in care se îndeplinește pro
gramul întocmit.

Cristian ANTONESCU

CU ORDINE, DISCIPLINĂ
Șl RESPECTAREA STRICTĂ A AGROTEHNICII

ÎN AGRICULTURĂ

Cu doi ani în urmă publicam în 
paginile ziarului articolul : „La ve
cini a plouat cu hărnicie". Era vorba 
de două cooperative agricole — Glo- 
deanu Sărat și Pitulicea, județul 
Buzău — care, deși aflate in aceeași 
comună și deci beneficiind de ace
leași condiții, obțineau rezultate di
ferite. mai ales la cultura porumbu
lui. Mai precis, cooperativa agricolă 
din Glodeanu Sărat „batea" an de 
an, în ce privește nivelul recoltei la 
hectar, pe cea din Pitulicea. Iată că 
în acest an, revenind in aceste unități, 
am găsit o cu totul altă situație. Re
zultatele s-au inversat. C.A.P. Pitu
licea obține, in condiții de neirlgare. 
5 226 kilograme porumb boabe la 
hectar, cu 226 kg peste plan și cu 
376 kilograme mai mult decît C.A.P. 
Glodeanu Sărat. în felul acesta, 
C.A.P. Pitulicea a reușit să livreze 
suplimentar la fondul de stat 300 
tone porumb. Ce s-a intîmplat ? 
S-au schimbat oamenii ? Este altul 
pămintul ?

— Nici una. nici alta — zice Ion 
Riciu, președintele C.A.P. Pitulicea. 
Totuși, ca să fiu corect, ceva s-a 
schimbat. Cred eu că noi am învățat 
să lucrăm mai bine pămîntul. adică 
tocmai ceea ce făceau de mult veci
nii noștri. Am învățat, cum s-ar zice, 
să facem muncă de calitate, pentru că 
numai așa putem obține recolte bune, 
indiferent de condițiile climatice.

— La ce vă referiți ?
— Am avut un an greu, cu totul

recolte de
deosebit. Ne aflam la sfîrșitul lunii 
aprilie și noi eram încă cu sămința 
în sac. Din cauza timpului nu pu
team semăna. Și lucrarea s-a ami- 
nat de la o zi la alta. Ne-am pus, 
în modul cel mai serios, problema 
realizării în aceste condiții a pro
ducției planificate. Singura soluție 
era să compensăm pierderea timpu
lui optim prin executarea unor lu
crări de bună calitate.

Am concentrat discuția noastră 
asupra unui punct bine definit : ce 
înseamnă calitate în activitatea de 
conducere a cooperativei agricole 7 
Ne-au răspuns in continuare :

Ion Riciu. președintele cooperati
vei agricole din Pitulicea : Este 
vorba, în primul rînd, de un mod 
superior de organizare a producției 
și a muncii. în cazul culturii porum
bului, totul pornește de la felul în 
care am organizat munca în acord 
global pe echipe. Iată, concret, cum 
am procedat. La porumb au lucrat 
300 de cooperatori, revenind pentru 
fiecare cite 1,2 hectare. Fată de alți 
ani. repartizarea suprafețelor s-a 
făcut chiar de la pregătirea terenu
lui. Aici a intervenit elementul nou. 
înainte repartizam suprafața de lu
crat în acord global tîrziu, cînd po
rumbul era mare și. practic, nu se 
mai putea interveni prea mult pen
tru a repara unele greșeli la semă
nat, fertilizat. în asigurarea densi
tății. Știind din timp care este par
cela ce revine echipei, interesul

porumb tot mai bogate
cooperatorilor pentru calitatea fiecă
rei lucrări a sporit mult. Să nu cre
deți că exagerez. Cooperatorii au 
mers în urma semănătorilor, a ma
șinilor de fertilizat pentru a fi si
guri că pe porțiunea ce le este re
partizată în acord global se fac lu
crări bune. Ei au devenit astfel 
primii și cei mai exigenți controlori 
de calitate. Cineva ar putea spune

La C.A.P. Pitulicea, 
județul Buzău

că porumbul este o cultură la care 
70—80 la sută din lucrări se execută 
mecanizat și deci . țăranului i-ar 
mai rămîne foarte puține de făcut. 
Nu-i așa. Mai sînt multe lucruri 
care depind de priceperea și munca 
lui. Dacă vrei producție mare, pra- 
șila manuală este obligatorie, iar noi 
am' executat 3 prașile pe întreaga 
suprafață. Și întreaga suprafață de 
460 hectare a fost recoltată manual. 
Așa nu am pierdut nimic din re
coltă. Sînt apoi și unele situații care 
nu pot fi rezolvate decît prin munca 
oamenilor. Iată una. Porumbul de 
pe o solă a fost atacat puternic de 
rățișoară. Vedeam cu ciudă cum se 
„topesc" plantele. Tratamentul s-a 
făcut, dar pînă atunci densitatea

scăzuse foarte mult. S-a exprimat 
părerea să reinsămînțăm această 
suprafață. Dacă procedam așa, nu 
știu dacă mai realizam producția de 
porumb. Timpul era foarte înaintat. 
Cooperatorii nu au fost de acord cu 
rejnsămînțarea suprafeței. Ei au 
adus argumente că pot reface cul
tura. Și au refăcut-o. Cu mina au 
completat densitatea, plantînd fir cu 
fir, au dat îngrășăminte la rădăcina 
fiecărei plante și au prășit de 4 ori. 
La recoltare s-a văzut că au avut 
dreptate : de pe această solă s-au 
realizat 8 000 kilograme știuleți la 
hectar.'

Alexandru Cazacu, inginerul-șef al 
cooperativei : O latură a calității 
muncilor agricole este densitatea. 
Oamenii nu înțelegeau că nu rarul 
umple carul, ci dimpotrivă. Era 
chiar și un obicei rău pe la noi. Ve
neau oamenii cu căruțele la capul 
parcelei și seara plecau cu ele pline 
de plante tăiate. în acest an le-am 
explicat in amănunt cooperatorilor 
de ce este nevoie să se asigure den
sitatea stabilită și am prevăzut in 
contractele încheiate cu ei. ca o obli
gație, să nu mai taie nici o plantă. 
Nu ne-am limitat numai la atît. Am 
mers pină acolo incit la prășit nu 
numai că eram de față toți specia
liștii și cadrele de conducere din 
cooperativă, dar număram plantele 
de pe fiecare rind, înainte și după 
această lucrare. în felul acesta am 
reușit să avem, în final, o densitate

bună : 45 000—50 000 plante recoltabile 
la hectar la hibridul HD-400 și 
50 000—55 000 la hibridul HD-225.

Ștefan Constantinescu, președintele 
consiliului unic agroindustrial Glo
deanu Siliștea : în cazul cooperati
vei agricole, calitatea nu poate fi 
desprinsă de organizarea muncii, de 
întronarea spiritului de ordine și 
disciplină. Ți-e drag să vezi că lu
crările se fac la timp și bine, ești 
satisfăcut cînd constat! că recoltele 
cresc. Și nu-i greu de explicat. Con
siliul de conducere și organizația de 
partid au acționat prin pirghia acor
dului global. Ca urmare, cooperatorii 
au participat la muncă zi de zi. au 
manifestat răspundere in aplicarea 
și respectarea tehnologiei de pro
ducție. Și in celelalte cooperative 
agricole din consiliul nostru, de pe 
3 130 hectare cultivate cu porumb, 
prin respectarea tehnologiilor s-a re
alizat o producție medie de l 420 kilo
grame boabe la hectar in condiții de 
neirigare.

Iată cum la Pitulicea, cu aceiași 
oameni, pe același pămînt. in acest 
an rezultatele la cultura porumbului 
au fost mai bune decît în anii pre
cedent! și chiar decît cele ale veci
nilor. Și totuși, oamenii sînt alții... 
Au înțeles că doar muncind mai 
bine pot obține mai mult.

Aurel PAPADIUC 
Dumitru DANAILA

în peisajul industrial 
al Sibiului, întreprin
derea „Independenta" 
ocupă un loc aparte nu 
atît prin arhitectonica 
halelor sale industria
le, cît mai ales prin 
ceea ce se realizează 
în aceste hale, prin 
produsele sale „risipi
te" în toate județele 
țării, cunoscute de toți 
cei care au înălțat, in 
acești rodnici ani, noi 
edificii industriale. Prin 
contrast. merită să 
reamintim că pină la 
naționalizare, într-o 
hală improvizată, lu- 
crînd în condiții foar
te grele, cîteva sute 
de muncitori trudeau 
îmbogățindu-1 pe pa
tron. fabricînd diferite 
unelte agricole, plăci 
pentru acoperitul ca
nalelor și alte mărun
țișuri. Animat de do
rința de a contribui la 
refacerea tării. în- 
sușindu-și chemarea 
partidului, colectivul 
„Independenței", nume 
pe care această uni
tate economică și l-a 
luat după naționaliza
re, a răspuns nu nu
mai cu entuziasm, ci 
și cu fapte, devenind, 
odată cu trecerea ani
lor. unul din mecanicii 
șefi ai industrializării 
socialiste. Dar. cu toa
te eforturile, prezenta 
întreprinderii în eco
nomia tării era încă 
sub posibilitățile reale 
ale oamenilor. sub 
„nivelul" dorințelor lor 
de*a fi pe deplin utili 
progresului societății 
noastre. A venit Con
gresul. al IX-lea al 
partidului, au urmat 
vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ascensiu
nea „Independenței" a 
fost vertiginoasă. La 
indicația secretarului 
general al partidului, 
în acest răstimp de 
15 ani, pe lingă dez
voltarea secției cazan- 
gerie, a secțiilor I și 
II mecanică de la 
vechiul sediu al uni
tății, pe noua plat
formă industrială a 
Sibiului a apărut prac
tic o nouă uzină, res
pectiv hala de utilaj 
complex cu o capaci
tate anuală de 21 000 
tone, dotată cu cele 
mai moderne utilaje. 
Și tot in acest răstimp 
au fost construite tur
nătoria de fontă, otel 
și aliaje neferoase, o 
modernă hală pentru 
forje. „Independența" 
a devenit astfel o ade
vărată cetate indus
trială.

Colectivul de oameni 
ai muncii din „această 
mare uzină, români, 
germani și maghiari, 
in frunte cu comuniș
tii. a demonstrat prin 

. fapte că hărnicia, com
petenta și pasiunea 
pentru nou pot face 
adevărate minuni. Așa 
se face că — după cum 
ne spunea tovarășul 
inginer Miron Negrilă, 
directorul întreprinde
rii — în ultimii cinci
sprezece ani pro
ducția industrială a 
crescut necontenit. în
tr-un ritm mediu a- 
nual de peste 10,5 la 
sută. Așa se face că 
în 1980, față de anul 
1965. producția de uti
laj metalurgic este de 
6,8 ori mai mare, cea 
de utilaj chimic de 
1,7 ori. cea de lanțuri 
cu role de 3,5 ori, iar 
producția de piese tur
nate a sporit de .circa 
3 ori ; în timp ce 
productivitatea muncii 
a crescut de peste 4 
ori. numărul persona
lului muncitor a spo
rit de numai 1,33 ori. 
în condițiile acestui 
dinamism economic, 
producția destinată ex
portului a crescut de 
6 ori fată de 1975, 
numărul țărilor în care 
„Independența" este 
mereu prezentă alun
gind de la 12 la 36.

Dacă stai de vorbă 
cu oamenii care lu
crează aici. multi 
cu vechime de peste 
douăzeci - treizeci de 
ani. asculți o intere
santă lecție de geo
grafie economică : afli 
unde și cum a fost 
răsădită sămînța in
dustrializării în Româ
nia socialistă. Pentru 
că, prin produsele 
saîe, „Independența" 
din Sibiu este pre
zentă la Cluj-Nanoca, 
Iași, Balș, Colibași, 
Lugoj, Bistrița, Vlăhi- 
ța, Gheorgheni, Zalău 
— prin utilaje pentru 
turnătorii: la Rîmnicu- 
Vîlcea. București. Ale
xandria, Birlad, Bo
toșani. Sighet, Tîrgu 
Secuiesc — prin utila

je de forje și linii de 
tratamente termice; Ia 
Roman, Slatina și, din 
nou, la București și 
Zalău — prin utilaje 
pentru laminoare ; la 
Năvodari, Giurgiu, Să- 
vinești, Borzești. Ba
cău. Brăila. Suceava și 
iarăși la București — 
prin utilaje destinate 
industriei chimice ; Ia 
Luduș. Timișoara, Ca
lafat. Roman — prin 
utilaje destinate fabri
cilor de zahăr ; la Lo
tru, Motru - Tismana,

Reportaj de
Radu SELEJAN

Scropoasa, Vedea, Mă- 
rișelu, Gîlceag — aco
lo unde au fost trimise 
utilaje hidroenergetice, 
unde s-au înălțat ba
rajele de lumină și 
energie ale tării. Dar 
unde nu este prezentă 
„Independenta" din Si
biu ? Uitasem de Cra
iova, de Călărași. Fieni, 
Hoghiz, Galati. Orșova, 
Teliuc și sînt convins 
că au rămas pe dina
fară încă alte și alte 
localități care s-au 
bucurat de sprijinul 
acestui veritabil me- 
canic-șef al industriei 
noastre constructoare 
de mașini.

Prin dezvoltarea sa 
impetuoasă. „Inde
pendența" a determi
nat mutații impresio
nante și în viata oa
menilor săi. „în ulti
mii 15 ani — ține să 
sublinieze secretarul 
comitetului de partid, 
tovarășul Liviu Paș- 
tiu — în întreprinde
rea noastră, prin di
ferite forme, au fost 
calificați peste 10 000 
de muncitori, tehni
cieni și maiștri, mulți 
dintre ei astăzi oa
meni de bază în alte 
întreprinderi con
structoare de mașini. 
Dispunem de peste 
750 ingineri, econo
miști și tehnicieni, 
mai mulți decit avea, 
cred. întreg Sibiul in 
anul naționalizării", 
în același răstimp, în
treprinderea a primit 
pentru oamenii săi 
aproape 1000 de apar
tamente construite din 
fondurile statului, iar 
în regie proprie a ri
dicat trei cămine de 
nefamiliști cu peste 
900 locuri și cinci 
blocuri pentru încă. 
472 de familii. Un 
adevărat orășel s-a 
înălțat în jurul „In
dependenței". orășel 
care-și va spori în 
continuare zestrea 
edilitară. oferindu-le 
locuitorilor săi con
diții tot mai bune.

Nicolae Faloba lu
crează de 28 de ani 
la „Independența". 
Astăzi este muncitor 
de înaltă calificare, 
șeful unei echipe de 
lăcătuși-montori care 
lucrează la asambla
rea diferitelor utilaje, 
în prezent ocupin- 
du-se, în premieră pe 
tară, de presele de 
borhot pentru fabrici
le de zahăr. „De mun
ca noastră depinde, 
fără discuție, bună
starea noastră. Spre 
exemplu. eu cîștig 
lună de lună în jur 
de 4 000 de lei, aceas
ta deoarece îmi înde
plinesc și depășesc 
•sarcinile de plan în 
mod ritmic. Același 
lucru II fac și cei a-

proape 30 de oameni 
din echipa pe care o 
conduc. Sîntem con- 
știenți și am discutat 
de multe ori acest 
lucru, și desigur l-am 
aplicat mereu în prac
tică, că numai prin- 
tr-o muncă de bună 
calitate putem înde
plini planul și. impli
cit. putem obține ve
nituri bune".

La fel gîndesc și ac
ționează nenumărați 
alți muncitori și teh
nicieni din întreprin
dere. printre care 
Stancu Ludosan. Ale
xandru Oprean, Mar
cel Radu. Irimie Cin- 
dea. Nicolae Loloiu, 
Corneliu Godeanu. O- 
vidiu Peligrad. Nico
lae Mosor. Horst Lud
wig, Viorel Fara. Ioan 
Hurdubeanu. Gheor
ghe Ciobanu. Ionel 
Canciu. loan Presecan. 
Traian Brezaie. Ilie 
Hăbean. El. ca si multi 
alții, au găsit noi so
luții în vederea redu
cerii consumurilor de 
materii prime si ma
teriale. de energie și 
combustibil, pentru a 
îmbunătăți tehnologi
ile de fabricație, do
vedind prin exemplul 
lor personal, comunist, 
că se poate face as
tăzi mai mult si mai 
bine decît ieri. Rezul
tatul cel mai grăitor 
și mai sintetic al aces
tor eforturi încununa
te de succes : colecti
vul „Independenței" 
si-a indeplinit planul 
cincinal încă de la 21 
august 1980. urmind ca 
pînă la sfîrșitul anului 
să realizeze o produc
ție suplimentară in 
valoare de peste 1 mi
liard de lei, obținută 
pe seama creșterii 
productivității muncii 
și a valorificării supe
rioare a materiei pri
me. Au fost moderni
zate peste 140 produse 
și s-au asimilat mai 
mult de 1 500 noi ti
puri de utilaje. în con
dițiile unei economii 
de 5 400 tone metal.

— în cincinalul care 
începe peste puține 
zile — ne spune ing. 
Dorin Fulea. directorul 
tehnic al întreprinderii 
— ne vom concentra 
eforturile, cu precăde
re. asupra laturii cali
tative a fabricației, 
ceea ce înseamnă că 
vom livra, inclusiv la 
export, linii tehnolo
gice complete pentru 
turnă-torii de capacități 
mică, medie si mare, 
precum și pentru linii 
de tratamente termice 
destinate unor între
prinderi constructoare 
de mașini. Acest lucru 
ne pune în situația de 
a executa montaje in
tegrale. precum și 
probele mecanice in 
condiții cît mai apro
piate de exploatare, 
fapt ce ne obligă să ne 
creăm standurile de 
probă necesare. Ne 
propunem, de aseme
nea. pentru a contribui 
la înfăptuirea preve
derilor din documen
tele Congresului al 
XII-lea privind dez
voltarea bazei energe
tice. să realizăm capa
cități de producție su
plimentară pentru fa
bricarea pieselor de 
mare performantă cu 
gabarite de 100—150 de 
tone oentru hidrocen
tralele ce urmează să 
se construiască.

Un sfîrșit sl un 
început de cincinal 
care angajează din 
plin energiile creatoa
re ale puternicului co
lectiv muncitoresc si- 
bian. .
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. Pionierească
I O fetită de opt ani din Tir- I 

goviște a căzut de la etaj. A

Ifost internată in spital. Medicii I 
se străduiesc să apropie ziua | 
cind iși va relua locul in banca

Iei, din clasa a doua, de la Liceul I 
pedagogic. Dar un mare ajutor | 
au primit medicii din partea co
legilor micuței paciente, care au i

I vizitat-o la spital si i-au adus 
diferite daruri. Insă cel mai | 
mult si mai mult i-a plăcut o

I carte cu povesti. O carte ca toa- I 
te cărțile, dar care avea ceva 
aparte. Pe fiecare filă, colegii ei 1 
ii făcuseră cite un desen. Si-și ■

I amintească de toți cei care o as-
I teaptă să revină cit mai repede I 

in mijlocul lor. După ageastă

I vizită, doctorii susțin că de pe I 
chipul fetiței n-a mai dispărut I 
zimbetul...

Teatrul si valorile vieții
5

noastre noi, socialiste
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In mijlocul 
drumului

Cititorului nostru D. Valeria 
i-a rămas mașina-n pană drept 
in mijlocul drumului. „Cum era 
frig și mă aflam numai cu 
unul din copil, minor, m-am 
gindit că acolo o să înnoptez, 
mai ales că, la semnele mele 
disperate, nici una din zecile de 
mașini nu catadicsea să opreas
că. Cind imi pierdusem nă
dejdea, numai ce văd că opresc 
nu una, ci două mașini : 
10-B-2193, condusă de Alexandru 
Tănăsescu, și 17-B-1936, condu
să de Florin lonescu. Cei doi au 
meșterit cit au meșterit la ma
șina mșa, dar văzind că nu-i 
chip să-i găsească hiba, unul 
din ei m-a remorcat, iar altul 
a fost un fel de... antemergător, 
cale de multi kilometri, pînă 
am reușit să ajung acasă. Aș 
dori să le mulțumesc acestor 
oameni de omenie și să-i asigur 
că, la rindu-mi, cind o să văd 
o mașină-n pană, nu voi ezita 
să trag și eu pe dreapta...".

Tarzan, Turtifă 
et comp.

Fiecare părinte caută să-i dea 
copilului său un nume cit mai 
frumos, cel mai adesea să re
amintească de strămoșii fami
liei, de rudele mai apropiate. 
Cu citva timp in urmă, consem
nam in rubrica noastră unele 
nume inspirate din serialele de 
pe micul ecran .\ Mannix, Co
lumbo, Bobby, Rudy. Iată că o 
familie din Hațeg, mare iubitoa
re de artă (mama) si de, sport 
(tata), a dat ce for 4 copii ai săi, 
Ih ordine, numele de : Pichi, 
Tarzan, Sămânță și Pardaian 
(ce-i drept, fără doi „l"). 0 alta, 
din Brad, și-a dezmierdat odras
lele cu nume mai „comestibile" : 
Turtiță, Bomboniță, Strugurel...

Vă închipuiți ce se va întîm- 
pla cind acești copii vor ajunge 
oameni mari și se vor auzi in
terpelați :

— Ce mai faci, Pardaian 7
— Dar tu... Turtiță 7

Omleta de... 
o mie de lei

Halele Obor din București, 
boxa nr. 1. La tejghea, vinzăto- 
rul loan Bănică. Tocmai pri
mea marfă proaspătă- Plus ouă.

— Cite ouă ați primit 7 l-a 
întrebat un lucrător de miliție.

— 2 400.
— Vă rog să le punețî ime

diat in vinzare.
După patru zile, același lu

crător de miliție a trecut din 
nou pe la boxa cu pricina și — 
să vezi și să nu crezi ! — cele 
2 400 de ouă, in loc să fie puse 
in vinzare, erau la... păstrare. 
Fapt pentru care Bănică, vin- 
cătorul, a fost pe loc amendat 
cu o mie de lei.
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Scumpă omletă, dar face !

Reclamanta 
I n-o cunoștea 

| pe... pirita

I Aflăm din ziarul clujean „Fă
clia" că Adriana Ilieșiu a re
clamat-o pe Tereza A. precum 
că i-ar fi adus pe stradă jig-

Iniri, injurii. Una din comisiile 
de judecată ale Consiliului popu
lar al municipiului Cluj-Napoca

I propune împăcarea. Reclamanta 
refuză. Dar pirita face dovada că 
in ziua îg care ar fi „supărat-o" 
pe reclamantă nu se afla in lo-

I calitate. Ce credeți că a făcut 
comisia 7 Comisia i-a cerut re
clamantei să recunoască, din

I mai multe femei, care este pirita 
cu pricina. Dar — culmea ! — 
reclamanta a indicat cu totul pe 
altcineva. Habar n-avea cine

Iera...
O, cum își irosesc unit tim

pul ! Și pe-al lor, și pe-al altora.
I Intr-o limba

| păsărească
Spicuim ■ din ultimele scrisori 

sosite de la cititori :
9 O etichetă a fabricii de 

pielărie și încălțăminte „Dîm
bovița" București prezintă ar
ticolul portofel, lei 54, cu urmă
toarea ștampilă aplicată : 

I..PORTBACNOTE". Un „N" lip
să la apel (Data fabricației: 
iunie 1980, CTC 19).

19 Faimosul restaurant „Co
roana de aur" din B strlta își 
informează onor clientela, prin 
lista de meniu tipărită, că poa- 

Ite fi pe loc servită cu „Meda
lionul fetelor din vită".
• Tăblițe indicatoare cu litere 

Ide-o șchioapă anunță trecăto
rul că intră sau iese nu din 
satul Gura Văii (Dolj) — cum 

I credea el — ci din „GURA
VAI".

Vai! Să vezi și să nu crezi !

L_
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"

întotdeauna dramaturgia a aspirat 
să facă din scenă o oglindă a epocii, 
să înfățișeze moravurile unei socie
tăți, trăsăturile el. bune și rele. Piese 
„din viata noastră și pentru viata 
noastră", cum ar fi spus I.L. Cara
giale. Publicul aplaudă și caută azi 
creațiile în care se regăsește lumea 
noastră cu dominantele ei. cu preocu
pările. visele și înfăptuirile ei. cu 
neimpliniri și nelipsite drame, cu 
ceea ce este de admirat in manifes
tările multora, dar și cu ceea ce se 
arată meschin și ridicol în modul de 
a se comporta al unora.

Spre a îndeplini condiția contem
poraneității. dramaturgia, și prin ea 
teatrul, au a aduce pe scenă dezba
teri angajante pe teme acute. Ele sînt 
chemate a-i face să trăiască artis
tic pe eroii de aplaudat pentru 
faptele lor și. totodată, să îi observe 
critic, să ii ridiculizeze sau condam
ne, cu umor sau vehementă. în raport 
cu culpele pe cei ce o merită. Prin 
tradiție, teatrul nostru este lăcaș de 
înnobilare spirituală, de educare prin 
exemple de virtute si de frumos. 
Este locul in care Eminescu dorea să 
se respire „aerul cel curat, poetic, 
plin de minte și inimă" și să ni se 
„șoptească geniul national". Asa au 
gindit funcția militantă a teatrului 
oameni de geniu ai culturii noastre 
și in această perspectivă au creat și 
creează dramaturgi, actori, regizori.

O privire asupra afișului teatral 
din ultimele stagiuni prilejuiește con
statarea prezentei însemnate în re
pertoriu a creațiilor literaturii dra
matice naționale și îndeosebi a celor 
din zilele noastre. Se realizează ast
fel premisa acordării cu contempo
raneitatea a unei activități cu im
portante rosturi în formarea si per
fectionarea spirituală a oamenilor. în 
anii socialismului, prin viziunea ma- 
terialist-dialectică și prin universul 
amplu al multor scrieri dramatice, 
teatrul s-a constituit intr-o artă re
prezentativă a existentei noastre 
civice și spirituale, sl-a exercitat mi
siunea de factor educativ, mobili
zator.

Noua dramaturgie românească a 
investigat medii diferite, a pătruns 
procese caracteristice și le-a relevat 
artistic, a valorificat disponibilități 
de generozitate umană, de dăruire si 
eroism. în acest timp, înnobilată de 
pasiunea revoluționară a unei lumi 
noi. dramaturgia noastră a căutat să 
capteze și să redea energii creatoare, 
să facă simțită vibrația caracteris
tică. elanul dominant. Din viată au 
urcat pe scenă noii eroi : muncitorii.

Intelectualii, țăranii; definiți multi
lateral. ca oameni politici si făuritori 
de bunuri materiale, spirituale, oa
meni în toate, cu adînci resurse de 
umanitate, deschiși marilor probleme 
ale existentei, responsabili fată de 
colectivitate. Mai mult decît oricare 
epocă, aceea pe care o trăim și-a 
putut găsi reflectarea sub variatele 
ei aspecte In dramaturgie. în teatru, 
ca și în alte arte unde prezenta lumi
noasă a omului simplu a devenit 
dominantă.

Realitatea pozitivă a vieții noastre, 
marile valori 
rezultă din 
explicație 
coeficientul 
și pasiune.

In procesul muncii, in acțiunea de 
edificare a socialismului se definesc

create în acești ani 
ritmuri care nu-si găsesc 
fără a tine seama de 
caracteristic de conștiință

Opinii de Virgil BRADĂȚEANU

oameni, se conturează noile lor tră
sături. Spectacole cu piese de 
Mihail Davidoglu și Lucia Deme
trius, de Horia Lovinescu si Paul 
Everac. de Aurel Baranga. Teodor 
Mazilu, D. R. Popescu. Ion Băieșu, 
M. R. Iacoban, Th. Mănescu. Andi 
Andrieș și alții au adus pe scenă 
ecourile vastului proces de edificare 
umană. De asemenea, creații dra
matice ale unor poeți și prozatori 
notorii ca : Maria Banuș, Mihal Be- 
niuc, Titus Popovici. Paul Anghel etc. 
Plecînd de la aceste realități, de la 
valori de 
noastră, 
românești 
giuni sau 
scenele teatrelor, remarcăm numărul 
lor impresionant și faptul că sint 
prezent! pe afișe dramaturgi repre
zentativi din generații diferite. cu 
piese scrise îndeobște recent. De aș
teptat ar fi ca ele să reprezinte reali
tatea complex, prin dominantele ei 
și să o impulsioneze ne căi specifice, 
să se constituie intr-un univers ar
tistic, amplu șl propriu, de natură a 
răspunde nevoilor spirituale nuan
țate ale spectatorilor. Acestui uni
vers pare irisă că-i lipsește ceva, 
lipsă cu atit mai evidentă cu cit în 
viată, care este sursă a dramaturgiei 
noastre, valorile respective nu numai 
că nu lipsesc, dar se manifestă do
minant. Este vorba de transpunerea 
artistică a caracteristicilor aspecte 
pozitive ale vieții noi. a ceea ce face 
să fie mai bună și mai frumoasă

decît oricînd ; este vorba de faptul 
că prea puține piese din cele aflate 
pe afiș in ultimul timp iși propun 
să le valorifice, că in prea puține 
ajung la existentă artistică contami
nantă energiile care-i poartă pe oa
menii noștri și fac din atitia eroi. 
Multe, foarte multe iși propun de
mersul critic, operația satirică, ceea 
ce e bine, dar nu este suficient. Ni
meni n-ar putea contesta cu temei 
utilitatea satirei la noi și este fi
resc să bucure succesele înregis
trate în acest domeniu, anga
jarea teatrelor prin asemenea piese 
in opera de semnalare a anomaliilor 
și viciilor, in acțiunea caracteristică 
de perfecționare a societății noastre. 
Dă satisfacție existenta unor dra
maturgi redutabili pe acest plan, au
tori de opere de amplă si exactă 
observație, penetrantă satirică și 
vervă comică, fără îndoială opere cu 
caracter militant. Dar realizările pe 
un plan, de aplaudat, firește, nu su
plinesc lipsa sau paliditatea altora, 
cel puțin tot atît de însemnate, cum 
ar fi cel al transfigurării artistice a 
valorilor vieții noi. a conturării celor 
ce fac să înflorească orașe si indus
trii, muncesc pămîntul spre a-i mări 
rodul, perfecționează si stăpînesc 
mașina spre a aduce pretutindeni 
spor. Despre el și despre 
existentei lor, despre 
făuritorilor și despre 
făptuirilor se cuvine 
limbajul artei mai

Desen de Gh. CALARAȘUI
I
I
I
I
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Tînâră doină din gură de rai
Și voi izvoarelor, prea frumoaselor, 
Suflete limpezi trecute prin nai
Ca niște cîntece prin temeliile caselor ;

Dulce patrie și noroc de iubire
Aici, unde frumoasele vîrste se intilnesc 
Cu tot universul venit să respire
Prin razele soarelui, și el omenesc ;

referință in dramaturgia 
apropiindu-ne de piesele 
prezentate in ultimele sta
in curs de pregătire pe

poezia 
marele val al 
avatarurile în
să vorbim in 

___  mult decît o 
facem. Este drept, așadar, ca publicul 
să pretindă de la teatru mai mare 
deschidere și receptivitate pentru 
ceea ce este stenic, luminos in exis
tența lui. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit creația folclorică si marea li
teratură denotă, dintotdeauna. la 
români o specifică disponibilitate 
pentru generozitate, bine si frumos, 
poporul și creatorii legați de popor 
bucurîndu-se să elogieze fantele mă
rețe. să-și cînte eroii și avînd întru 
aceasta calda adeziune a publicului, 
în marile opere isi găsesc loc vitali
tatea constructivă, bucuria de a trăi, 
de a înfăptui și iubi, fericirea ca si 
durerea, ipostaze oroorii vieții. Toate 
fac evidentă misiunea mereu actuală 
a dramaturgilor si a oamenilor de 
teatru de a pătrunde si a valorifica 
nesfîrșitele surse de dramatism si de 
poezie ale realității noastre, de a se 
îndrepta frecvent către ceea ce este 
de natură să dea intensitate trăirii 
și să amplifice energii, să îmbogă
țească spiritualitatea si să mărească 
sensibilitatea oamenilor

tv
PROGRAMUL J

9,00 Teleșcoală. „Autorul preferat"
9,50 Roman foileton : „Trecea un că

lăreț". Reluarea episodului 2
10,45 împliniri șl perspective de la un 

cincinal la altul
Telex
Portret de școală nouă 
Curs de limba rusă
Cîntece patriotice și revoluționare 
Reportaj pe glob
Viața culturală 
Desene animată
Telejurnal 
împliniri și perspective de la un 
cincinal la altul
Ora tineretului
Jurnalul științelor și al călătoriilor 
Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Episodul VI.

22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Radar pionieresc
16.20 Ecranizări — Caragiale.
18,40 Omul și sănătatea
19,00 Telejurnal
19.20 .. ................................... ..... .........
19,30

16,00
16,05
16,30
16,50
17,05
17,25
18,35
19,00
19,20

19,40
20,25
21,05

ÎN LUMINI, SUFLETUL TĂRII
Voi brazde și ploi - voi praguri de Țară 
înflorind răbdător și adine, din lumină 
Cind, insuși luceafărul de frunți se-nfioară 
Iar lumea aceasta rodește deplină

Un cintec mai tinâr, o rază mai clară 
Mereu, comunist și uman se desprind 
Din vocile noastre, din inimi c 

se măsoară 
Izvorînd, fără seamăn, din același Partid I

O, tînâră doină din gură de rai 
Și voi Carpaților prea demni și curați 
Ca niște suflete trecute prin nai 
Sufletul țării in lumini l-arâtați.

Și tu, vîrsta noastră, vertical-eruptivă 
Ca un zbor spre noianuri de stele curate, 
Fie-vă glasul cristalină putere arzînd
Din pieptul acestui pămint, din această 

Cetate I

ION CRÎNGULEANU

Mărturie peste veacurie

a luptei pentru libertate
și dreptate socială

\
\
\
\
\

-21,30
22,00
22,10 Telejurnal

Buletinul rutier al Capitalei 
Concertul Orchestrei simfonice 
Radioteleviziunii
Din cartea naturii
Muzică ușoară

Brigada artistică de agitație de la I.T.B. șl echipa de dansuri populare românești de la întreprinderea „Mondiala" din Satu Mare două formații 
de amatori cu evoluții mereu aplaudate in cadrul Festivalului național „Cîntarea României" Foto : S. Cristian
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Un sunet aparte, origi
nal. aduce in bogata noas
tră poezie patriotică lirica 
lui Gh. Tomozei. Elegiacă, 
adesea murmurată, plivită 
in orice caz de buruiana 
declarativismului si lipsi
tă de sonoritatea marilor 
bronzuri, această poezie se 
hrănește. încrezătoare, din 
elemente aparent incon
sistente, efemere impalpa
bile ca „fumul oglinzilor": 
„Eu mă înclin — zice 
poetul — mai 
fata f minunilor 
urme : locul ocupat 
de un gest / fumul 
zilor, culorile ce 
dobeau / amfore, tăcerea 
captată in sarcofage / ală
turi de mumiile somptuoa
se. Sclipătul / unghiilor 
unei regine, apa in care 
au înotat tei inventați". 
Nu este greu să deslușim 
aici o pornire polemică, 
dar și semnul, expresia 
unei mari ambiții. Avînd 
In istorie, in trecut atîtea 
exemple de măreție nă
ruită. meditația poetului 
căutător de materiale în 
care să-și 'întemeieze poe
zia cu oarecari șanse de a 
dura divulgă și înlătură, 
mai întîi. caducitatea lu
crurilor născute din orgo
lii deșarte : „Castele din 
care-a rămas t numai ie
dera peste conturul sur
pat, / hărți absurde In po
duri : cu insule / ce n-au 
fost, cu continente dilata
te I ori fluvii absente. Ele 
nu sint trecutul Ele 
sint chiar trecutul care a 
„trecut" definitiv. Irever
sibil. fără nici o sansă de 
recupe'-are. însă pentru 
Gh. Tomo’el. ca pentru

multi alții poezia recupe
rează, intemeindu-se. Ea 
nu-și mai caută spațiul, 
temele, motivele intr-un 
peisaj romantic de mărețe 
ruine, evocatoare de efe
mere glorii. Poetul îm
prumută. adoptă viziunea 
fără iluzii a psalmistului 
pe care o opune olingerii 
îndurerate, resemnate, ro
mantice pe umerii ruine
lor („castele din care-a

funcționarul unei crifyie 
sublime, cumperi azi Z un 
șip de rachiu. Numai tu, 
numai tu / ai rămas cum 
te știu. Ești singura, / sta
tue necariată de foc și di
luvii // tmi trag pe umeri I 
pielea statuii / de var a- 
nonim / pe care si respi
rația ! unei fructe e-n sta
re / s-o facă / să explo
deze 7 in miriade de sta
tui la fel" Din unghiul a-

Au scris-o ploaia și toam
na, / nu in strană cu căli
mări I cl ' 
cintărețul 
inel / va 
dușmănii 
Frații cei 
fi luat turmele, fluierele / 
dar si cintecul. Sculă cu 
încuietori / de 
tecul a trecut 
și-a ajuns pînă 
capacele sărite

intr-o stină și 
/ tras ca prin 
fi fost ucis de 
/ acum iertate. 
crunți / ii vor

taină, 
de la 
la noi 
/ de

cin- 
ei / 
/ cu 
i se

ales în 
fără 

in aer 
oglin- 
impo-

*) Gheorghe Tomozei: 
Focul hrănit cu mere".

cinema
• Cîntec pentru fiu! meu î SCA
LA - 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30, FAVORIT — 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Omul munților și Martorul știe 
mai mult s SALA MARE A PALA
TULUI - 15; 19,30.
o Te voi face să Iubești viața : 
SALA MICA A PALATULUI - 
17,30; 20,15.
• Muppets ta Hollywood : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MODERN - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Domnișoarele din Wilko : CA
PITOL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.

SENTIMENTUL SUBLIM 
AL IUBIRII DE ȚARĂ')

\

rămas Z numai iedera pes
te conturul surpat"). El 
opune precarității lucru
rilor dăinuirea ființei 
umane, și ea o „minune 
fără urmă" ca ..locul ocu
pat in aer de un gest" — 
chip de a sugera, pe ur
mele lui Arghezi din 
„Cîntare omului", parado
xală supraviețuire a celei 
mai fragile „minuni" din 
univers : „Și mă închin, 
omule, numai tie. Tu, ! 
singurul care ai 
care 
de-un 
tras în 
palmă, 
cojit / 
numere magice. Legume
le / s-au corcit intre ele, 
vechi graiuri s-au stins. 
La bursă / sesterții si 
drahmele s-au devalori
zat. / Cu cei treizeci de 
arginti ceruti clndva / de

rămas, 
rămii. / Monștrii 
stinjen s-au con- 
biete Z făpturi de-o 

Piramidele s-au 
de solzii scriși cu

Româ- 
tristul 
serdă-

cestei viziuni moderne a 
măreției fără grandiloc
ventă Și supraviețuirii 
fără patetism ies poemele 
lui Gh. Tomozei. înlătu- 
rînd recuzita romantică și 
mitologia ei cam imbătrî- 
nită. poetul „reabilitea
ză" „statuia de var ano
nim" a omului de rînd. 
întrebîndu-se retoric cine 
a scris „Cîntarea 
niei" („A scris-o 
fecior al t Zincăi
reasa 7 Conu Vasile, t în 
tihna ceardacului său de 
la moșie 7 / Conu Alecu, 
priponit de clopotele So- 
vejei ?“) o „descoperă" 
încrustată în ființa anoni
mă. atotcuprinzătoare, a 
țării mioritice: ....un Ion/
căruia-i ziceau și Petre 
ori Gheorghe, / diac dar 
și cioban sprijinit în I sa
bie sau în bîtă. Scriind 
el / și cu una și cu alta. /

• Nervi de oțel s BUCUREȘTI - 
9,15; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nuntă insîngerată — 16,30; 18,30; 
20,15; tntilnire de gradul trei — 9; 
11.30; 14 ; CENTRAL.
• Pisicile aristocrate — 9,30; tl; 
12,30; 14; Ultima noapte de dra
goste — 16; 19 : DOINA.
• Cine mă strigă î TIMPURI NOI 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
e Dublu delict : GRIVITA - 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
e tn căutarea lui Jupiter : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
LIRA - 15,30; 18; 20.
• Munții in flăcări : GLORIA -
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,45; 20.

văd / sfintele odoare". 
Gh. Tomozei mai aduce 
in poezia patriotică o pa
trie iubită nu numai 
zilele de sărbătoare, ci 
mai ales, în zilele ei 
lucru, cu chipul ars

in 
și. 
de 
de 

multe „veacuri de iarnă" 
prin care i-a fost dat să 
treacă. Asemenea versuri, 
puțin obișnuite, care In
troduc o notă inconforta- 
bilă într-o 
adeseori < 
comodă.

■ dintr-un admirabil 
de Zaharia Stancu: 
fi iubit, (ara mea., 
fi iubit
fost / altcum. Capul mi-e 
luminat pe dinlăuntru Ide 
icoanele tale, de păduri
le / și marele fluviu Z ce-ți 
spală picioarele. Dar te-aș 
fi iubit •/ chiar dacă in lo
cul fluviului / te-ar fi

> retorică prea 
confortabilă și 
descind parcă 

poem 
„Te-aș 

. Te-aș 
chiar de-ai fi

străbătut girle umile... 
Te-aș fi iubit / chiar de-ai 
fi fost tărim al ghețuri
lor / șl mi-as fi tăiat 
casă / nu din lemn miro
sitor / ci din zăpadă co
clită ! Z Ți-aș fi iubit, vo
ievozii de gheată, / cu 
lungi stalactite la briu, / 
zidindu-și schiturile de 
gheată / pe oasele lor de 
gheată / și măcinînd, lin
gă gurile pruncilor, nin
soarea".

Iubirea patriei, a isto
riei nu „iubește" exclusi
vismul. Cu cită dreptate 
poate să scrie poetul a- 
ceste rînduri în care gin- 
dul surprinde printr-o ad
mirabilă justă măsură a 
lucrurilor : „Nu ne putem 
întemeia numai pe simtă- 
mintul Z jertfelor, evocin- 
du-l la nesfîrșit pe Cel- 
depe — / tronuldefoc ori 
Ruptuldecămile. poate nu 
îndeajuns Z vorbim despre 
biruințele noastre... Car
tea de istorie / cu umede 
litografii e cartea unor a- 
devăruri l ce nu-si 
prețul întreg decît 
fapta noastră z de azi". 
Elegiacilor incurabili și 
monocorzi care văd în 
istorie doar ..concentratul 
de durere", precum si ce
lor care simt ..doar frigul 
turnat in vertebre de me
moria fără somn a acestui 
pămînt", Gh. Tomozei le 
reamintește ipostaza so
lară. la fel de adevărată : 
„E și soare, e soare / tot 
așa cum e veghe cronică- 
rească și vis". „Focul 
hrănit cu mere" (Editura 
militară) este un foarte 
bun volum de lirică pa
triotică.

află 
prin

C. STANESCU

Nenumărate sînt, în analele pa
triei. paginile eroice înscrise prin 
luptele purtate în strînsă unitate, 
de-a lungul secolelor, de oamenii 
muncii români și de cei aparținind 
naționalităților conlocuitoare, pen
tru libertate socială și națională. 
Acest tezaur al tradițiilor de luptă 
comună a tuturor fiilor pămintului 
românesc se așază firesc la teme
lia realităților de azi — unitatea 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. în 
opera de construcție socialistă. De 
aceea, evocarea acestor nobile tra
diții constituie nu numai un oma
giu fată de adevăratii făuritori ai 
istoriei patriei — masele largi popu
lare — ci și un vibrant îndemn la 
rodnica conlucrare a generațiilor 
prezente, la intărirea coeziunii na
țiunii noastre socialiste. In acest 
spirit, aducem cinstire unuia dintre 
momentele semnificative ale Istoriei 
pline de frămintări sociale a secui
lor — adunarea desfășurată cu 475 
de ani in urmă în apărarea străve
chilor lor libertăți.

Cauzele care au determinat tine
rea adunării rezidă in frămintări- 
le social-politice 
care se agravau 
tot mai puternic 
la sfirșitul seco
lului al XV-lea 
Si începutul celui 
următor. Comple
xitatea acestor 
contradicții re
zultă din faptul 
că. datorită atri
buțiilor militare 
ganizarea lor gentilică străveche, 
implicit drepturile și libertățile lor 
s-au putut menține aici și după ma
turizarea relațiilor feudale in restul 
Transilvaniei. însă cu toată rezis
tenta fată de procesul feudalizării, 
evoluția socială favoriza feudalismul 
si deja în prima jumătate a seco
lului al XIV-lea se pot distinge și 
în rîndul secuilor elemente de stra
tificare socială. Documentele vor
besc de „tria genera Siculorum" 
(trei categorii ale secuilor) — ex
presie a faptului că egalitatea juri
dică strămoșească era deia submi
nată. De la sfîrsitul aceluiași veac 
apare în izvoare categoria țăranilor 
fără pămînt. așezați pe sesille secui
lor mai înstăriți.
amintită în diferite texte tot 
frecvent 
niores) 
obligati 
Această 
situație 
repercusiuni importante și pe plan 
juridic-administrativ.

Faptul 
XV-lea 
întărirea 
tării < în 
sub ocrotire pe secuii de rînd fată 
de încercările de aservire din partea 
fruntașilor, a frînat un timp accele
rarea acestui proces. Ca dealtfel și 
măsurile luate de către voievodul 
Transilvaniei. în numele lui Matei 
Corvin, potrivit cărora pătura se
cuilor de rind nu putea fi supusă 
fruntașilor, nici constrinsă să pres
teze diferite corvezi pentru aceștia, 
iar libera strămutare 
respectată chiar și 
fără pămînt.

După moartea lui 
cînd puterea centrală 
autoritate, iar 
cepe să se 
exercitată asupra comunității secu
iești din partea fruntașilor, sprijiniți 
de mari nobili maghiari din restul 
Transilvaniei, a devenit din ce în ce 
mai apăsătoare. în astfel de împreju
rări, secuii de rind, amenințați de ser
bie. folosindu-se și de cadrul juridic 
fixat prin măsurile sus-amintite, au 
trecut la acțiuni energice pentru 
salvgardarea vechilor lor libertăți, 
într-o jalbă din 1492 către regele 
Vladislav al II-lea. secuii denunțau 
abuzurile voievodului Transilvaniei,

Ștefan Bathory, declarînd răspicat : 
„noj sub cirmuirea lui (a voievodu 
lui — n.n.) nu vom rămîne nicioăar-r 
tă, chiar dacă ar trebui să plecăm 
cu totii, cu neveste și copii, in țări 
străine". în același scop, secuii au 
acționat pentru intărirea instituțiilor 
care aveau menirea de a proteja 
autonomia comunității. Instituția 
cea mai importantă și. în același 
timp, forul suprem al autonomiei 
secuiești era adunarea 
denumită și „adunarea națională", 
în care se adoptau hotârîri că pri
veau întreaga comunitate.

O asemenea adunare a fost aceea 
tinută acum 475 de ani, în iarna 
anului 1505, la Odorheiu Secuiesc. 
Din relatările istoricului umanist 
din secolul al XVI-lea ’ Verancsics 
Anton reiese că secuii au sosit înar
mați la adunare. Cei din stările su
perioare au format un cerc, iar res
tul obștii stătea în jurul lor în pi
cioare. protestînd foarte zgomotos 
împotriva hotăririlor care îi lezau 
interesele.

Iubirea de 
colectivitate 
secuiască să

generală.

475 de ani de Ia adunarea

secuilor din 1505

ale secuilor, or-

libertate și spiritul de 
a determinat obștea 
elaboreze și să instl- 

tutionalizeze un 
_ sistem juridic 

foarte strict, prin 
care puteau tl 
apărate interese
le comunității, 
chiar dacă la un 
moment dat acest 

_ sistem a fost de
pășit de cerințele 
evoluției genera- 

adunării generale din 
Odorhei, „populația 
Secuime" a hotă-

Totodată este 
mai 
(se- 

erau
categoria fruntașilor 

și primipililor. care 
a sluji călare în oaste, 
diferențiere, bazată pe o 
materială concretă, a avut

că la mijlocul secolului al 
Ioan de Hunedoara, pentru 

potențialului militar al 
lupta antiotomană. a luat

trebuia să fie 
în cazul celor

Matei Corvin, 
își pierde din 

anarhia feudală în- 
mani feste, presiunea

le. Cu ocazia 
1505 de la 
din întreaga 
rit, printre altele, să înființeze un 
scaun suprem de judecată format 
din 17 persoane, care în intervalul 
dintre adunările generale să proce
deze in cazurile litigioase conform 
legilor si tradițiilor secuimii. S-a 
mai hotărît ca cei 17 aleși să supra
vegheze si activitatea dregătorilor 
din secuime, să-i oblige la îndepli
nirea exactă a atribuțiilor lor, c1'. 
care încălcau prevederile legilor si 
hotăririle comunității urmind să fie 
exilați, iar averea lor de orice na
tură confiscată.

Hotăririle adunării din 1505 nu au 
fost insă respectate, ceea ce a de
terminat tinerea. în anul următor, a 
unei noi adunări la Lutița. Aceasta 
a reconfirmat hotăririle anterioare ; 
dînd expresie voinței de a ocroti cu 
orice mijloace drepturile Strămo
șești. participantii au jurat că vor 
apăra hotăririle adoptate, că oricine 
ar încălca aceste hotărîri va fi pri
vit ca „nevrednic și trădător" și 
„iși va pierde slujba ș! cinstea Iui".

Hotăririle adunărilor generale se
cuiești de la începutul secolului al 
XVI-lea constituie o impresionantă 
mărturie a setei de libertate a țără
nimii din patria noastră. Ele au avut 
un puternic ecou și în rîndurile 
populației românești. Marele uma
nist de origine română Nicolae 
Olachus remarca astfel că secuii 
„toti laolaltă au mare grijă de drep
turile lor de libertate".

Aceste evenimente prevesteau 
marea ridicare a țărănimii române 
și maghiare din anul 1514 de sub 
conducerea lui Gheorghe Doja.

Idealurile în numele cărora s-au 
ridicat la luptă secuii acum 475 de 
ani au generat. în cursul secolelor 
următoare, alte mari frămintări so
ciale și nenumărate lupte pentru 
dreptate Socială. Ele aveau să-și 
găsească împlinire abia in anii lu
minoși ai socialismului cind. prin 
politica Partidului Comunist Român, 
s-a înfăptuit deplina egalitate in 
drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, cînd 
întreaga tară, inclusiv zonele in 
care, alături de români, trăiesc 
maghiari, secui, germani, a cunos
cut răstimpul cel mai înfloritor din 
istorie.

Conf. unlv. dr. 
ANDREI Magyar!

• Mică romanță : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vinătoarea de vulpi : STUDIO
— 10; 12; 14; 16: 18; 20, AURORA
- 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA - 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Tom și Jerry : AURORA — 9; 
11,15.
t La răscrucea marilor furtuni : 
FLOREASCA - 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20. CULTURAL — 12; 14,30; 
17; 19,30.
• Cuscrii : EFORIE - 9; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
i» Ancheta : COTROCENI — 15;
17,15; 19,30.
• Elvis : BUZEȘTI - 9; 11; 13; 
15.30; 17,45; 20.
• Bietul Ioanide : ARTA — 9; 12; 
16; 19.

• Roiul : EXCELSIOR - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
O Strada Hanovra : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O lacrimă de fată s FERENTARI
- 17,30; 19,30.
a Libera, dragostea mea : GIU- 
LEȘTI - 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Porțile dimineții : PACEA - 
16; 18.
e Fiul cel mare : VIITORUL — 
15,30; 17,30: 19,30.
o Lumina palidă a durerii :
POPULAR - 15,30; 17,30; 19,30.
• Vizită la domiciliu : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Scurt popas : DRUMUL SĂRII
- 20.
• Șaua de argint : COSMOS — 
15,45; 17,45; 19,45, DRUMUL SĂRII 
— 14,30; 16,30; 18,30.

• Căldura ; FLACARA - 15,30;
17,30; 19,30.
a Femeia fără nume — 18; 20; Nea 
Mărin miliardar — 16 : PRO
GRESUL.
• Program de vacanță : FAVORIT
- 9; GRIVIȚA — 9; GLORIA - 9; 
FLAMURA - 9; 11; FLOREASCA
— 9; CULTURAL — 9,30; EFORIE
- 11: MIORIȚA - 9; FERENTARI
— 15,30; GIULESTI - 9; 11; PA
CEA - 16; MUNCA - 14; FLA
CARA - 9,30; 11,30; 13,30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Căruța cu paiațe — 19; (sala Ate

lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : REMUS TZINCOCA 
(Canada) — 19,30.
a Opera Română : Căsătoria se
cretă — 19.
e Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Voluptatea onoarei — 19,30; (sala 
Grădina icoanei): Infidelitate con
jugală — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : N-am timp 
- 19,30.
e Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Noi, subsemnați) — 19,30,

• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Jur
nalul unui nebun — 18,30.
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Serile muzicale de 
iarnă — spectacol muzical-distrac- 
tiv pentru tineret — 18.
e Teatrul satinc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Veselie la Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Nu 
vă ascundeți după uși — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'4 : La fintîna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă44 : cine se 
teme de crocodil ? — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică44 : Unde 
zbori, Sperie-Ciori ? — 10.
rs Circul București : spectacolul 
Circului mare din Budapesta — 
10; 19,30.
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Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt 
CAIRO

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere Îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, in numele meu și al poporului român, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului 
egiptean prieten pe calea realizării aspirațiilor șale de pace, prosperitate și 
progres.

îmi exprim, și cu acest prilej, ferma convingere că. în conformitate cu 
importantele hotărîri și măsuri stabilite cu prilejul întîlnlrilor pe care le-am 
avut impreună, cooperarea și conlucrarea dintre România și Egipt, atit pe 
plan bilateral, cit și în viata internațională, se vor amplifica tot mai mult, 
în interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii, securității și înțe
legerii în Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului

Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc miercuri schimbul instru
mentelor de aprobare a Convenției 
sanitar-veterinare intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Orientale a Uru- 
guayului.

Schimbul a fost efectuat de Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de Juan Ansa Bor-

VASLUI :
Un nou ansamblu 

de locuințe
La Negrești, cea mai tinără 

localitate urbană a județului 
Vaslui, s-a conturat un nou an
samblu de locuințe pe strada 
Unirii. Numărul apartamentelor, 
construite in cea mai mare par
te în actualul cincinal, depășește 
cifra de 350. în diverse stadii 
de execuție se află încă 200 de 
apartamente, care vor fi date 
în folosință în anul 1981. Ca și 
cele construite pînă in prezent, 
n.;iie blocuri au prevăzute la 
parter spații pentru servicii co
merciale și prestații meșteșugă
rești. Concomitent, in acest tri
mestru a fost pusă în funcțiune 
și stația de tratare de pe aduc- 
țiunea Căzănești-Negrești, con
struită în acest an, care satis
face, pentru prima dată în a- 
ceastă localitate, necesarul de 
apă pentru cetățeni și pentru 
tinăra platformă industrială. 
(Crăciun Lăluci).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA „PRONOEXPRES• 
DIN 24 DECEMBRIE 1980

EXTRAGEREA I : 15 7 44 39 1 25
EXTRAGEREA A II-a: 16 13 36 28 29 43
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 262 022 lei, din care 463 303 lei, report la 
categoria 1.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 șl 28 decembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accentuate se vor 
produce în jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea precipitații locale, mai

zilei
dagarray, ambasadorul Uruguayului 
in România.

La solemnitate au participat 
Adrian Rogojeanu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare. reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, alte per
soane oficiale. (Agerpres)

| ALMANAH
KIIIâNTEIA'

| 13B1
ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 

1981
- în unitățile 
de difuzare 

a presei

ales sub formă de lapovlță și ninsoare. 
In rest, precipitații izolate. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
temperaturile maxime vor oscila între 
minus 2 șl 8 grade. Ceață, dimineața șl 
seara. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer variabil, favorabil precipi
tațiilor slabe, vînt moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 2 
și zero grade, iar maximele între 4 și 
8 grade. Ceață slabă. (Margareta Struții, 
meteorolog de serviciu).

Prim-mlnistrul Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, miercuri, pe 
ambasadorul Franței la București,

Reglementări de mare importanță 
pentru îmbunătățirea continuă 

a aprovizionării populației
(Urmare din pag. I)

pe consumatori : cantine, restaurante, 
populație. De asemenea, pentru a se 
putea rezolva unele situații neprevă
zute ce s-ar putea ivi în executarea 
programelor de aprovizionare, legea 
prevede constituirea unor rezerve de 
produse agroalimentare. Sint orien
tări de maximă importantă menite 
să întărească și mai mult răspun
derea consiliilor populare pentru în
treaga activitate în acest domeniu — 
incepind cu realizarea producției 
agricole în profil teritorial și termi- 
nind cu desfacerea produselor agro
alimentare. Acele județe care au con
diții bune pentru producerea unor 
sortimente de legume nu vor mai 
putea cere repartiții pentru asemenea 
produse din simplul considerent că 
nu a existat preocupare pentru cul
tivarea lor. Desigur, județele care nu 
au condiții să producă unele legume 
le vor primi din alte județe, dar ele 
au obligația ca, prin valorificarea 
mai bună a pășunilpr și tinetelor 
să dezvolte zootehnia și să livreze 
în schimb produse animaliere.

Noile reglementări prevăd că 
fondul de consum planificat la pro
dusele agroalimentare poate fi supli
mentat pe baza depășirii sarcinilor de 
livrare ia fondul de stat Aceste su
plimentări reprezintă 10 la sută din 
cantitățile livrate peste plan de că
tre unitățile agricole de stat. 40 la 
sută din cele ale unităților agricole 
cooperatiste și 70 la sută din cele 
care provin, peste plan, din contrac
tări și achiziții de la gospodăriile 
populației. Totodată, neîndeolinirea 
integrală a obligațiilor de livrare la 
fondul de stat atrage după sine di
minuarea cantităților prevăzute a fi 
repartizate din fondul de stat județu
lui respectiv, proporțional cu gradul 
de neîndeplinire a sarcinilor de li
vrare a animalelor în viu. a laptelui 
și produselor din laote. legumelor și 
fructelor proaspete. Aceste prevederi 
sînt de natură să cointereseze fiecare 
județ în creșterea producției agricole 
și onorarea exemplară a sarcinilor de 
livrare la fondul de stat, să sporească 
răspunderea consiliilor populare pen
tru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, îndeosebi pe seama valorifi
cării la maximum a resurselor pro
prii. Este, prin urmare, un îndemn la 
mai multă inițiativă și la acțiuni 
chibzuite din partea consiliilor popu
lare. a unităților agricole, a tuturor 
producătorilor agricoli din fiecare 
județ pentru obținerea producțiilor 
prevăzute prin plan și depășirea, lor.

în spiritul orientărilor si~ trtdlea* 
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie, trebuie să se înțeleagă 
că nu se pot realiza o bună apro
vizionare a populației, dezvoltarea so

Pierre Cerles, în vizită de rămas bun. 
în legătură cu încheierea misiunii 
sale în țara noastră.

(Agerpres)

cietății noastre. în general, fără o 
creștere simțitoare în cincinalul care 
vine a producției agricole vegetale si 
zootehnice. în acest context, consi
liile populare, ca organe ce răspund 
de realizarea planului în profil teri
torial, au datoria ca. împreună cu or
ganele agricole de specialitate, să ac
ționeze pentru sporirea producției 
agricole, prin folosirea tuturor resur
selor existente, pentru îndeplinirea 
exemplară de către toate unitățile 
agricole a obligațiilor de livrare la 
fondul de stat la carne, lapte, legu
me și fructe, precum și pentru reali
zarea unor cantităti suplimentare de 
produse prin contractări si achiziții de 
la gospodăriile populației.

Tot în scopul creșterii producției 
agroalimentare. legea prevede obliga
ția tuturor locuitorilor care dețin te
renuri agricole de a le cultiva în 
întregime și de a crește animale și 
păsări, atit pentru asigurarea nevoilor 
proprii de consum, cit și pentru reali
zarea unor disponibilități de produse 
cu care să participe la constituirea 
fondului de stat, corespunzător pre
vederilor de olan, sau să le valorifice 
direct. Cit privește cantinele, restau
rantele și alte unităti de alimentație 
publică, legea prevede ca aprovizio
narea acestora să se facă șl din pro
ducție proprie, prin creștere de porci, 
păsări, cultivarea cu legume a tere
nurilor virane din perimetrele loca
lităților.

Se poate aprecia că noua lege are 
menirea să determine o cotitură ra
dicală în întreaga activitate a consi
liilor populare pentru sporirea pro
ducției de bunuri agroalimentare si 
satisfacerea in cit mai bune condiții 
a cerințelor de consuni ale populației. 
Transpunerea in viață a prevederilor 
acestei legi presupune ca. incepind 
din aceste zile, consiliile populare, or
ganele agricole să acorde un sprijin 
susținut cooperativelor agricole și ce
lorlalți producători agricoli in creș
terea producției de carne, lapte, legu
me și fructe. De asemenea. încă de 
pe acum se impune ca. paralel cu 
fundamentarea reală a nevoilor de 
consum pe localități și centre mun
citorești, să se ia măsurile ce se im
pun pentru contractarea produselor și. 
totodată, să se asigure condițiile ma
teriale și tehnice pentru realizarea 
producției prevăzute. Fructificarea de
plină a tuturor posibilităților de creș
tere a producției agricole vegetale și 
animale existente în fiecare județ si 
localitate în vederea acoperirii din 
resurse proprii a nevoilor de consum 
ale populației trebuie să ocuop un loc 
central în activitatea consitiilm- nonu- 
lare, a organelor agricole. Este do
meniul în care se va verifica efectiv 
spiritul de responsabilitate si de buni 
gospodari al celor însărcinați să con
ducă treburile obștești pe plan local.

Programul unor unități de servire publică din Capitală
în perioada 28 decembrie 1980-4 ianuarie 1981

Unitățile comerciale
Duminică 28 decembrie, toate 

unitățile alimentare, nealimentare și 
piețele agroalimentare vor funcționa 
pînă la ora 14 (cele din sectorul ali
mentar și piețele agroalimentare ince
pind de la ora 6, cele din sectorul 
nealimentar, cu două schimburi, de ia 
ora 7, iar cele cu un schimb de la 
ora 8). Unitățile de alimentație publi
că vor funcționa după programul nor
mal al zilei de duminică.

Luni 29 și marți 30 decembrie, toate 
unitățile comerciale, alimentare, ne
alimentare și piețele agroalimentare 
vor prelungi programul cu 1—2 ore. 
Cele care au liber în ziua de luni 
vor funcționa după programul unei 
zile din cursul săptăminii, cu o pre
lungire de 1—2 ore, iar unitățile de 
alimentație publică vor avea pro
gram obișnuit.

Miercuri 31 decembrie, toate uni
tățile comerciale, alimentare, neali
mentare și piețele agroalimentare 
vor funcționa pînă la ora 17, 
cu excepția centrelor de pîine și si- 
foane, care au program pînă la ora 
19. Unitățile în care se organizează 
revelionul vor funcționa pînă la ora 
8 dimineața, iar în ziua de 1 ianua
rie vor funcționa de la ora 18 la
2 noaptea.

Joi 1 ianuarie, toate unită
țile comerciale alimentare, nealimen
tare și piețele vor fi închise. Unitățile 
de alimentație publică în care nu a 
fost organizat revelionul vor funcțio
na după programul zilei de duminică, 
prelungit pînă la 2 noaptea.

Vineri 2 ianuarie vor func
ționa, între orele 7—11, centrele de 
pîine, lapte și sifoane, piețele agroali
mentare, precum și 50 la sută din tu
tungerii. Unitățile de alimentație pu
blică vor funcționa după programul 
zilei de duminică.

Simbătă 3 și duminică 4 ianuarie, 
toate unitățile alimentare, nealimen
tare. piețele agroalimentare si unită
țile de alimentație publică vor 
funcționa după programul zilei de du
minică.

Unitățile prestatoare 
de servicii 

pentru populație
Unitățile de frizerie, coafură și cos

metică vor funcționa in zilele de 
29. 30 și 31 decembrie cu program 
prelungit cu o oră. în zilele de 1, 2 și
3 ianuarie vor fi închise, iar in ziua 
de 4 ianuarie vor funcționa intre 
orele 7—13.

Unitățile foto ; în zilele de 1, 2 și 
3 ianuarie vor funcționa unitățile 
aparținind cooperativei „Fotografia" 
care au comenzi programate, precum 
și fotoreporterii din orășelele copiilor, 
în ziua de 4 ianuarie vor funcționa 
numai unitățile foto cu program de 
duminică.

Unitățile cooperației meșteșugărești 
din ramura metal, chimie, lemn, con
strucții vor avea program normal în 
perioada 29—31 decembrie.

Unitățile de reparații televizoare 
funcționează în ziua de 1 ianuarie 
între orele 14—20. în zilele de 
2—4 ianuarie vor fi deschise între 
orele 10—18 unitățile din : bd. I. Gh. 
Duca 15 (tel. 18 28 89—18 89 85) ; bd. 
1 Mai 170 (tel. 65 37 85) ; Șos. Ștefan 
cel Mare 15 (tel. 12 25 51—12 82 44) ; 

str. Avrig 63 (tel. 35 30 10) ; str. 30 
Decembrie 16 (tel. 15 75 23—14 24 95) ; 
Șos. Olteniței 51 (tel. 83 80 75— 
83 69 75) ; Calea Plevnel 11 (tel.
15 04 47—14 24 90) ; bd. Emil Bodna- 
raș 21 (tel. 31 76 91) ; bd. Moghioroș 
27 (tel. 46 52 25—46 13 97).

Reparații picupuri, magnetofoane, 
casetofoane — unitatea nr. 19 din 
Calea Plevnei 13 (tel. 15 30 37) va 
funcționa cu următorul program : în 
ziua de 1 ianuarie între orele 14—20 
și în zilele de 2—4 ianuarie intre 
orele 10—18.

Reparații radio vor fi asigurate 
astfel : în ziua de 1 ianuarie, orele 
14—20 de către unitatea dLn str. 
Avrig 63 (tel. 35 15 68 ); în ziua de
2 ianuarie, orele 8—18, de unitatea 
din str. Smîrdan 30 (tel. 15 93 14) ; în 
ziua de 3 ianuarie, orele 8—18 de 
unitatea din Șos, Colentina (tel. 
88 56 15) ; în ziua de 4 ianuarie orele 
8—18 de unitatea din bd. N. Titules- 
cu 9. bloc 14 (tel. 18 51 22).

Intervenții ia instalații sanitare, 
electrice și de încălzire centrală se 
vor putea solicita zilnic la dispecera
tul cooperativei „Instalatorul" din str. 
Radu Vodă 11 între orele 7—23 (tel.
16 74 02 și 16 49 85).

Reparații obiecte electrocasnice și 
uz casnic (frigidere, aragazuri, sobe 
de petrol și deblocări de uși) pot fi 
solicitate la dispeceratul cooperativei 
„Metalocasnica" din str. Cuza Vodă 
152 (tel. 75 70 85—75 28 35). care va lu
cra după următorul program : în zi
lele de 1 și 2 ianuarie intre orele 
8—19, iar în zilele de 3 șl 4 Ianuarie 
între orele 8—13.

Reparații auto, spălat-gresaț, vul
canizare se asigură după cum ur
mează : în ziua de 1 ianuarie, orele 
8—13. unitatea din str. Nicolae Sebe 
29—31 (tel. 43 35 96) pentru partea 
mecanică, electrică și snălat-sresat. 
iar unitatea din Calea Călărași 332 — 
vulcanizări. în ziua de 2 ianuarie, 
<yele 8—13, unitatea din Calea Că
lărași 264 (tel. 21 61 44) pentru par
tea mecanică, electrică și spălat- 
gresat, iar unitatea din str. La
birint 22 — vulcanizări. în ziua de
3 ianuarie, orele 8—13, unitatea din 
bd. Aerogării 38 (tel. 33 16 21) pentru 
partea mecanică, electrică și spălat- 
gresat. în ziua de 4 ianuarie, orele 
8—13 unitatea nr. 9 Șos. Colentina 
464 (tel. 87 64 40) pentru par
tea mecanică. electrică și spălat- 
gresat. iar unitatea din Calea Plev
nei 225 (tel. 49 32 22) — vulcanizări.

Pentru tractarea autoturismelor ră
mase în pană, posesorii se pot adre
sa. în zilele de 1—4 ianuarie, la dis
peceratul cooperativei „Automecani- 
ca“ din str. Olteni 36 (tel. 20 32 35) 
între orele 8—17.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești București, str. Ga
broveni 57, va funcționa zilnic între 
orele 8—15 (tel. 13 58 65—13 58 84).

Asistența sanitară
în vederea asigurării asistenței 

medicale a populației în perioada 31 
decembrie — 4 ianuarie, serviciile 
de gardă ale spitalelor de adulți și 
copii vor funcționa cu program per
manent.

Policlinicile principale de sector, 
adulți și copii vor asigura, ziua și 
noaDtea. gardă pentru consultații pe 
profil de boli interne șl, respectiv, 
pediatrie.

Asistența la domiciliu pentru adulți 
și copii la nivelul fiecărui sector se 
va asigura în această perioadă per
manent. atit ziua, cît și noaptea.

Programul spitalelor, policlinicilor, 
dispensarelor și cabinetelor medicale 
din Întreprinderi, de pe șantiere și 
din transporturi va fi axat pe pro
gramul de lucru al unității respec
tive. La intreprinderile ce organi
zează revelionul 1981 în incinta pro
prie se va asigura asistența medicală 
de urgență.

Statia de salvare a municipiului 
București va asigura în această pe
rioadă, pentru necesitățile de asis
tență. un număr de 60—65 mașini pe 
fiecare tură de lucru, în afara auto
vehiculelor pentru diferite acțiuni 
și punctele exterioare de lucru.

Serviciul de gardă de oftalmolo
gie pentru adulți și copii va fi asi
gurat de spitalul clinic de oftalmolo
gie din Piața Cosmonauților 1 (tel. 
16 41 60 sau 16 35 60).

Urgențele ORL pentru adulți din 
sectoarele 1, 2. 3 vor fi rezolvate de 
clinica ORL Colțea. iar cele din sec
toarele 4. 5. 6 prin Centrul de
fonoaudiologie Panduri. Pentru eonii, 
urgențele ORL vor fi rezolvate 
de secția ORL a Spitalului clinic cen
tral de copil.

Urgențele stomatologice apărute 
in această perioadă se vor rezolva, 
atît ziua, cît și noaptea, prin gardă 
cu medic in dispensarele policlinice 
din bd. Duca 10—22 (tel. 18 25 74) ; 
Sos. Ștefan cel Mare 27 (tel. 12 69 64) ; 
Baba Novac 2 (tel. 48 40 39) ; Șos. 
Giurgiului 174 (tel. 85 28 69) ; Calea 
Victoriei 1—5 (tel. 15 40 60) și Aleea 
Pravăț 12 (tel. 45 21 69).

Programul asigurării asistentei de 
urgență va fi afișat la loc vizibil in 
toate unitățile sanitare, indicindu-se 
adresele și numerele de telefon la 
care populația poate apela. Se va 
afișa, de asemenea, programul far
maciilor de serviciu.

Farmaciile
în zilele de 1. 2, 3 și 4 ianuarie 

vor fi deschise în permanentă 
— ziua și noaptea — farmaciile cu 
orar în trei schimburi : nr. 2. bd. 
L. Sălăjan (complex comercial A 
14), nr. 5 bd. Magheru 18 ; nr. 9 
Șos. Ștefan cel Mare 1—7 ; nr. 20 
Calea Șerban Vodă 43 ; nr. 26 Șos. Co
lentina 1 bloc 34 ; nr. 33 Șos. Pante- 
limon 253 bloc 44 ; nr. 46 Șos. Mihal 
Bravu 274 ; nr. 50 bd. Metalurgiei 
20; nr. 53 str. Băiceni 1 (Drumul 
Taberei) ; nr. 69 bd. 1 Mai 343 ; nr. 
70 Șos. Alexandriei bloc PC 10 L. 24; 
nr. 93 Șos. Giulești 123, precum și 
punctul farmaceutic nr. 12 de pe pe
ronul Gării de Nord.

în ziua de 1 ianuarie, între orele 
7,30 — 20 vor fi deschise următoarele 
farmacii : nr. 4 bd. N. Bălcescu 35 ; 
nr. 15 Șoseaua Colentina 76 : nr. 18 
bd. 1848 10 ; nr. 21 str. Baba Novac 
3 ; (nn 22 bd. Republicii 65 ; nr) 27 
sțr. Drumul Taberei 90; nr. 57 str. 11 
Iunie 35 ; nr. 71 Călea 13 Septem
brie 2 ; nr. 83 Calea Grivitei 7 ; nr. 90 
bd. 1 Mai 128 ; nr. 73 Calea 13 Sep
tembrie 197.
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Valea Prahovei în plin sezon
Vremea sporturilor de iarnă e în 

toi. Aflîndu-ne pe Valea Prahovei, 
ne-^m interesat de condițiile create 
d< gospodarii stațiunilor montane, de 
cabanieri, de organizatorii sportivi 
pentru ca amatorii să poată practica 
schiul și săniuța în cele mai bune 
condiții. Am avut o discuție cu un. 
vechi și inimos organizator, Ion Dinu, 
din comisia județeană de schi. Am 
aflat că încă din octombrie-noiem- 
brie — cu concursul tinerilor de la 
asociațiile sportive din Sinaia, Buș
teni, Azuga. al elevilor din stațiuni — 
toate pîrtiile au fost curățate de pie
tre. de mușuroaie, nivelîndu-se punc
tele deteriorate. De asemenea, cără
rile de munte au fost și ele curățate 
de crengi, de pietre, au fosț planta
te panouri și indicatoare călăuzitoare.

Zilele acestea au sosit la cabanele 
din Bucegi și în stațiunile de pe Va
lea Prahovei primii oaspeți în va
canta de iarnă : paste 1 000 de elevi 
și studenți.

Active s-au dovedit în acest timp 
cele 4 asociații sportive din Sinaia 
care, in decurs de două săptămini, 
au organizat Pe pîrtiile sinaiene con
cursuri de schi alpin și de fond, la 
care au particioat sute de concurenti 
locali : de la întreprinderea de me
canică fină, de la Fabrica de hîrtie 
Bușteni, din unitățile cooperației 
meșteșugărești, precum și elevi din 
școlile profesionale. Pe Valea Azugăi, 
toti copiii din oraș au Ieșit. împreu
nă cu profesorii de educație fizică, 
să facă schi pe excelentele pîrtii lo
cale.

Tovarășul Dragoș Dogaru, direc
tor al O.J.T. Prahova, ne-a prezentat 
măsurile luate în statîune de către 
organizația județeană de turism. ..Cei 
sosiți cu autocarele si trenurile spe
ciale de sîmbătă si duminică vor fi 
așteotati de către ghizi, care îi vor 
conduce la locurile de cazare în sta
țiuni sau la cabane. Se evită astfel 
orice posibilitate de accidentare sau 
rătăcire. La cele 18 cabane din Bu
cegi — în special la cele de Ia punc
tele de plecare ale pîrtiilor — există 
instructori si monitori care. Ia cerere, 
îi pot învăța în cîteva zile pe turiști

să alunece binișor pe zăpadă. în Si
naia și Bușteni, cît și la complexul 
turistic de la Cota 1 400 funcționează 
cinci centre de închiriat material si 
echipament sportiv".

— Dar mijloacele de transport pe 
cablu funcționează corespunzător ?

— Desigur, zona Văii Prahovei este 
cea mai bine utilată cu transport pe 
cablu. Telefericul care leagă Buște
nii cu cabana Babele, cel ce urcă 
de la Sinaia la Cota 2000, telescau- 
nele și teleschiurile de pe pîrtii au 
fost revizuite și funcționează normal, 
în zilele de sărbătoare au pro
gram prelungit pînă la inserare.

Este locul să vorbim și despre 
cei ce veghează muntele : salvamon- 
tiștii. Atît la Sinaia, cît și la Buș
teni. temerari alpiniști. oameni cu 
dragoste pentru oameni, din între
prinderi și instituțiile din zonă, s-au 
constituit în echipe și patrulează pe 
cărările de munte, sînt prezenți pe 
pîrtiile de schi, gata să intervină la 
nevoie. De reținut că. în acest an, 
membrii Salvamontului și cabanierii 

au fost dotați cu aparate de comu
nicare radio, pe lîngă instrumentarul 
sanitar și utilajele pentru primul a- 
jutor. Mai reținem o consecventă 
preocupare a O.J.T. din Sinaia 
pentru interzicerea cu desăvîrșire a 
băuturilor alcoolice în cabane — care 
au constituit cauza directă a mul
tor accidentări.

Ion Dinu, șeful serviciului de ca
bane din Bușteni, ne-a solicitat să 
subliniem că toți cei ce vin pe mun
te sînt chemați să respecte legile 
muntelui, să urce cu prudență nu
mai pe poteci și cărări marcate, să 
se îmbrace adecvat și să nu ia cu 
ei sub nici un motiv băuturi alcoolice.

Ieri, la munte a început să ningă 
din nou. Invitație, deci, pe pîrtiile 
de schi și pe derdelușuri nu numai 
pentru cei ce se află aci ; noi oas
peți sînt așteptați să sosească. Cu 
toții, sînt binevenlțl !

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA R1NDURI
• în clasamentele celor mai bune 

zece atlete din lume, pe probe. în anul 
1980 figurează și patru sportive din 
România : Eva Zbrgb-Raduly. locul 
4 in proba de aruncare a suliței — 
68,80 m ; Fița Lovin, locul 8 la 800 m 
— l’56”7/10 ; Maricica Puică, locul 8 
la 1 500 m — ăj59”3/10 și Florența 
Țacu, locul 10 în proba de aruncare a 
discului — 67,02 m.

De asemenea, echipa feminină de 
ștafetă 4X400 m a României este 
clasată pe locul patru, loc ocupat și 
la Jocurile Olimpice de vară de la 
Moscova.
• Conducerea clubului sportiv 

școlar „Triumf" București a stabi
lit cei mai buni 10 sportivi ai anului 
1980 : 1. Emilian Nicula (gimnastică);
2. Marilena Vlădărău (gimnastică) ;
3. Isabela Bercaru (sărituri in apă) ;
4. Sorin Diaconu (polo) ; 5. Rozica 
Popescu (gimnastică ritmică moder
nă) ; 6. Viorel Oprea (canotaj) ; 7. 
Gabriela Vlădău (gimnastică) ; 8. Ro- 
dica Pamfilie (gimnastică ritmică 
modernă) ; 9. Cristina Timar (sărituri 
in apă) ; 10. Orlando Cristea (patinaj 
viteză).
• Reprezentativa de fotbal a

României va avea în anul 1981 un 
bogat program de meciuri interna
ționale. în afara partidelor din preli
minariile Campionatului mondial 
(Anglia — România, la 29 aprilie. 
Ungaria — România — 13 mai. 
România — Norvegia — 3 funie.
România — Ungaria — 23 septem
brie. România — Elveția — 10 oc
tombrie și Elveția — România — 7 
noiembrie) au fost perfectate și o 
serie de jocuri amicale.

La 25 martie, prima reprezentativă 
a tării noastre va susține pe teren 
propriu un mecf cu echioa similară a 
Poloniei. în 15 aprilie fiind progra
mat. tot în tara noastră, meciul din
tre selecționatele secunde ale Româ
niei și Uniunii Sovietice. Tot la 15 
aprilie, in Danemarca, se va desfă
șura partida amicală între primele 
formații ale tării-gazdă și României, 
iar în 28 august România va juca in 
deplasare cu selecționata Franței.

„MĂRIE FRANCE": O acțiune de larg interes în Franța

„Să învățăm de la cea mai fragedă vîrstă
Săptăminalul parizian „MĂRIE FRANCE" publică un amplu articol pe 

linia preocupărilor pentru o alimentație rațională care să epite consecin
țele nocive pentru organismul uman ale unui consum de alimente exage
rat, nefundamentat din punct de vedere științific. In acest sens, sint 
relevate un șir de inițiative interesante, menite să realizeze, de la cea 
mai fragedă virstă, o educație corespunzătoare in materie de alimentație.

Aparatul digestiv nu este făcut pentru 
ingurgitarea, clipă de clipă, a noi și 
noi alimente, oricit de gustoase ar fi 
ele. El funcționează după un ritm ai 
său și trebuie să absoarbă alimentele, 
la intervale mai mari sau mai mici, 
în funcție de natura lor. în medie 
100 de grame de fructe, de legume, 
de pîine bine mestecată, o ceașcă de 
lapte au nevoie de ceva mai puțin 
de trei ore pentru a traversa stoma
cul ; o cantitate de 100 grame de 
carne sau de pește cu ceva mai mult 
de trei ore. iar uleiul și grăsimile și 
mai mult. Pentru a respecta acest 
ritm trebuie să așteptăm deci, înainte 
de a mînca, „semnalul de liberă tre
cere" al stomacului, respectiv ca el 
să fie golit de cea mai mare parte 
din conținutul său, înainte de a-1 
hrăni din nou. De unde și strigătul 
de alarmă al specialiștilor in nutriție 
împotriva ronțăitului permanent de 
bomboane și de alte dulciuri la care 
se dedau multi adulți și mai ales co
piii. O practică nocivă care nu nu
mai că perturbă ritmurile digestive, 
dar, în același timp, prin excesul de 
zaharuri. are consecințe nefaste pen
tru sănătatea dinților, constituind, 
totodată, o rapidă sursă de obezitate. 
Un alt obicei periculos mai ales pen
tru cei care au tendință de îngrășare 
este acela de a bea cu regularitate 
răcoritoare dulci, prea bogate în ca
lorii. Un litru de limonadă înseamnă 
500 de calorii, resnectiv 25 Ia sută 
din nevoile cotidiene ale unui copil 
(2 200 de calorii).

Nu numai excesul de dulciuri este 
foarte frecvent în alimentația co
piilor și adultilor, dar și acela de 
produse pe bază de carne ; în schimb, 
adesea se înregistrează un deficit de 
produse lactate, de pîine si de pește.

Din nefericire, atit părinții, cît și 

copiii sînt încă foarte ignoranți în ce 
privește regulile dietetice elementare, 
după cum o demonstrează și o recentă 
anchetă desfășurată in Franța asupra 
unui număr de 2 500 de elevi. Astfel, 
numai 39 la sută din aceștia consi
deră că legumele congelate și con
servele de legume își păstrează cea 
mai mare parte din vitaminele lor ; 
o treime consideră. Ia fel de greșit, 
că întotdeauna carnea trebuie prăjită 
in ulei sau grăsime, iar 69 la sută 
afirmă că piinea ingrașă mai mult 
decît zahărul.

Preferințele părinților, ca și ale co
piilor, se îndreaptă aproape în exclu
sivitate asupra cărnii de porc sau de 
vită, deși puii și peștele hrănesc la 
fel de bine organismul și, în plus, 
prezintă avantajul că nu conțin gră
simile dăunătoare din soiurile de 
carne amintite.

Specialiștii recomandă deci reduce
rea dulciurilor din alimentația copii
lor, un consum sporit de legume 
crude și de fructe pentru vitaminele 
și sărurile minerale pe care le con
țin. apă după pofta inimii și mai 
multă pîine integrală. Trebuie reținut 
faptul că piinea. ca și legumele aduc 
un imnortant aport energetic. Copiii 
între 6 și 10 ani trebuie să consume 
200—300 grame pîine integrală pe zi, 
copiii mai mari intre .300—400 grame, 
în funcție de efortul fizic pe care îl 
denun. O altă deviere de la pr^șerin- 
țiile medicilor : cina prea copioasă 
care îngreunează organismul, nefavo- 
rizînd un somn odihnitor.

în aceste condiții, inițiativele me
nite să ducă la deprinderea unei ali
mentații corecte au devenit tot mai 
numeroase. Multe din acestea se adre
sează tinerei generații, deoarece se 
înrădăcinează tot mai adine convin
gerea că „EDUCAȚIA ALIMENTARĂ

să mîncăm corect1*
TREBUIE SA ÎNCEAPĂ FOARTE 
TIMPURIU, INCA DE LA VÎRSTA 
GRĂDINIȚEI". Nemaiașteptînd epo
ca incertă cind dietetica va fi pre
dată în școli, citeva campanii au reu
șit să sensibilizeze deja cadrele di
dactice și elevii. De pildă, „Comite
tul de acțiune pentru sănătate" a dis
tribuit elevilor un amuzant joc de 
cârti colorat, intitulat „MÎNCAȚI 
CORECT", care ii învață pe copii să 
alcătuiască meniuri echilibrate. La 
Nancy, la centrul de medicină pre
ventivă „Vandoeuvre". elevul are po
sibilitatea să facă cumpărături intr-un 
magazin universal miniatural, de 
unde alege alimentele — respectiv 
jucării — corespunzînd meselor pe o 
zi întreagă, apoi merge să discute cu 
o dieteticiană asupra corectitudinii 
opțiunilor făcute. Ancheta desfășura
tă la Dijon asupra obiceiurilor ali
mentare ale elevilor a fost urmată de 
o campanie larsă de informare a pă
rinților și copiilor.

O altă inițiativă aparține Centrului 
național de coordonare a studiilor de 
cercetare asupra nutriției și alirhen- 
tației, care va asigura difuzarea în 
rîndul elevilor de 6 pînă la 11 ani 
a unor fișe documentare ilustrate 
asupra alimentației corecte, cît și asu
pra valorii energetice a alimentelor. 
„O informare care ar trebui să depă
șească cadrul școlii $1 să vizeze toate 
familiile, prin campanii desfășurate 
cu toate mijloacele de comunicare 
în masă", este dezideratul exprimat 
de tot mai multi specialiști în nutri
ție. Si aceasta pentru că ei sint con
vinși că lămurirea părinților joacă un 
rol primordial în lămurirea coniilor 
asupra necesității unei alimentații 
raționale. Părinții trebuie să devină 
conștient! că oferind coniilor meniuri 
echilibrate le oferă totodată o pre
țioasă „asigurare" pentru viitor. Ti
nerii care n-au mincat nici prea 
multe grăsimi, nici prea multe zaha
ruri vor avea toate sansele să evite, 
odată aîunsf la maturitate șl anoi la 
senertute, servitutile grave ale ma
ladiilor cardiovasculare.

• CONTROLOR E- 
LECTRONIC. Cum s ar pu
tea verifica cît este de „obosit" 
un pod de cale ferată, sau cit 
sînt de trainice bordurile unei 
nave oceanice, sau-cit de mult 
s-a tasat terenul sub turnul 
unei antene de televiziune ? 
Răspunsul îl poate oferi ..SAI- 
I" — un sistem de aparate de 
măsură automate — a cărui pro
ducție a început la uzinele ex
perimentale „Etalon" din Mos
cova. „SAI-I" se compune din- 
tr-o schemă electronică Ia care 
se atașează citeva mii de apa
rate anexă, inclusiv 3 500 sen
zori de tensiuni. Sensibilitatea 
acestor aparate este atit de 
mare incit ele înregistrează mo
dificările de lungime, lățime și 
volum de numai cîțiva microni.

Semnalele respective ajung la 
amplificator, iar acesta transmite 
datele pentru imprimare pe 
banda perforată a unui compu
ter. La rindul său, acesta pune 
diagnosticul și oferă recoman
dări constructorilor și celor care 
se ocupă cu întreținerea.

© STOMATOLOGIE 
FĂRĂ DURERI. O grupă 
de medici stomatologi englezi 
a elaborat o metodă simplă 
și nedureroasă de tratare a ca
riilor dentare. El afirmă că pa- 
cienții nu vor mai trebui să su
fere acțiunea bormașinii, să-și 
plombeze cariile sau să-și ex
tragă dinții compromiși: va fi 
suficient să-și clătească gura de 
cîteva ori pe zi, timp de două 
minute, cu o soluție saturată de

săruri de calciu. După cîteva 
luni, caria cedează, iar apoi dis
pare cu totul. Soluția propusă 
conține unul din elementele 
componente ale țesutului den
tar. în timpul clătirii, sărurile 
de calciu se depun pe zonele 
cariate, ajutînd la refacerea lor.

© DETECTAREA O- 
BIECTELOR SCUFUN
DATE, Societatea națională 
de geografie din S.U.A. a făcut 
cunoscut că s-a reușit cu ajuto
rul hidrolocatorului mai întîi 
să se descopere, iar apoi șă se 
și fotografieze vasul britanic cu 
pînze „Breadlabain", scufundat 
la 21 august 1853. Aparatul a fost 
coborît în apă și remorcat de 
vasul de cercetări. El a trimis 
un semnal sonor, care, după ce

a atins pereții epavei, s-a reîn
tors la sursă, conturînd imaginea 
navei scufundate. Pe imagine 
s-au putut distinge clar unele 
părți ale catargelor și corpului 
vasului. Inițial, hidrolocația a 
fost utilizată pentru simple mă
surători ale adincimii mării, apoi 
pentru alcătuirea de hărți ale 
fundului mărilor. Acum cu aju
torul ei se pot obține Imagini 
ale obiectelor aflate sub apă.

® DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. In zona ca- 
pitalei Mexicului, arheologii au 
descoperit un cap de șarpe din 
andezit aparținind culțurli az

tece, tn greutate de peste o 
tonă. Potrivit antropologului 
Carlos Javier Gonzales, statuia, 
scoasă la iveală la templul Te- 
nochtitlan, îndeplinea funcții 
specifice in ceremoniile religioa
se ale vechilor locuitori ai te
ritoriului actual al Mexicului. 
Specialistul mexican a anunțat 
că este pentru prima dată cind 
se descoperă un obiect arheo
logic cu o asemenea înfățișare. 
Se apreciază că acest cap de 
șarpe a fost sculptat in jurul 
anului 1470.

• SCARĂ PLIANTĂ.
Pentru efectuarea unor opera

ții mai dificile de reparații 
imobiliare, de pildă de-a lungul

unei scări (vezi imaginea), spe
cialiștii britanici au realizat o 
schelă pliantă din tuburi de alu
miniu. care se poate fixa de 
treptele scării, permițînd efec
tuarea în condiții de deplină 
siguranță a diferite operații de 
întreținere sau reparație a in
teriorului imobilelor.

• SECRETELE IMBLÎN- 
ZITORILOR DE ȘERPI. 
Meseria de îmblinzitor de 
șerpi este una dintre cele mai 
vechi îndeletniciri în India, 
documente antice atestînd-o încă 
din veacul al III-lea î.e.n. De 
fapt, îmblînzitorii stabilesc con
tactul cu șerpii nu cu ajutorul 
melodiei cîntate din flaut, ci cu 
cel al gesturilor, cărora specta

torii nu Ie acordă Importantă. 
Astfel, de exemplu, cobra își 
ridică brusc capul sl își umflă 
„gulerul" numai cînd se simte 
în primejdie. îmbîlnzitorul îi 
provoacă această stare stropin
d-o ușor cu apă rece. După a- 
ceasta începe să cinte îndrep- 
tînd flautul spre șarpe. Aerul ce 
iese din instrument atinge corpul 
șarpelui și din această cauză el 
începe să se ridice. Un alt ele
ment pe care mizează îmblînzi
torii de șerpi este frica specta
torilor de șerpii veninoși și emo
ția ce le-o provoacă impresia că 
îmblînzitorii își riscă in orice 
moment viata. De fapt, ei nu au 
de suportat nici un risc serios, 
întrucît șerpii sînt inofensivi ; 
fie că le-au fost scoși dinții ve
ninoși. fie că le-au fost închise 
canalele de aducțlune a otrăvii.



Festivitate dedicată împlinirii unui secol 
de cînd Elveția a recunoscut independența 

de stat a României

POLONIA

Activitate susținută pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.U.P.

BERNA 24 (Agerpres). — La se
diul Ambasadei române din Berna a 
avut loc o festivitate dedicată împli
nirii unui secol de cînd Elveția, ca 
răspuns la notificarea României, a 
recunoscut independenta de stat a 
tării noastre. Cu acest prilej, Ray
mond Probst, secretar de stat in 
Departamentul Federal al Afacerilor 
Externe elvețian a înmînat ambasa
dorului tării noastre în Elveția, 
Mircea Malița, o copie a scrisorii 
transmise acum o sută de ani de 
trimisul guvernului român, Cali- 
machi-Catargi, președintelui de a- 
tunci al Confederației Elvețiene, 
Welti. Reprezentantul Departamentu
lui Federal al Afacerilor Externe a 
relevat evoluția pozitivă a relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări, 
cooperarea actuală pe multiple pla
nuri dintre România și Elveția.

La festivitate au luat parte prof, 
dr. Roland Ruffieux. președintele 
fundației „Pro Helvetia", șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Berna, funcționari superiori în De
partamentul Federal al Afacerilor 
Externe elvețian, membri ai amba
sadei române.

Cu prilejul aceleiași aniversări, la 
redacția cotidianului „Der Bund“,

Vizita unei delegații a cultului musulman 
din România în Libia

TRIPOLI 24 (Agerpres). — O dele
gație a cultului musulman din Româ
nia. condusă de muftiul Iacub Meh
met, a efectuat o vizită in Jamahiria 
Arabă Libiana Populară Socialistă, 
in perioada 16—24 decembrie. Dele
gația a avut convorbiri cu Abu-Zaid 
Omar Durda. secretar al Comitetului 
Popular General pentru Economie, 
Ahmed Buseta. prim-adjunct al se
cretarului Biroului pentru legături 
externe al Congresului General 
Popular, și alte personalități de stat 
libiene.

In cursul întrevederilor au fost 
evocate bunele relații de prietenie 
existente între cele două țări, per
spectiva dezvoltării acestora în lu

luanda: încheierea primului Congres extraordinar 
al M. P. L A. — Partidul Muncii

Jose Eduardo dos Santos — ales președinte al partidului
LUANDA 24 (Agerpres). — La 

Luanda s-au încheiat lucrările primu
lui Congres extraordinar al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii din R. P. Angola.

Delegații la congres au examinat 
sarcinile construcției social-economice 
a țării, au definit perspectivele

Pentru transformarea Oceanului Indian 
intr-o zonă a păcii

DELHI 24 (Agerpres) — La Delhi 
s-au încheiat lucrările sesiunii Par
lamentului Indiei, în cursul căreia au 
fost examinate probleme importante 
privind situația politică și social-eco- 
nomică a tării și au avut loc dezba

din Berna, e avut loc o reuniune, 
în cadrul căreia ambasadorul țării 
noastre în Elveția a înmînat condu
cerii redacției lucrări românești în 
care este evocată contribuția ziarului 
la crearea unei atmosfere de simpa
tie pentru cauza dreaptă a României 
în timpul războiului de independen
ță și pentru recunoașterea sa ulte
rioară ca stat suveran și indepen
dent.

Redactorul șef al ziarului. Paul 
Schaffroth, a subliniat, în alocuțiu
nea sa, „interesul tradițional al ma
relui cotidian față de România și 
politica sa de pace și independență, 
continuată cu consecvență și ‘in pe
rioada contemporană. El a amintit, 
totodată, că „Der Bund" a fost pri
ma publicație elvețiană căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele României, i-a acordat un inter
viu. ce s-a bucurat de un deosebit 
ecou în rîndul opiniei publioe din 
această țară.

A fost evocată, de asemenea, co
laborarea la „Der Bund" a lui Lu
cian Blaga, care, în perioada cînd 
era atașat cultural la legația Româ
niei din Berna, semna cu regulari
tate articole în paginile ziarului.

mina hotărîrilor și înțelegerilor con
venite între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, colonelul 
Moammer El Geddafi.

Delegația a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Rageab Sassi, consilier 
pentru probleme religioase la cabi
netul colonelului Moammer El Ged
dafi, Mohamed Ahmed Serif, minis
tru. secretar general al Organizației 
„Chemarea islamică", cu Taher Al 
Zawi, muftiul Jamahiriei Libiene, și 
cu alte oficialități religioase.

Programul a cuprins și vizitarea 
unor așezăminte sociale și de cultură 
din Jamaniria Libiană.

de dezvoltare pe perioada anilor '80 
și au trasat principalele orientări 
Rentru elaborarea primelor planuri 
pe termen lung in vederea avîntului 
continuu al economiei țării.

Președinte al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii a fost ales în unanimitate 
Jose Eduardo dos Santos.

teri asupra unor aspecte ale situației 
internaționale actuale. Deputății s-au 
pronunțat între altele. în cadrul aces
tor dezbateri, pentru lichidarea baze
lor militare străine din regiunea 
Oceanului Indian, pentru transforma
rea acestuia într-o zonă a păcii.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Co
respondență de la Viorel Sălăgean : 
In ultimele zile în întreaga Polonie 
au continuat să se desfășoare adunări 
de partid și plenare ale comitetelor 
voievodale ale P.M.U.P. în care s-au 
analizat și stabilit măsuri concrete și 
direcții de acțiune pentru realizarea 
hotărîrilor recentei plenare a C.C. al 
P.M.U.P. privind continuarea fermă a 
procesului de înnoire socialistă a vie
ții economice și sociale. In plenarele 
comitetelor voievodale de partid, care 
s-au desfășurat la Lublin. Plock, 
Lodz, s-a subliniat că depășirea difi
cultăților prin care trece țara si reu
șita deplină a procesului de înnoire 
cer din partea tuturor membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
o activitate susținută în producție, o 
atitudine constructivă față de neajun
suri, implicarea directă și responsabi
lă în acțiunea de soluționare a tutu
ror problemelor economice și sociale.

La Varșovia a avut loc consfătui
rea pe țară cu președinții consiliilor 
populare voievodale, condusă de Hen
ryk Jablonski, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone. Este pri
ma intîlnire cu noii președinți ai co
mitetelor voievodale aleși în ultimele 
săptămîni de sesiunile consiliilor 
populare. La consfătuire au participat 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și viceprim-miniștri ai gu
vernului polonez.

Luînd cuvîntul, președintele Consi
liului de Stat a subliniat că în sis
temul democrației socialiste poloneze 
consiliile populare au sarcini com
plexe, majore în procesul înnoirii so
cialiste a vieții economice și sociale, 
sub conducerea P.M.U.P. Informîn- 
du-i pe participanți despre pregătirile 
ce se fac pentru elaborarea unei noi 
reglementări privind activitatea con
siliilor populare, vorbitorul a subli

Continuă luptele între forțele 
armate irakiene și iraniene

In ultimele zile au continuat lupte
le între forțele irakiene și forțele 
iraniene în diferite sectoare ale fron
tului, soldate cu grele pierderi de 
vieți omenești și serioase pagube ma
teriale.

Un comunicat al Comandamentului 
general al armatei irakiene, difuzat 
de agenția I.N.A., informează că în 
cursul luptelor desfășurate pe terito
riul Iranului, în zonele Benjouine, 
Dezful, Ahvaz și Abadan, au fost uciși 
numeroși militari iranieni si au fost 
distruse sau avariate o rampă de lan
sare de rachete, tancuri și transpor
toare de trupe. Aviația irakiană, men
ționează comunicatul, a efectuat un 
raid la sud de Dehlarane, provocînd 
pagube unei stații, radar iraniene.

Un comunicat al Statului Major 
iranian, citat de agențiile France 
Presse și Associated Press, a anunțat 
că cele mai importante lupte pe fron
tul de sud au avut loc în zona Aba
dan, în special la Darkhoin. In urma 
unui atac aerian irakian asupra Aba- 
danului și asupra insulei Minu, din 
Golf, zeci de civili și-au pierdut via
ța, fiind distruse și numeroase locuin- 

niat că printr-o hotărîre comună a 
Consiliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri se prevede lărgirea atribu
țiilor consiliilor populare, pentru spo
rirea rolului lor în rezolvarea tutu
ror problemelor locale, pentru asigu
rarea unei mai bune gospodăriri a lo
calităților și voievodatelor, pentru un 
dialog strins cu masele și o largă 
consultare a acestora. Sesiunile aces
tor organe locale trebuie să fie mo
mentul unei dezbateri și analize în 
spirit critic, constructiv a tuturor pro
blemelor complexe desprinse din ac
tivitatea practică, stabilirii celor mai 
bune soluții.

Deputății consiliilor populare — a 
arătat H. Jablonski — trebuie să se 
simtă pe deplin responsabili de mo
dul în care sînt gospodărite localită
țile și voievodatele, să influențeze, 
în funcție de realitățile concrete con
statate de ei. hotărîrile ce se iau. In 
acest sens, trebuie folosit din plin ca
drul favorabil creat pentru consulta
rea largă a tuturor verigilor Frontu
lui Unității Poporului și ale sindica
telor, pentru întărirea controlului ob
ștesc asupra modului în care își exer
cită sarcinile și îndatoririle cei aleși.

Esențial este — a subliniat pre
ședintele Consiliului de Stat polonez 
— ca toate sarcinile complexe care 
apar să fie discutate și soluționate 
rapid și eficient de către toate consi
liile populare. în funcție de condițiile 
concrete pe care le au în domeniul 
lor de activitate, de opinia cetățeni
lor.

In cadrul discuțiilor a fost scos, 
totodată. în evidență că întărirea ro
lului consiliilor populare este menită 
să ducă la o dezvoltare mai armo
nioasă a diferitelor regiuni, la o acce
lerare a ritmurilor de înlăturare a 
actualelor dificultăți, pentru gospodă
rirea economicoasă a fondurilor afla
te la dispoziția consiliilor populare.

țe. Totodată, se precizează că zeci de 
militari irakieni au fost scoși din 
luptă și că trei avioane irakiene au 
fost doborîte.

NICOSIA

Președintele Ciprului despre viitoarea 
runda a convorbirilor intercomunitare

NICOSIA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, a declarat, miercuri, la 
Nicosia, că a patra rundă a convor
birilor intercomunitare pentru solu
ționarea problemei cipriote, care va 
începe la 7 iandarie, va fi decisivă 
pentru evoluția acestei probleme. 
Cele trei faze anterioare au avut un 
caracter exploratoriu, a spus el, 
menționînd că la a patra fază ur
mează să fie abordate aspectele de 
fond ale problemei cipriote.

Pe de alt| parte, la Nicosia s-au 
desfășurat lucrările Plenarei C.C. al

.GENTIILE DE PRESA
pe scurt

late „Prima linea". Pe de altă parte, 
la Roma au fost lansate în ultimele 
48 de ore alte șapte mandate de 
arestare împotriva unor extremiști.

ACȚIUNI REPRESIVE ALE REGIMULUI DICTATORIAL DE LA SEUL. 
Așo-zisa „Curte supremă" sud-coreeană a confirmat sentințele de condam
nare la moarte pronunțate împotriva ziaristului Lee Jai Moon și a unui alt 
reprezentant al opoziției, Hyang Shik, care fuseseră „judecați" pentru așa- 
numitele „activități antistatale" — în realitate pentru opoziția manifestată 
față de regimul dictatorial de la Seul. Au fost, de asemenea, confirmate 
sentințele de condamnare la închisoare pe viață rostite împotriva altor patru 
persoane „judecate" în cadrul aceleiași înscenări judiciare. ' Aceste fapte 
dovedesc o dată mai mult intenția autorităților sud-coreene de a se răfui 
în continuare cu adversarii lor politici, de a sfida opinia publică din țară 
și de peste hotare, care cere încetarea represiunilor în Coreea de Sud.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit pe Andrei Gromiko. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., aflat într-o vizită 
de prietenie în Bulgaria, anunță 
agenția B.T.A. Cu acest prilej au 
fost examinate probleme ale dez
voltării colaborării bulgaro-sovie- 
tice și s-a procedat la un schimb 
de opinii în probleme actuale ale 
vieții internaționale.

CEREMONIE LA KAMPALA. In 
cadrul unei ceremonii desfășurate la 
Kampala in prezența președintelui 
Ugandei, Milton Obote, a membri
lor guvernului și a altor oficialități, 
deputății in Adunarea Națională, 
constituită in urma recentelor ale
geri parlamentare, au depus jură
mântul. In funcția de președinte al 
Adunării Naționale a fost desemnat 
in unanimitate Francisc Butagira, 
membru al partidului Congresul Po
porului Ugandez.

REZULTATUL ALEGERILOR 
1 DIN SINGAPORE. în cadrul ale-
I gerilor generale anticipate desfășu

rate, marți, în Singapore, victoria a 
■ revenit Partidului Acțiunea Popu

lară (P.A.P.) al primului ministru. 
Lee Kuan Yew. După cum s-a 

• anunțat oficial la Singapore, P.A.P. 
. a obținut 75,5 la sută din voturile 

exprimate, cele șapte partide din 
opoziție întrunind 21,7 la sută. în 

Lacest fel. P.A.P. a cîștigat toate cele 
75 de locuri în parlament.

Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.), în cadrul 
Căreia Ezekias Papaioannou. secretar 
genefal al partidului, a prezentat un 
raport care subliniază necesitatea ca 
problema cipriotă să fie soluționată 
de ciprioții înșiși. El a propus orga
nizarea unei conferințe internațio
nale. sub auspiciile O.N.U., consa
crată Ciprului. Țelul nostru, a subli
niat raportorul îl constituie realizarea 
unui Cipru cu adevărat independent, 
suveran, federativ, nealiniat și demi
litarizat.

SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI UNITĂȚII GUYA- 
NEZE, Albert Lecante. 
hotărîrea P.U.G. de a 
lupta pentru obținerea 
tei și suveranității 
Guyanei franceze. El s-a pronunțat 
pentru realizarea și consolidarea 
unității de acțiune a forțelor de
mocratice, progresiste din acest te
ritoriu, „pentru preluarea puterii de 
către oamenii muncii guyanezi și 
edificarea unei societăți socialiste 
în Guyana franceză" — transmite 
agenția Prensa Latina.

a reafirmat 
intensifica 

independen- 
de stat a

O CONFERINȚA MINISTERIALA 
JAPONO-AUSTRALIANA se va 
desfășura la Tokio in zilele de 21 și 
22 ianuarie anul viitor, pentru ana
lizarea situației economice și finan
ciare din cele două țări, precum și a 
altor probleme de interes bilateral, 
cum ar fi utilizarea resurselor ener
getice.

ACȚIUNI ANTITERORISTE ÎN 
ITALIA. Continuindu-și acțiunile 
desfășurate în vederea destrămării 
grupărilor teroriste, poliția italiană 
a arestat 17 persoane în Lombardia 
șl în Abruzzi, sub acuzația de a face 
parte dintr-o „bandă înarmată" — 
s-a anunțat oficial la Milano. Cei 
17 teroriști aparțin — potrivit pri
melor indicii — grupării autointitu

O PUTERNICA FURTUNA s-a abătut miercuri asupra Danemarcei, 
provocind moartea a patru persoane. Vintul a smuls din rădăcină numeroși 
copaci, care au blocat in unele locuri circulația rutieră și feroviară. Apro
vizionarea cu electricitate a fost întreruptă in unele localități, din cauza 
ruperii liniilor de transmisie a curentului. La Copenhaga, un imobil s-a 
prăbușit, ingropind sub dărimături șase automobile. Furtuna a provocat 
importante pagube materiale și pe teritoriul Suediei.

R. F. GERMANIA

Declin economic în 1981
Previziunile Institutului de conjunctură din Mfinchen

BONN 24 (Agerpres). — In R. F. 
Germania, anul viitor se va înregistra 
un declin economic de 1 la sută, în 
timp ce șomajul va afecta 1,25 mi
lioane de persoane, se arată întf-un 
raport al Institutului vest-german de 
conjunctură (I.F.O.), cu sediul la 
Miinchen. După cum relevă agenția 
France Presse, aceste previziuni sînt 
mai pesimiste decît cele oficiale, 
care anticipează o rată de creștere 
de 0,5 la sută și un număr de 1,1 
milioane șomeri.

„Intrăm într-o perioadă de rece
siune și nu știm cînd vom ieși din 
ea“, a declarat la o conferință de 
presă Karl Helnz Oppenlaender, pre

ÎN CADRUL UNOR MASURI 
RESTRICTIVE, guvernul brazilian 
a anunțat suspendarea achiziționă
rii din străinătate a unor produse 
cum ar fi brinzeturile, laptele praf, 
uleiul de măsline, sardelele si alte 
preparate piscicole. Vor fi. de ase
menea. reduse considerabil importu
rile de grîu. porumb si fasole. In 
1980, importurile Braziliei de pro
duse alimentare s-au ridicat la 2 mi
liarde dolari, dintre care circa 800 
milioane dolari 
importurilor de

reprezintă factura 
grîu.
ÎNREGISTRAT ÎNMEXICUL A ____________  -

1989 O PRODUCȚIE AGRICOLA 
RECORD — a anunțat ministrul 
agriculturii și zootehniei. Fran
cisco Merino Rabago. Recolta de 
cereale și de plante oleaginoase a 
fost de 23 milioane tone, cu 28 la 
sută mai mult decît în anul prece
dent. Producția de porumb — prin
cipalul produs de consum în Me
xic — a atins nivelul-record de 
12,3 milioane tone. Creșteri însem
nate au fost înregistrate la recol
tele de grîu, sorg, legume.

POPULAȚIA ITALIEI' a fost In 
luna august 1980 de 57 073 000 locui
tori, in creștere cu 170 000 locuitori 
comparativ cu anul 1979, s-a anunțat 
oficial miercuri la Roma.

„COSMOS". Miercuri. în Uniu
nea Sovietică au fost lansați, C.^ o 
singură rachetă purtătoare, opt sa
teliți din seria „Cosmos" (1228— 
1235), informează agenția T.A.S.S. 
Sateliții sînt echipați cu aparate 
destinate continuării activității de 
cercetare a spațiului cosmic.

I

ședintele I.F.O., care a adăugat că 
această situație reprezintă „un eșec 
total al obiectivelor economice pe 
1980". Vorbitorul a subliniat că rit
mul de creștere al produsului nâtfp- 
nal brut, prevăzut inițial la 2 la sută, 
a fost de numai 1,5 la sută. De ase
menea, a spus el, se înregistrează o 
erodare a puterii de cumpărare, în 
primul rînd ca urmare a evoluției 
prețului la petrol. Președintele I.F.O. 
a opinat că practicarea de către Bun
desbank a unei taxe de scont, ridi
cate, de 7,5 la sută, accentuează ac
tualele tendințe negative din econo
mia vest-germană.

din „zonele întunecate" ale Terre?
1980, anul pe care-l încheiem, s-a caracterizat prin evenimente 

complexe și contradictorii. Intre alte trăsături caracteristice a avut 
și o dimensiune cosmică de excepție. In cursul său, Soarele a cu
noscut o activitate sporită în ce privește exploziile și alte feno
mene ce-i sînt proprii. Observațiile întreprinse, fotografiile realizate 
au condus la ipoteze și concluzii noi, îmbogățite, cu privire la 
originea și evoluția „petelor din Soare" - acele enigmatice forma
țiuni care se înfățișează ca niște „zone întunecate" — unele mai mari, 
altele mici, nu mai mici decît Pămîntul - avînd o intensă activitate 
magnetică și despre care se spune că au o oarecare influență 
asupra organismului uman.

Ca atare, știm astăzi mai multe despre „petele din Soare" - 
ceea ce, evident, are importanța sa științifică. O firească asociație 
de idei sugerează întrebarea : dar oare numai pe Soare sint 
„pete* î Globul pămintesc este exceptat, nu-ți are și el „petele* 
lui - e drept, nu de genul celor solare î Dacă facem din Terra 
obiectul investigațiilor, dacă spre ea se îndreaptă nu telescoapele 
sofisticate, ci ochii minții, privirile lucide, clarvăzătoare, nu iden
tificăm oare - metaforic vorbind - imense „zone întunecate" ? 
Nu se fac oare simțite „pulsațiile" unor procese și fenomene social- 
politice explozive, cu ample reverberații pe întregul mapamond ?

Despre citeva din aceste „pete-probleme" ale planetei noastre 
va fi vorba într-o suită de articole consacrate stadiului în care se 
află la acest sfîrșit de an. la cumpăna dintre două decenii, citeva din 
marile probleme ale lumii contemporane, generate de orînduirea 
veche, capitalistă.

Meridianele invizibile
Din Anzl și pînă în Himalaia, de 

Ia pădurile Amazoniei la insulele 
de corali ale Pacificului, un brîu 
lat al mizeriei și suferințelor încon
joară Pămintul, de o parte și de 
alta a Ecuatorului.

...Indienii și metișii din America 
Latină se înghesuie în mocambo-uri: 
colibe din piatră sau chirpici, unde 
acoperișul din paie ține loc șl de 
tavan, iar pămîntul bătut — de 
dușumele. Nu există mese, nici 
scaune ; patul înseamnă rogojini 
sau piei întinse pe jos. Oameni și 
animale conviețuiesc sub același a- 
coperiș. Drumurile sînt rare, la fel 
și mijloacele de transport. Se cară 
cu spinarea, lama sau catîrul. Pen- 

“ tru a ajunge la un medic, omul are 
de străbătut pe jos pînă la 200 de 
kilometri.

Peonii de pe platourile Anzilor 
sau din cîmpiile fluviului Orinoco 
cultivă pămîntul după metode și cu 
mijloace rămase mereu aceleași de 
secole, dacă nu chiar de milenii. 
Săpăliga incașă este principalul in
strument de lucru. Se smulg pă- 
mintului citeva legume, ceva orez, 
porumb si fasole. în multe regiuni 
laptele este necunoscut. Bucatele 
sint rare, peonii mestecă frunzele 
de coca spre a-și amorți foamea și 
oboseala. Oamenii sînt vlăguiți. au 
fețe cadaverice și mor de timpuriu.

...In satele de brtisă din Africa 
— unde agricultura se face cu 

„daba", un fel de hîrleț care doar 
zgirie pămintul, descoperirea unui 
cuib de omizi este un eveniment 
culinar. Tifosul savanelor, care a 
făcut și în cursul anului 1980. ca în 
fiecare an, zeci de mii de victime 
în Africa, se datorește consumului 
de șobolani. Oamenii sint conștienți 
de drama pe care o trăiesc.

...Alături de alte continente vitre
gite. Asia oferă și ea tablouri zgu
duitoare ale mizeriei fiziologice. 
Cine a trecut prin Calcutta sau 
Dacca nu va uita niciodată imagi
nile de bărbați, femei și copii ră
tăcind. asemenea unor fantome. în
tr-o lume pierdută, cu ochii ieșiti 
din orbite, în timp ce veșmintele 
lor. numai zdrențe, le flutură pe 
trupurile atît de slăbite incit oasele 
parcă vor să străpungă pielea. Mul
țimi fără speranță, înțesate în uli
cioarele întortocheate ale orașelor 
asiatice, trudind în mîlul orezării- 
lor, înăbușindu-se de praf pe dru
muri pîrjolite ■ de secete periodice. 
Gloate de săraci ale căror chipuri, 
gesturi și atitudini obosite poartă 
pecetea sinistră a foamei.

V-ați gîndit vreodată ci în 
cele cinci secunde marcate, la 
radio sau televiziune, prin sem
nale sonore, interval de timp in 
care verificați exactitatea cea
sornicului, pe planeta noastră un 
om moare de foame ? Aceasta 
înseamnă peste 50 milioane pe 
an. .. ,

Ceea ce a determinat pe multi 

specialiști să afirme că foametea a 
făcut mai multe victime decit toate 
războaiele de pină acum la un loc.

După statisticile publicate in 
cursul anului de Programul 
alimentar mondial, 99 la sută 
din victime provin din rindul 
celor 500 milioane de subnutriți 
ai „lumii a treia", in care trăiesc 
doi din trei locuitori ai globului. 

în cele trei regiuni vitregite ale 
globului, spunea profesorul ameri
can P. Ryckmans, „oamenii sint în
fometați pentru că produc puțin — 
și produc puțin deoarece sint prea 
săraci pentru a-și procura mijloa
cele capabile să producă mai mult". 
Intr-adevăr, așa cum remarca și 
cunoscutul om de știință brazilian 
Josue de Castro, „foametea nu este 
decit o expresie — cea mai neagră 
și mai tragică — a subdezvoltării 
economice".

Țările în curs de dezvoltare, 
deși concentrează două treimi 
din omenire, nu dispun — po
trivit datelor statistice ale 
O.N.U. — decit de 20 la sută 
din venitul mondial, 35 la sută 
din producția agricolă a lumii, 
9 la sută din cea industrială și 
doar 5 la sută din potențialul 
tehnico-științific.

Datorită accentuatei rămîneri în 
urmă pe plan economic, 35 pînă la 
50 la sută din populația aptă de 
muncă a lumii a treia a fost in 1980 
neocupată sau insuficient utilizată. 
Există 300—500 milioane de șomeri 
totali sau parțiali. Iar în ce pri
vește productivitatea populației ac
tive, ea este foarte scăzută. «

De la un continent la altul — 
scrie Noel Drogat în lucrarea sa 
intitulată „Țările foamei" — unele 
detalii se pot schimba, dar faptul 
esențial rămine : truda omului, ca 
aceea a unui animal de povară, cu 
rezultate extrem de slabe". Un 
muncitor dintr-o țară subdezvolta
tă trebuie să lucreze un timp de 
15—20 de ori mai mare decit cel 
dintr-o țară dezvoltată pentru a 
cîștiga echivalentul unui litru de 
lapte...

Iată imaginea dezolantă a celor 
două treimi din omenire care tră
iesc în conul de umbră al sărăciei 
și mizeriei, pe „meridianele foame
tei", meridiane invizibile, netrecute 
pe nici o hartă. în timp ce cealaltă 
treime trăiește în opulentă și ri
sipă. împreună, cele două zone for
mează o singură lume — o lume 
profund nedreaptă.

DECALAJUL intre venitul 
mediu anual pe locuitor in ță
rile dezvoltate și in cele in curs 
de dezvoltare este de 14:1, iar 
la polii celor două grupe de sta
te discrepanța este de 150:1,

Pbsedații... 
„diavolului galben” 
în epoca precolonială. Peru. Egip

tul, China, India erau state pu
ternice și bogate, în timp ce di
versele regiuni ale Europei treceau 
de la comuna primitivă la sclava
gism. Cind Francisco Pizarro și 
conchistadorii spanioli sosesc în 
Peru, ei găsesc aici un stat care 
îi umple de mirare. Primul oraș 
pe care îl întîlnesc are clădiri și 
grădini, temple împodobite cu aur. 
Chiar in ziua intrării sale in Cuzco, 
capitala imperiului incaș. Pizarro 
jefuiește Templul Soarelui, în care 
mumiile regilor decedați, așezate 
pe tronuri de aur, înconjurau ima
ginea astrului. „O cantitate uriașă 
de obiecte create de giuvaiergii 
dintre cei mai talentați, scria M. 
Griaule în „Marii exploratori", în
cap pe miinile unor soldați groso
lani, care se apucă de îndată să 
distrugă o civilizație din care nu 
înțeleg o iotă".

După cum obiectivul cuceritorilor 
nu era dezinteresat, nici metodele 
lor nu erau idilice. Posedați de 
„diavolul galben" — aurul — con- 
quistadorii pirjolesc totul în calea 
lor. Spaniolul Las Casas, care 
a luat parte Ia operațiile de 
cucerire a Antilelor, povesteș
te : „îndată ce i-au cunoscut pe 
acești miei atît de blinzi (indienii), 
spaniolii au intrat în ei ca niște 
lupi. Din cele mai bine de trei 
milioane de suflete cite se aflau 
pe insula Espanola (Haiti), n-au. 
mai rămas acum nici 200 de 
băștinași. Cuceritorii au distras 
atâta amar de suflete numai pentru 
că nu aveau alt țel decit aurul și 
îmbogățirea în cit mai scurt timp". 
Așa a debutat „misiunea civiliza
toare" a metropolelor în colonii ; 
prin ocuparea teritoriilor, înrobi
rea și exterminarea oamenilor, 
prădarea bogățiilor, care urmau să 
ducă la acumularea primitivă a 
capitalului.

Dacă marile descoperiri de con
tinente au fost calificate drept „un 
banditism nemaipomenit", ce s-ar 
mai putea spune despre metodele 
folosite în perioada imperialismu
lui ?

In aceste epoci, cinci mari 
puteri — Anglia, Franța. Statele 
Unite, Italia și Japonia — au 
reușit să acapareze teritorii co
loniale, care, în 1938. cveau o 
întindere de 500 milioane de 
kmp și o populație de 600 mili
oane de locuitori.

Drama Africii a Început odată cu 
intensificarea exploatării solului și 
subsolului... Americii. In urma des
coperirii minelor din Mexic si Peru 

și a nimicirii populației indigene, a 
dezvoltării culturii tutunului, tres
tiei de zahăr și, mai ales, a bumba
cului, continentul african avea să 
fie considerat drept un imens re
zervor de mină de lucru ieftină, din 
care au tot pompat, rînd pe rînd. 
timp de secole, spaniolii, portughe
zii, francezii, olandezii, englezii ca 
și coloniștii americani. Pierderile 
demografice suferite de conti
nentul negru sint evaluate de isto
ricul francez A. Ducasse la „150 
milioane de oameni tineri și vigu- 
roși", din care cea mai mare parte 
au pierit. Pe această inspăimintă- 
toare pierdere de ființe umane 
și-au clădit averile armatorii din 
Bordeaux. Nantes, Rotterdam și 
Liverpool...

A urmat „punerea în valoare" a 
continentului african. Europenii își 
deschid drum cu tunul și mitralie
ra. Continentul negru este împăr
țit, ciopîrțit. sfîșiat. Marile puteri 
își dispută popoare de aceeași ori
gine. vorbind aceeași limba, ie 
îmbucătățesc, le împrăștie, le adu
nă iarăși la un loc, apoi le despart 
din nou. Sute de mii de africani 
plătesc cu viața voința de a rămine 
stăpîni pe propriile pămînturi. „Pu
nerea în valoare" a continentului 
înseamnă, de asemenea, mine, plan
tații, căi de comunicație pentru 
scurgerea producției și a profituri
lor. Metropolele au nevoie de tot 
mai multe materii prime pentru in
dustriile lor in expansiune.

Exploatarea Americii și Antilelor 
a însemnat pentru africani sclavie 
în America ; „punerea în valoare" 
a Africii — sclavie în propria țară. 
In 1980 țările africane nu deți
neau nici unu la sută din pro
ducția industrială mondială. „Pe a- 
ceastă rămânere in urmă a Africii 
și prin intermediul Antilelor și 
al continentului american, scrie 
Jacques Arnault în „Procesul colo
nialismului", s-a întemeiat pro
gresul Europei și al Statelor Unite".

Imense profituri a adus metropo
lelor europene extinderea domina
ției lor coloniale în Asia, în special 
în India și Indonezia. „Industria 
engleză, consideră economistul bri
tanic H. H. Wilson, s-a născut din 
sacrificarea manufacturilor indiene. 
Englezii și-au impus mărfurile fără 
a plăti vreo taxă. In mod samavol
nic, industria engleză a supus, și 
în cele din urmă a sugrumat, un 
concurent cu care n-ar fi putut să 
se măsoare dacă ar fi folosit ace
leași arme". In ultimele trei de
cenii ale secolului trecut peste 
20 milioane de locuitori ai Indiei 
au murit de inaniție. In timp 
ce ațîția neferici^ piereau de foame, 
portul Calcutta continua să... expor
te importante cantități de cereale.

înfometații erau prea săraci ca să 
cumpere alimentele care le-ar fi 
salvat viața.

în general, fostele colonii au de
venit state independente din punct 
de vedere politic, dai nu toate și 
sub raport economic. Comerțul a- 
cestora se află încă, în bună parte, 
sub controlul marelui capital. Mo
nopolurile, ca și în trecut, fixează 
prețurile atît la bunurile pe care 
le vînd, cît și la cele pe care le 
cumpără. Spolierea continuă. Numai 
că locul metodelor brutale de 
jefuire directă a bogățiilor celor 
slabi de către cei puternici, carac
teristice politicii colonialiste de 
ieri, a fost luat de metodele mai 
rafinate, dar cel puțin la fel de 
dureroase, ale politicii neocolonia- 
liste de azi. Consecințele sint evi
dente :

I

din cele 350 miliarde de do
lari. cit reprezintă valoarea fi
nală a materiilor prime impor
tate de țările dezvoltate din ță
rile in curs de dezvoltare, aces
tea din urmă nu incasează decit 
35—40 de miliarde.

Circa 90 la sută din ceea ce re
prezintă rezultatul muncii popoare
lor din țările sărace este însușit de 
companiile transnaționale. „Este un 
jaf intolerabil?, declara reprezen
tantul Algeriei la sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U con
sacrată noii ordini economice in
ternaționale. care s-a ținut în au
gust—septembrie 1980.

I. FÎNTÎNARU 
Gh. CERCELESCU

Continuarea intr-un număr 
viitor.
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