TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe viceprim-ministrul Guvernului Republicii
Populare Bangladesh
>

o

sn

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul L Nr. 11929

Sîmbătă 27 decembrie 1980

6 PAGINI-30 BANI

ÎMPLINIRILE DE AZI^ÎNDEMNURI

PENTRU REALIZĂRILE 0£ MÎINE

Agricultura românească
pe calea dezvoltării
și modernizării continue
Proiectul „TEZELOR CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL AGRI
CULTURII PENTRU AL II-LEA
CONGRES AL CONSILIILOR DE
CONDUCERE ALE UNITĂȚILOR
AGRICOLE SOCIALISTE. AL ÎN
TREGII ȚARANIMI", ce se mlblică în ziarul de azi. vădește
preocuparea permanentă a con
ducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru dezvoltarea si modernizarea agriculturii — ramură atît de impor
tantă pentru progresul întregii eco
nomii naționale, pentru ridicarea,
in continuare, a nivelului de trai
al oamenilor muncii de la orașe și
sate. Dealtfel. în cincinalul care se
încheie, agricultura, la fel ca și ce
lelalte ramuri ale economiei națio
nale. a înregistrat realizări impor
tante în toate sectoarele. Perioada
ultimilor cinci ani a fost perioada
celor mai profunde și înnoitoare
transformări pe care le-a cunoscut
agricultura României pe calea mo
dernizării și dezvoltării sale inten
sive. a perfecționărilor în conduce
rea și organizarea ei.
Eforturile statului pentru dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, munca
harnică a țărănimii au determinat
In multe unități sporuri de produc
ție, randamente superioare la hec
tar. în ciuda greutăților provocate
de condițiile climatice adesea nefa
vorabile. s-a reușit să se obțină re
colte care au asigurat aprovizio
narea populației cu produse agroalimentare și a industriei cu mate
riile prime necesare. Producția
acestei ramuri a crescut, in pe
rioada 1976—1980, într-un ritm me
diu anual de circa 5 la sută.
Elementele cele mai dinamice ale
modernizării agriculturii din ultimii
cinci ani le-au constituit creșterea
cantitativă și îmbunătățirea calita
tivă a mijloacelor de mecanizare a

proceselor de muncă, extinderea
puternică a tehnologiilor moderne,
de tip industrial, creșterea gradului
de chimizare a producției agricole.
Acestea au determinat declanșarea
unor schimbări radicale in domeniul
condițiilor de muncă ale țărănimii,
al caracterului muncii desfășurate
la sate.
Complexitatea măsurilor preco
nizate în Proiectul „Tezelor Con
siliului National al Agriculturii
pentru al II-lea Congres al consi
liilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii tărănimi" pentru noua etapă de
dezvoltare a agriculturii, obiec
tivele realiste si mobilizatoare pe
care le cuprind constituie, tot

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a înminat, vineri 26
decembrie, tovarășului Vasile Vîlcu,
președintele Comisiei Centrale de
Revizie a Partidului Comunist Ro
mân, Ordinul „Steaua Republicii
Socialiste România" clasa I. conferit
prin decret prezidențial, pentru con
tribuția adusă la înfăptuirea politicii

odată. un amplu program pentru
valorificarea mai intensă a marilor
posibilități de care dispune agricul

tura In vederea dezvoltării ei mal
susținute in anii noului cincinal pe
care-1 începem în curînd.

• In perioada 1976-1980, agricultura a fost dotată
cu 69 000 TRACTOARE, 23 000 COMBINE AUTOPRO
PULSATE, precum și cu un mare număr de mașini și
utilaje moderne.
• Au fost amenajate pentru irigații 860 MII HECTARE
și s-au executat lucrări de desecări și combatere a ero
ziunii solului pe circa 1 MILION HECTARE.
• Livrările de produse agroalimentare din fondul de
stat, destinate populației, in anul 1980, au fost cu 44
LA SUTA mai mari decît în 1975, realizîndu-se pe între
gul cincinal un ritm mediu anual de creștere de 7,6
la sută.

. TEZELE

Consiliului Național al Agriculturii pentru al II-lea Congres al consiliilor
de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărăniml
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„CETĂȚI* NOI ALE LUMINII
getice. în perioada 1976-1980 a fost Instalată o
putere de 4 772 MW, din care 3 922 MW in cen
trale termoelectrice și 850 MW in hidrocentrale.
In acest ultim an al cincinalului, România

j Din răspundere, din respect

J
*

l

celași produs. Vezi o
bătrină, stă. . așteap
tă, iși ia punga și
pleacă, de te încearcă
un gind de compă
timire — uite, să
raca, merge pe vre
mea asta, căci, știți, a
plouat mult zilele acestea. Și, după un
timp, pe cine vezi? Tot
pe ea. A revenit, prin
ploaie și zloată, șă
mai cumpere o dată.
Și, citeodată, iar o re
vezi. Și nu mai puțin
dureros mi se pare
procedeul acelor pă
rinți care, pentru a
cumpăra mai mult
decit li s-ar cuveni
iși aduc cu ei copiii,
uneori 2—3, sau ii tri
mit pe aceștia de re
petate ori in șir, să
cumpere una și aceeași marfă".
Putem oare să nu-t
dăm dreptate? Cu toții
— și aceasta este o
politică de stat — ne
creștem copiii in spiri
tul muncii, ii învățăm
să ne ajute in gospo
dărie, să-și asume răs
punderi de tot felul,
pe măsura vîrstei și
puterilor lor. In ace
lași timp, multi dintre
noi, ocupați cu activi-

tatea productivă, ne
mai ajutăm cu vreo
rudă, pensionară, cu
un părinte sau bunic
Dar una-i una, șî
alta-i alta!
Ca membrii ai acestei
colectivități, ca cetățeni, nu ne este, nu
ne poate ji
j indiferentă o asemenea prac
tică. Prin care, de fapt,
un bătrin ori un copil
sint pur și simplu uti
lizați ca instrumente
de către unii nesățioși.
Aceasta, in cazul așazis „bun", căci poate
fi mai rău, cind sint
trimiși
să
asigure
„marfă" de către cine
știe ce speculant. Des
pre ce fel de educație,
despre ce mentalitate
se dezvoltă astfel la
copil, despre postura
penibilă. înjositoare in
care sint plasați virstnicii — ce să mai
vorbim.
E clar: trebuie să
se pună capăt unor
asemenea practici. Din
răspundere față de su
fletul curat al copiilor,
din respect față de
tâmplele argintii ale
bătrinilor !

Marla BABO1AN

posibilități pentru diversificarea con
lucrării economice bilaterale și spo
rirea schimburilor comerciale si În
țelegerii internaționale.
Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale situației Internationale, s-a
reliefat necesitatea reluării și conso
lidării politicii de destindere, pace șl
respecț al independentei naționale,
soluționării pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încordare șl con
flict care mai dăinuie în diferite
zone ale lumii. A fost subliniată im
portanța intensificării colaborării șl
solidarității între tarile în curs de
dezvoltare și nealiniate și s-a rele
vat necesitatea lichidării fenomenului
subdezvoltării și instaurării unei noi
ordini economice mondiale, care să
asigure dezvoltarea multilaterală a
tuturor popoarelor și îndeosebi a ce
lor rămase în urmă, a trecerii Ia
măsuri hotărîte de oprire a cursei
înarmărilor, de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, a
instaurării unor relații noi intre state.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.
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Mulțumind pentru înalta distincție
ce i-a fost acordată, tovarășul Vasile
Vîlcu a asigurat conducerea de
partid și de stat, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu personal, că va
acționa și în viitor cu întreaga sa
capacitate și putere de muncă pentru a-și aduce contribuția la înfăp
tuirea politicii partidului și statului,
la traducerea în viață a hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului.

PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii
Socialiste România** clasa I
Pentry contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului șl statului de făurire a șocietățil socialiste multilateral
dezvoltate în patria noastră, cu prilejul Împlinirii vîrstei de 70 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" elasa I tovarășului Vasile Vîlcu,

PRODUCȚIA AGRICOLĂ - CIFRE ȘI FAPTE

PROIECT

partidului și statului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 70 de ani.
Inmînînd înalta dLstinctie. tova
rășul Nicolae Ceaușescu l-a felicitat
călduros pe tovarășul Vasile Vîlcu
și i-a urat noi succese în îndepli
nirea sarcinilor încredințate de
partid, multă sănătate și fericire.

DECRET

• Potrivit estimărilor preliminare, producția globală a
agriculturii depășește in cincinalul 1976-1980 cu circa
25 LA SUTA nivelul cincinalului precedent.
• Comparativ cu perioada 1971-1975, in acest cinci
nal s-a asigurat o creștere a producției medii anuale de
CIRCA 5 MILIOANE TONE CEREALE, PESTE 1 MILION
TONE LEGUME Șl 356 MII TONE FRUCTE.
• Circa 125 MILIARDE LEI au fost investiți in ultimii
cinci ani pentru dezvoltarea agriculturii, adică aproape
tot atît cit s-a investit în precedentele două cincinale
la un loc.

De-a lungul actualului cincinal am fost mar
torii intrării in funcțiune a unor noi termocen
trale și hidrocentrale electrice care au sporit
forța energetică a României. La Turceni, Rovinari sau Deva, pe Olt, Sebeș și în alte părți ale
țării, constructorii și montorii au ridicat din te
melii ori au dezvoltat importante obiective ener-

lui român șl tovarășei Elena
Ceaușescu, întregului nostru popor
călduroase felicitări și urări de noi
succese cu prilejul Anului nou din
partea președintelui Ziaur Rahman
și a soției safe. In același timp el a
mulțumit pentru primirea acordată,
pentru ocazia oferită de a vizita
România și a dat o înaltă apreciere
înfăptuirilor poporului român în con
struirea unei economii moderne.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, din partea
sa și a tovarășei Elena Ceaușescu.
președintelui Republicii Populare
Bangladesh și soției acestuia un sa
lut călduros și cele mai bune urări cu
ocazia Anului nou.
In cadrul întrevederii s-a exprimat
satisfacția pentru cursul ascendent al
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre România și Bangladesh, care
se dezvoltă continuu în spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt
nivel. De ambele părți s-a manifestat
dorința de a dezvolta în continuare
colaborarea și cooperarea intre cele
două tari, de a identifica noi căi si

Decorarea tovarășului Vasile Vîlcu cu prilejul împlinirii
vîrstei de 70 de ani

DIN GEOGRAFIA ÎNNOIRILOR SOCIALISTE ALE ACESTOR ANI

\ Este cunoscută vorba
l din bătrâni : „îmi iu’ besc copilul ca lumina
\ ochilor". O vorbă fru
moasă, care exprimă
* unul din cele mai fi
rești, dar și mai nobile
* sentimente.
Un senti
care implică
* ment
insă, tot atît de firesc,
răspunderea pentru ce
este și, mai ales, pen
tru ce va fi acest copil.
Și mai există la noi
o zicală întrunind o
milenară experiență :
„Cine nu are bătrinl,
să și-i cumpere!". Ce
dovadă mai elocventă
respect și conside
* de
rație decit asemenea
vorbe înțelepte ?
Mi-au venit în min
te aceste ginduri trecind in ultimele zile
prin magazine și discutind cu numeroși
lucrători din comerț.
„Este de-a dreptul du
— ne spunea u* reros
nul dintre ei — să
vezi mereu la rînd nu
meroși oameni vâr
stnici, părinți ori bu
nici, care sint trimiși la
ț cumpărături
— dar nu
î pentru o aprovizionare
normală — și care revin
J de două ori. de trei ori,
î pentru a achiziționa a-

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri dimineața, pe Jamaluddin Ahmed, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul industriilor din
Republica Populară Bangladesh, care
face o vizită în țara noastră în frun
tea unei delegații economice guver
namentale.
La întrevedere a luat parte Cornel
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internațio
nale.
Au fost prezent! Iosif Chivu. am
basadorul României la Dacca, și A.W.
Shams-ul Alam, ambasadorul R. P.
Bangladesh la București.
Oaspetele a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu un călduros salut din par
tea președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh, general Ziaur Rah
man. și a soției sale, doamna Ziaur
Rahman, urări de sănătate și fericire,
de prosperitate pentru poporul ro
mân. Totodată, vicepremierul din
Bangladesh a adresat șefului statu

produce circa 64 miliarde kWh energie electri
că, cu peste 10 miliarde kWh mai mult decît in
anul 1975. Producem deci din ce în ce mai multă
energie, pentru progresul economic al țării, pen
tru creșterea gradului de civilizație al poporului.
In fotografie : hidrocentrala Riureni de pe
rîul Olt, intrată în funcțiune în acest cincinal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

REGLEMENTĂRI DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU
CREȘTEREA EFICIENTEI COMERȚULUI EXTERIOR
Odată cu dezvoltarea multilatera
lă a economiei naționale și diveîsificarea producției de bunuri materia
le, odată cu creșterea cantitativă și
îndeosebi calitativă a industriei, ac
tivitatea de comerț exterior si coope
rare economică internațională a tă
rii noastre a devenit tot mai com
plexă șl cu o arie din ce in ce mai
largă de afirmare. Ca urmare a po
liticii clarvăzătoare a partidului, care
a proiectat pe criterii științifice rit
murile de creștere ale fiecărei ra
muri șl fiecărui sector de activitate.
România este astăzi o participantă
prestigioasă la diviziunea internațio
nală a muncii, un partener economic
apreciat in peste 140 de țări ale lu
mii. fără deosebire de sistemul lor
social. In industria construcțiilor de
mașini sau chimie, în metalurgie sau
industria ușoară, dispunem de teh
nologii de vîrf pe plan mondial, rea
lizăm produse de un înalt nivel cali
tativ, competitive, care sînt exportate
în cele mai diferite colturi ale lumii.
In acest context, legea pentru Întări
rea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-flnanciare si
valutare în activitatea de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională — dezbătută și adoptată re
cent de Marea Adunare Națională —
așază pe principii noi activitatea de
export-import a tuturor unităților
economice, astfel ca avantajele parti
cipării României la diviziunea inter
națională a muncii să fie valorificate
mai deplin, ca activitatea de comerț
exterior să-și sporească contribuția
la dezvoltarea economico-socială a
tării, la ridicarea nivelului de trai al
poporului.
Elaborată in spiritul indicațiilor șl
sub conducerea directă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. noua lege vine să
Întregească sfera de cuprindere a
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Brutăriile la sate înseamnă multiple
avantaje economice și cetățenești

In fiecare comună din județul Olt
există cel puțin o brutărie. Asigura
rea pe plan local a produselor agri
cole necesare consumului creează
•condiții pentru satisfacerea cerințelor
populației în mod ritmic, contribuie
la mai buna gospodărire a fondului
de marfă, la evitarea pierderilor în
timpul păstrării făinii, precum și la
reducerea maximă a cheltuielilor de
transport pînă la un cuantum fără
semnificație. în acest context, utili
tatea brutăriilor sătești este de
osebită.
In cadrul cooperativelor agricole
s-au infiintat brutării, care, sub for
ma prestărilor de servicii, plămădesc
și coc piine pentru membrii coopera
tori, din griul semănat și recoltat
de ei. In felul acesta, sătenii au pe
masă; zilnic, piine proaspătă, de la
brutăria aflată la doi pași, în co
mună. In plus, în cele mai multe
locuri, sătenii oferă grîu și primesc
piine. Cooperativa agricolă reține, în
compensarea serviciului prestat, tărîta obținută în urma măcinișului, ast
fel incit membrii cooperatori pri
mesc plinea fără alte cheltuieli. Tărîta e folosită în sectorul zootehnic.
„Aproape că nu-mi mai amintesc
de cind cooperatorii noștri nu-și mai
fac piine acasă — ne spune Eroul
Muncii Socialiste, tovarășul Dumitru
Tudose. președintele cooperativei agricole Stoicănești. Aici, la noi, func
ționează o brutărie înființată în
1964. Oamenii s-au obișnuit într-atît
cu brutăria, cu pîinea de aici, incit
nici nu concep că ar putea fi altfel,
adică să o cumpere de la oraș. Cit
despre avantaje, oe să vă spun? Mai

intli le-a scăpat pe gospodine de o
grijă. Apoi să luăm in calcul și economia de oombustibil — fie că e
vorba de lemne, de gaze sau petrol,
pentru toate gospodăriile personale,
ca să nu mai spun de gozurile și
tăritele care rămîn pentru hrana animalelor cooperativei. îmi crește
inima cind văd pîinea caldă, cu aromă și gust cum nu e alta, in
mîinile copiilor de școală sau de la

Din experiența
județului Olt,
care la 96 de comune
are 131 de brutării
grădiniță, uneori mal mare decit el“.
Intr-adevăr, pîinea coaptă în bru
tăriile din satele Oltului este de
foarte bună calitate. Un gazetar
francez, care a vizitat comuna, a
gustat plinea făcută la brutăria coo
perativei agricole din Dobrosloveni
și a zis : „Excelentă. Mai bună ca
aceea din marile orașe".
Primarii și președinții de coopera
tive agricole au ajuns la. convinge
rea multiplelor avantaje pe care le
prezintă o brutărie sătească pe baza
experienței celor care au avut, pri
mii. această inițiativă. După coope
ratorii de la Stoicănești, și-au con
struit brutării șl cei de la Teslui,
Vitomtrești și Crimpoia. Acțiunea de
construcție a brutăriilor a fost pre
luată încă de la constituirea județe
lor. de către biroul comitetului ju

dețean de partid. S-au întocmit pro
iecte, s-au pregătit cadre și s-a tre
cut la înfăptuirea programului sta
bilit. In 1972, județul Olt raporta
conducerii partidului încheierea con
strucției de brutării sătești. Acum, in
satele Oltului sint 131 de brutării.
In județ sint 96 de comune. Deci
sint localități unde există cite două
brutării, cite una pentru fiecare
cooperativă agricolă. Tovarășul Nicu
Preda, vicepreședinte al U.J.C.A.P.,
ne prezintă și alte avantaje ale bru
tăriilor sătești: se realizează impor
tante economii de făină, se elimină
transporturi costisitoare, tărîța rămîne
la cooperativa agricolă pentru hrana
animalelor șl, avantaj la fel de no
tabil, pîinea nu se transportă de la
oraș, ci este asigurată aproape de
casă. Așa este normal, așa este fi
resc: săteanul să-și procure plinea
de Ia tară. Griul revenit pentru re
tribuirea muncii este lăsat la bru
tărie, de unde cooperatorii ridică
apoi piine caldă, proaspătă.
Dacă la Început au existat oarecare
rețineri în ce privește lăsarea griu
lui la brutărie, acum nu mal e nici
vorbă de așa ceva. Dimpotrivă. Am
făcut și un calcul aproximativ a
ceea ce Înseamnă avantajele brutării
lor sătești pe ansamblul anilor de la
încheierea acestei acțiuni în județul
nostru: circa 2 miliarde de lei, re
prezentând economii de combustibil,
griu. de tâmp și efort pentru gos
podine!

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"
(Continuare in pag. a Il-a)

rilor valutare din activitatea pronoului mecanism economlco-financiaT. extinzînd in mod firesc aplica * prie șl. totodată, să contribuie la
rea principiilor autoconducerii munci
terea resurselor valutare necesare
torești și in activitatea de comerț ex
economiei naționale și stimulării oa
terior și cooperare economică inter
menilor muncii care participă la rea
lizarea exportului.
națională. Obiectivul fundamental al
Noua lege reprezintă, așadar. Încă
o expresie deosebit de elocventă a
preocupării conducerii partidului și
Rațiuni și temeiuri
■ statului nostru pentru perfectionarea
continuă
și creșterea eficientei eco
ale Legii pentru întărirea
nomice a comerțului exterior. în acest sens se cuvine remarcat faptul
autoconducerii
că, in vederea îndeplinirii obiective
muncitorești
lor stabilite, prin noua lege sint in
troduse o, serie de elemente șl instru
și autogestiunii
mente de lucru specifice activității
de comerț exterior. Astfel, autogeseconomico-financiare
tiunea valutară asigură o legătură
și valutare în activitatea
directă intre rezultatele activității da
export-import și rezultatele financia
de comerț exterior
re de ansamblu ale fiecărei unități
economice.
Altfel spus, se deschide
și cooperare economică
o perspectivă nouă în ce privește
drepturile și Îndatoririle ministerelor,
internațională
centralelor industriale, unităților pro
ducătoare de mărfuri pentru export
sau beneficiare de mărfuri din im
legii 11 constituie afirmarea mal pu
port și întreprinderilor de comerț
ternică a autogestiunii economico-fi
exterior. Care este fondul problemei?
nanciare și valutare, in acest scop
Știm cu totii că. in ultima vreme,
ministerele. întreprinderile producă
preturile unor materii prime si pro
toare. întreprinderile de comerț exte
duse industriale au crescut simțitor
rior au obligația să ia toate măsurile
pe piața internațională. Cu toate apentru ca producția de export, co
cestea, unele întreprinderi, centrale
mercializarea mărfurilor pe piețele
externe, acțiunile de cooperare inter
________________ Ion TEODOR
națională să asigure acoperirea chel
(Continuare tn pag. a V-a)
tuielilor in valută pe seama Încasă

Idealurile comuniste,
idealurile vieții noastre noi
Am trăit in mijlocul
unui cartier de mun
citori. într-o casă de
muncitori și să mi se
dea voie să spun că
unele lucruri in legă
tură cu viata acestor
oameni le cunosc foar
te bine. Citesc în zia
rele noastre unele re
portaje care adue la
cunoștința publicului
și mal bune, si mai
rele. dar. mai ales,
succesele pe care le
obține clasa noastră
muncitoare. Mă veți
înțelege, atunci, cit de
nedumeritoare
sînt
pentru mine unele atitudinl tîfnoase cu
care pe aiurea, la
vreun post de radio
sau în vreun ziar cu
apetitul senzației cu
or’ce preț, acest nobil
și Trese efort al prest oastre este așe
zai cu ironică sufici
entă sub numele de
„presă propagandisti
că". Ca și cum a face
publicistică propagan
distică ar fi un aten
tat la rațiunile de a
fi ale presei. Mai
mult, mă simt dator
și îndreptățit să afirm:
Da. este adevărat : și
eu. și alti scriitori fa
cem propagandă pen
tru partidul comunist.
Motivele pentru care
Întreprindem acest lu
cru li se par foarte
Încurcate domnilor de
aiurea, domni care in
cearcă să-și explice in
fel și chip — numai

in spiritul adevărului
nu — „de ce scriem
pentru
comuniști ?“
Ultimul lucru care
le-a trecut prin cap
unora puși in solda
unor idei falimentare
ar fi acela că nu din
convingere scriem, ci
pentru a face carieră,
zic ei. pentru bani și
așa mai departe... Adevărul este că si in
presa noastră articoEugen BARBU

lele sint retribuite. Nu
este oul lui Columb I
Meseria de ziarist este
o meserie onorabilă,
drept care nu văd de
ce scriitorii s-ar ruși
na să o facă în mod
corect, cu cinste. Eminescu. Caragiale. Co
cea. Arghezi. Călinescu și alții au făcut ga
zetărie si nu sînt. de
aceea, mal puțin ta
lentat! în literatură.
De ce scriem pentru
partidul
comunist ?
Explicația este foarte
simplă : acest partid
a făcut in 36 de ani
ceea ce n-au făcut alte
partide, chiar „istori
ce". in termene mult
mal lungi. A făcut,
mai intil, o revoluție
In conștiință, schimbînd Omul. Pe urmă, a
redat claselor muncito
rești șl țărănești di
mensiunea
măreției

lor. Același partid a
făcut din intelectual
nu un servitor al pa
tronului cutărui ziar,
ci un element dinamic
în propagarea ideilor
celor mai înaintate ale
timpului nostru. Ace
lași partid a distrus
exploatarea omului de
către om, care este cel
mai rusinos lucru din
istoria universală. Pen
tru scriitori, muncito
rimea a deschis porți
le unei vieți tihnite,
omenești, tocmai po
trivite pentru creație.
Lipsit de grija zilnică
a pîinii, omul de con
dei. ca și muzicianul,
ca și pictorul, ca și
actorul, ca si sculpto
rul, poate să se gindească la munca lui,
care este cinstită, ono
rată. răsplătită. Ce 1
se cere în schimb ?
Să se bată pentru
ideile umanitare, pen
tru înfrățirea intre
popoare, pentru înlă
turarea șovinismului,
rasismului din lume,
a inechităților sociale,
pentru ridicarea celor
care au stat atitia ani
tn Întunericul nestiintei la Cunoaștere.
Cred că tot ceea ce
am enumerat eu aici
reprezintă pentru ori
ce om cu minte la cap
cauze onorabile pentru
care nu avem de ce
ne rușina. N-am să
(Continuare
in pag. a IV-a)
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Experiența municipiilor Rîmnicu Vîlcea și Oradea demonstrează:
/

Zestrea
„Ginditorului"

'

Despre
celebrele
statuete
„Gînditorul" și „Femeia" lui,
descoperite in apropiere de Cer
navoda, s-a emis ipoteza că ar
constitui transfigurarea artistică
a chipului strămoșilor noștri
neolitici. Continuind investigați
ile in aceeași zonă, odată cu să
păturile efectuate in albia cana
lului Dunăre — Marea Neagră,
arheologul Pulu Hașotti a scos la
iveală un bogat inventar de
obiecte datină din aceeași pe
rioadă : ceramică grosieră și
fină, unelte de silex intr-o gamă
tipologică neobișnuită, rîșnițe,
instrumente de os și altele, care
se constituie in tot atitea mărtu
rii provenite din cele mal înde
părtate perioade din istoria acestor străvechi păminturi româ
nești.

Dupâ cum se știe, potrivit prevederilor Legii cu privire la dezvoltarea Indus
triei mici, obiectul principal de activitate al acestui sector il constituie producția
de bunuri de consum - articole de uz casnic și gospodăresc, confecții, cusături
populare, covoare, articole de artizanat și artă populară, materiale de con
strucții. De asemenea, micii industrii îi revine sarcina de a fabrica, repara și
recondiționa piese, repere și subansamble pentru nevoile populației și indus
triei, de a produce bunuri în cooperare cu alte unități economice - toate aces
tea urmînd să se realizeze prin valorificarea materiilor prime șl materialelor
locale, a celor refolosibile existente în oricare localitate.
Întreaga activitate de industrie mică se desfășoară sub îndrumarea și coor
donarea directă a consiliilor populare. Spre a-i informa pe cititori despre ceea
ce s-a întreprins în această direcție, prin corespondenții județeni ai ziarului
nostru am adresat unor factori de răspundere din consiliile populare locale
citeva întrebări.

Un gest
emoționant

1. Cum apreciați rezultatele obfinute pină acum in dezvol
tarea micii industrii ?

Acum, in pragul noului an, ne
gindim cu toții la bucuria unui
dar sau a unei flori pe care
putem să le oferim celor ce ne
sint dragi și apropiați. Gestul
Margaretei Dombi, președinta
comisiei de Cruce Roșie de pe
lingă Consiliul popular al jude
țului Harghita, este de-a dreptul
emoționant. In fapt, este vorba
de o frumoasă acțiune, in care
totul — de la flori, cadouri și
tradiționala urare de mulți ani
cu sănătate — a fost atit de bine
organizată și binevenită, incit a
reușit să întărească dragostea de
viață și încrederea in semeni a
nu mai puțin de 150 de oameni :
locatarii Casei de bătrini din co
muna Frumoasa. Comună cu
nume frumos, ca și inițiativa
inimoasei organizatoare.

Resursele—vaste, inițiativa—insuficientă

Inspirația unui
Moș Gerilă
Un Moș Gerilă din Galați a
fost rugat de siderurgistul Pavel
Mladin
să-i aleagă cea mai
frumoasă jucărie pentru copilul
său. Moșul i-a adus jocul inti
tulat „Croitoreasa pricepută",
fabricat de cooperativa „Arta
crișeană" din Oradea, cu preciza
rea: „pentru copii de 5—7 ani".
Jocul conține cinci bucăți de ma
terial textil, care ar trebui să
slujească la confecționarea de
rochițe pentru păpuși, dacă...
Dacă cele cinci bucăți ar putea
fi dezlipite una de cealaltă,
fiindcă adezivul folosit de coope
rativă n-are nici leac, nici rost.
Siderurgistul l-a căutat pe Moș
Gerilă cu pricina să-l ajute la...
dezlipit. N-a-fost chip. Inspirat,
moșul s-a adresat vințătoruliii
de la magazinul respectiv, dar
tot degeaba. Atunci, Moș Gerilă
ni s-a adresat nouă. Noi ce era
să facem decit să ne adresăm pe
această cale celor de la „Arta
crișeană". Poate așa se va ajun
ge la un rezultat, ca-n povestea
cu... ridichea.

I
I
I

Cititorul nostru Constantin
Chelcea din comuna Boteni, ju
dețul Argeș, ne prezintă pe larg
(spațiul nu ne permite să' redăm
toate detaliile), pățania consă
teanului său Ion Popescu. Acesta
își dăduse oile in grija ciobanilor
Petre Toader și Toader Blăjan.
Cind Ion Popescu s-a dus să-și
ia oile acasă, spre marea lui
surpriză a observat că unele stăteau mai la o parte, foarte tris
te și cu gurile umflate. Cei doi
tizi, Toader, ciobanii, incercau
să le mai „inveselească", dar
degeaba. Stăpinul lor s-a apro
piat de ele și a văzut cu stupoa
re că bietele oi nu mai aveau
dinți în gură. Cei doi ciobani
i-au explicat că respectivele fu
seseră „pedepsite" de ei, întrucit erau stricătoare și rodeau
pomii.
Poți să mai zici ceva ?

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)
Initial, brutăriile au fost construite
pentru a fi alimentate cu combustibil
lichid. Odată cu cerința economisi
rii petrolului, s-a trecut la modifica
rea lor pentru a putea folosi com
bustibil solid, care este mai ieftin.
Din cele 131 de brutării sătești, la 112
s-au și făcut modificările de rigoare,
funcționind acum cu cărbune infe
rior. Brutăriile sătești din județul
Olt sint dotate cu toate instalațiile
necesare: malaxoare, frigidere pen
tru păstrarea drojdiei etc., iar din
cuptoarele lor — in funcție de nece
sități, acestea funcționează în 2—3
schimburi — ies zilnic peste 160 de
tone de piine, A dispărut imaginea
navetiștilor care se întorceau acasă
cu sacoșele sau cu sacii încărcați cu
pline. Ea se găsește din abundență

| Care „cuvînt
I de onoare"...
•
Un ofițer din cadrul Grupului
Ide pompieri Ialomița circula cu
autoturismul proprietate perso
nală pe șoseaua Ploiești — Urziceni. Posesorul unui alt autoI turism (2—PH—9153), rămas in
pană, i-a făcut semne disperate
să oprească. Era un ger de crăIpau pietrele, iar crivățul Bără
ganului ii biciuise obrajii pină
la lacrimi. Prahoveanul l-a ru
gat pe ofițerul pompier să-i îm
prumute. o cameră de rezervă.
Tot el i-a prqmis că. în citeva
zile, avind mereu drum prin
Slobozia, o să vină să i-o aducă
înapoi.
— Pe cuvlntul meu de onoare !
— l-a asigurat el. Nici nu' știți
ce bine mi-ați făcut...
De atunci, din decembrie 197S,
n-au trecut decît exact doi ani.
I Pompierul încă mai așteaptă.
Doar la mijloc e vorba de „un
cuvint de onoare", nu 7

| Una zicea,
I alta fuma...

I
I

I

Petre POPA

și corespondenții „Scînteii"

ION PREDESCU, prim-vicepreședlnte al Comitetului executiv al
Consiliului popular municipal Rm.
Vîlcea :
Se poate aprecia că am ajuns la o
evidentă clară a resurselor existente
în toate unitățile economice din mu
nicipiul Rm. Vîlcea, pe care le-am
pus sau urmează să le punem în va
loare. De exemplu, prin cooperația
meșteșugărească am și găsit soluții
pentru valorificarea deșeurilor prove
nite din procesul tehnologic al între
prinderii de piele și încălțăminte
„Vîlceana“, realizîndu-se din acestea
diverse produse de marochinărie. în
călțăminte îmbinată — peste 25 mii
de perechi au și fost contractate pen
tru anul viitor Ia export, in afară de
ceea ce a fost rezervat pieței inter
ne. Dealtfel, numai în rețeaua coo
perației meșteșugărești din municipiu
s-au realizat produse în valoare de
aproape 166 milioane lei.
în afara deșeurilor de piele, a
tufului dacitic, existent în cantități,
aș zice, incomensurabile în vecinăta
tea municipiului Rîmnicu Vîlcea_ si
valorificat doar în mică măsură la
fabricarea prafului de curătat. • s-au
găsit soluții pe cit de ingenioase, pe
atît de eficiente și pentru valorifica
rea deșeurilor de PVC. Din aceste
materiale, armate cu fibră de sticlă,
au și fost realizate mai multe pro
duse, între care aripi de autoturisme
și săniuțe, produsele respective găsindu-șl o largă audiență în rindul
cumpărătorilor la expoziția de testare
a cererii de consum. Nu ne putem
totuși declara mulțumiți, dacă avem
in vedere că numeroase alte rezerve,
cum sînt tuful vulcanic, resturile de
masă lemnoasă șl de metal, au rămas
încă in faza studiilor șl prospectării.

IOAN KASZIBA, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al
Consiliului popular municipal ti
rades :
Trebuie să recunoaștem că rezulta
tele de pînă acum în dezvoltarea
micii industrii în municipiul Oradea
nu pot fi considerate mulțumitoare.
M-aș referi, în primul rînd. la faptul
că, pînă de curînd, nu dispuneam de
prerogativele largi și. implicit, de
răspunderile noi cu care Legea 57 în
vestește în prezent consiliile popu
lare, remareînd cu satisfacție faptul
că, începînd din viitorul an. vor
trece în subordinea directă a consi
liului nostru popular unele activități
de mică industrie. Aceasta ar fi una
din cauzele obiective care ne-au îm
piedicat să facem mai mult decit am
făcut, alături de care aș mai men
ționa insuficienta unor materii prime
și materiale, cît și a forței de muncă
pentru unele activități.
Justificări ar mai fi. dar rămîne
loc și pentru autocritică. între altele,
trebuie să recunoaștem că nu am ac
ționat destul de operativ si energic
pentru organizarea micii industrii în
spiritul Legii nr. 2/1980. Nu am reușit
să completăm în totalitate golul ră
mas după reprofilarea întreprinderii
de prestații industriale din Oradea,
aflată în subordinea noastră ca uni
tate de industrie locală. Nu am putut
determina trustul de construcții loca
le — unitate de subordonare jude
țeană — să finiseze decit prea pu
ține dintre numeroasele spatii de la
parterul unor blocuri de locuințe,
unele fiind destinate micii industrii.
Oricum, știm ce avem de făcut pen
tru ca In sfera largă a producției de
bunuri și a serviciilor să fie tot mai
mult prezentă mica industrie.

Brutăriile la sate înseamnă
multiple avantaje

Oile știrbe

*
Combinatul de oțeluri speciale
Idin Tirgoviște. Sint supuse in
dezbaterea unei adunări special
convocate citeva cazuri de sus
trageri din avutul unității. Cum
Iăra și firesc, cei prezenți au
dezaprobat faptele săvirșite și au
propus sancționarea exemplară a
autorilor. Cel mai vehement din
tre toți care au luat cuvlntul,
cerlnd să se aplice măsurile cele
mai drastice, a fost electricianul
Aurelian Rădulescu.
Nimic deosebit intr-o asemenea atitudine. Numai că, iată,
I colegii lui aveau să cunoască și
cealaltă față a celui mai inverșunat critic al hoților. Asupra
electricianului s-a găsit o cantitate însemnată de piese cu com
ponente de argint sustrase din
combinat.
Rubrică realizată de

resursele locale, sortimente diversificate
de mărfuri pentru fondul pieței

|
■
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|
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Interviu cu maistrul Con
stantin Tărășenie, de ia
secția a Il-a prelucrări me
canice a întreprinderii de
utilaj chimic „Grivita ro
șie" — București. Apelez la
o întrebare de... tatonare :
Reporterul : — Ce vîrstă
aveți ?
C. T. : — Vîrsta nu-i ne
apărat un merit. E doar o
întîmplare. Vă pot da însă
o anume măsură, prin anii
de muncă.
Rep. : — Cîți 7
C. T. : — Aproape 30. în
aceeași uzină, in aceeași
secție. Copiii mei sînt în
dreptățiți să spună : „Țața
s-a fixat într-un singur loc,
ca un pom, și acolo va rămine".
Rep. : Copiii sint mari ?
Și cîți ?
C.
__ T. : Amîndoi_ .în clasa a
IX-a, la liceul uzinei. Amîn
doi. băieți, gemeni.
Rep. : — A fost dorința
lor să vină aici, lîngă... po
mul care a prins rădăcini ?
C. T. : — Aș zice mai de
grabă că sînt virste cînd ai
vrea să alegi, dar nu știi ce.
I-am adus de citeva ori cu
mine, le-am arătat uzina,
ce și cum producem, ce în
seamnă marca „Griro" pen
tru industria românească și
în lume și, atunci, au ales.
Omul, cu atît mai mult
tînărul. trebuie ajutat să-și
cristalizeze o părere, o do
rință. o opțiune. Vă spun
asta nu numai ca tată de
copii, ci și ca meșter, care
de dimineață și pînă seara
are de lucru numai cu fac
torul uman.
Rep. : — La urma urmei,
ce ați tine neapărat să moș
tenească de la dv. cei doi
I feciori ?
\
C. T. : — Să fie oameni,

In comune, acolo de unde începe, de
fapt, drumul plinii.
în multe localități s-a rezolvat șl
problema aprovizionării cu pîine a
cadrelor de specialiști, a celorlalți
intelectuali al satului. Aceștia cum
pără făină de la magazinele sătești,
pe rare o duc la brutărie și plătesc
prestația — 0,50 lei pe kilogram.
în brutăriile sătești se mai execută,
la cerere, pîine și preparate din piine
pentru eventuale nevoi familiale,
cum ar fi mesele mai mari, petrece
rile colective. Este o experiență care
demonstrează modul de a gîndl gos
podăresc, chibzuit, avantajos al gos
podarilor acestor comune. Modul de
a gîndl firesc. Pentru că nefiresc ar
fi ca oamenii satelor, cei ce cultivă
griul șl a căror muncă este răsplăti
tă, printre altele, in grîu, să cum
pere piinea de la oraș.

oameni. întregi, cu picioa
rele pe pămînt.
Rep. : — V-aș ruga mai
explicit.
C. T, : — Iar eu vă rog
să căutați și alte întrebări.
Ce a rămas neexplicat, lă
murim noi pînă la urmă.
Rep. : — Venind In hală,
In căutarea dv., l-am văzut
pe tovarășul Florea Nicolae, președintele comitetu
lui de sindicat cum atră
gea cuiva atenția, în cazangerie, pentru că dăduse
drumul prea tare la o fla
cără de gaz și făcea risipă...
C. I. ! — Bine i-a făcut 1
Rep. : — E tocmai ce vo
iam să vă întreb : dacă-1
adevărat ce se spune că și
dv. vă faceți „foc și pară"
In astfel de împrejurări ?
C. T. î — E adevărat. Mai
mult : cel mai tare mă su
pără risipa... mică.
Rep. : — Mărturisesc că
nu prea pricep...
C. T. : — Nu-i greu de
priceput. Risipa mare, după
cum se știe, sare în ochi. Nu
prea are șanse să scape din
priviri. împotriva ei se duce
o bătălie chiar de la plan
șetă, din tehnologie. Pe cînd
risipa mică, generată de
obiceiul prost, zic eu. se
strecoară mai ușor, se pro
duce mai ușor. Și. îngrămă
dită picătură cu picătură,
concurează risipa mare. Eu
zic că aici e pericolul — Ia
mentalitățile „mici" care,
puse cap la cap, fac dintr-o
irosire mică una mare, ce
lovește In bunăstarea tu
turor.
Rep. : — Așa, teoretic, lu
crurile par clare.
C. T. : — Să revenim la
practică, nu ? Perfect, Uite,
trec deunăzi pe lîngă strun
gul lui Stelian Drăghici.

Asistenta medicala
în anii cincinalului

2. Care sint principalele resurse locale valorificate de către
mica industrie și in ce fel ? Ce rezerve există in acest domeniu ?

în curs de realizare proiecte interesante
ION PREDESCU i în continuarea
celor menționate anterior as mai
aminti că s-au diversificat si activi
tățile de croitorie de mică serie, folosindu-se ca materii prime cupoanele
preluate din comerț sau de la fabri
cile de textile.
Totuși, este cazul să spunem că re
sursele și posibilitățile sînt incom
parabil mai mari decît cele la care
m-am referit. Tocmai de aceea, pe
baza programului de acțiuni al consi
liului popular municipal, fiecare uni
tate economică dintre cele care au
tangență cu mica industrie — coope
rația meșteșugărească și cea de con
sum, cooperativa „Constructorul", în
treprinderea de producție si prestări
în construcții etc. — și-a elaborat
propriile programe pentru perspec
tiva imediată. Sînt programe definiti
vate pe temeiul studiilor de valori
ficare întocmite in ultimul timp și
care au scos la iveală inepuizabile
rezerve de materii prime și materiale
pentru fabricarea unei largi game de
produse, de la articole de uz casnic
și pînă la prefabricate din beton sau
confecții metalice.

IOAN KASZIBA : Dintre rezervele
naturale mai importante au intrat
de curînd în exploatare o carieră de
piatră lingă satul Betfia $1 o balas
tieră pe Crișul Repede, beneficiarii
produselor obținute fiind unitățile de
construcții din localitate. De aseme
nea, punem un accent mai mare pe
atragerea în circuitul economic a
unor materiale ca papura, sorgul ș.a.
In acest scop au fost înființate in
ultimul timp ateliere de confecționat
mături din sorg, de împletituri din
papură și nuiele, de sacoșe din de
șeuri de folie de polietilenă, ca și
ateliere in care se lucrează baticuri
și fulare din resturi textile, articole
de marochinărie din resturi de piele
și alte produse.
Șl o comparație grăitoare: la
C.A.P. Seleuș. ponderea membrilor
cooperatori antrenați In activitățile
de mică industrie și servicii se ridică
la 93 la sută, ceea ce asigură utiliza
rea rațională a forței de muncă In
tot cursul anului ; la C.A.P, Episcopia
Bihor, numărul celor cuprinși în
asemenea activități reprezintă însă
doar 25 la sută din efectivul posibil.
Deci lată încă o rezervă ce poate și
trebuie să fie mal bine valorificată.

3. In ce direcții se va acționa în- anul 1981 pentru ca mica
industrie să-și sporească substanțial contribuția la asigurarea cu
mărfuri în sortimente diversificate a populației ?

1981 conturează un progres semnificativ
ION PREDESCU : Anul viitor, mica
Industrie din municipiul Rîmnicu
Vîlcea va cunoaște un salt pe care ii
sperăm remarcabil, ea urmînd să
realizeze o producție-marfă în va
loare de peste 381 milioane Iei. în
cea mai mare parte, produsele reali
zate în sistemul micii industrii au ca
destinație completarea fondului de
marfă pentru populație. De exemplu,
cea mal mare parte a articolelor de
uz casnic și gospodăresc din lemn,
tablă, oțel șl sirmă se vpr asigura pe
plan local prin valorificarea resturi
lor provenite de la Combinatul de
prelucrare a lemnului și întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă Rm.
Vîlcea. în acest scop, pînă la sfîrșitul primului trimestru al anului vii
tor, in cadrul Întreprinderii de pro
ducție și prestări in construcții și al
cooperativei meșteșugărești „Progre
sul" se vor constitui echipe de lucru
și se vor asimila in producția de
mică serie majoritatea sortimentelor
solicitate de organizațiile comerciale
din oraș. Pînă la aceeași dată vor
intra in funcțiune o unitate pentru
țesături din in și borangic, o vărărie,
se vor extinde secțiile de împletituri
din răchită etc. De asemenea, in
prima jumătate a anului viitor se vor
înființaj noi activități pentru realiza
rea înlocuitorilor de cărămidă din
tuf vulcanic, a confecțiilor metalice,
se va amenaja o balastieră si se va
dubla producția de artizanat cu
munca la domiciliu.

IOAN KASZIBA : Tîn să relev
faptul că în tot ce întreprindem ne
plan local. In interesul populației,
ne consultăm nemijlocit cu cetățenii,
fie prin „Tribuna democrației", fie
prin adunări cetățenești, fie prin
„Poșta cetățenească". Propunerile, su
gestiile și semnalarea neajunsurilor
care pot scăpa organelor de decizie
ne sînt de un real folos în adoptarea
măsurilor.
Cit privește anul 1981, pot să arăt
că decizia adoptată recent de comi
tetul executiv al consiliului popular
municipal — avînd ca Obiectiv dez
voltarea micii Industrii, lărgirea si
diversificarea prestațiilor de servicii
către populație — cuprinde obiective
precise, cu răspunderi directe si ter
mene apropiate pentru Îndeplinirea
lor. Se prevede. Intre altele, asimi
larea, începînd din trimestrul I, a
unor produse noi. Inclusiv prin valo
rificarea materialelor secundare, ve
getale și animaliere, a unor materiale
refolosibile, fiind întocmită, împreună
cu întreprinderile comerciale, o listă
de produse nominalizate. De aseme
nea, spatiile noi construite la par
terul blocurilor vor fi repartizate
prioritar activităților de primă ur
gentă pentru populație, vor fi atrași
în sfera producției materiale pensio
nari, personalul cu capacitate de
muncă redusă și casnic, va fi utilizată
pe scară largă munca la domiciliu,
fiind sistematic încurajați micii me
seriași.

Resursele materiale din ce în oe mai mari, realizate prin dezvol
tarea tot mai puternică a economiei naționale, au făcut ca și în acest
cincinal să fie alocate fonduri însemnate pentru ocrotirea sănătății tuturor
categoriilor de cetățeni. Astfel, dacă în 1975 bugetul ocrotirii sănătății a
fost de 9,85 miliarde lei, ÎN 1980 EL A AJUNS LA PESTE 14.6 MILIARDE
LEI, oeea ce reprezintă o creștere, in această perioadă, a cheltuielilor sa
nitare pe locuitor de la 464 lei la peste 650 lei. A fost dezvoltată și mo
dernizată baza materială, s-au creat noi medicamente cu mai mare efi
cientă terapeutică, s-au perfecționat mijloacele de diagnostic și tratament,
a cunoscut o mare amploare cercetarea științifică medicală, iar în 1980 s-au
efectuat în tară primele transplanturi de rinichi la om.
în cincinalul care se încheie în aceste zile NUMĂRUL PATURILOR
DE SPITAL A CRESCUT CU APROAPE 20 000, majoritatea în edificii noi.
moderne, cum sint : SPITALUL MUNICIPAL BUCUREȘTI. SPITALELE
JUDEȚENE BOTOȘANI, ILFOV, SĂLAJ, SPITALELE ORĂȘENEȘTI PE
TROȘANI, DEJ, CĂLĂRAȘI, FĂGĂRAȘ, BUHUȘI, MOLDOVA NOUĂ
și altele.
în ultimii cinci ani, o atenție deosebită s-a acordat activității profilac
tice. în acest scop construindu-se un număr important de POLICLINICI
ȘI DISPENSARE MEDICALE ÎN CENTRE AGROINDUSTRIALE. ÎN
NOILE CARTIERE DIN DIFERITE ORAȘE, ÎN COMUNE, ceea ce a per
mis apropierea asistenței medicale de locul de muncă si de domiciliul
populației. Dintre acestea, amintim marile dispensare-policlinici de pe plat
formele industriale de la Călan (Hunedoara), Sf. Gheorghe (Covasna),
Rîșnov (Brașov), Sighetu Marmației (Maramureș). Șoseaua Colentinei
(București). Realizări deosebite au fost obținute în OCROTIREA SĂNĂTĂ
ȚII MAMEI ȘI COPILULUI. în prezent se află în construcție sau vor fi
construite noi spitale și pavilioane pentru copii, precum și maternități Ta
Pitești, Botoșani, Brăila. Galați. Rm. Vîlcea, Brașov. Ploiești, București. în
același timp, s-a dezvoltat ASISTENȚA DE URGENȚA, care a fost dotată
cu un însemnat număr de autosalvări. Au fost organ’zate nbi centre de
recoltare și conservare a sîngelui la Brăila, Buzău, Tg. Jiu. dotarea cu
astfel de centre a județelor aflîndu-se acum în curs de încheiere.

O creștere continuă, nu numai numerică, ci și calitativă, a cunoscut
PERSONALUL SANITAR, după cum urmează :

medici
stomatologi
farmaciști
pers, mediu sanit.

1965

1975

’ 1980

25 875
2 025
4 715
77 810

28 000
6 051
5 376
121 322

32 850
7 000
6 540
131 550

Au sporit preocupările personalului sanitar pentru asigurarea unor
CONDIȚII TOT MAI BUNE DE IGIENĂ în toate sectoarele de activitate
și s-a îmbunătățit colaborarea medicilor cu conducerile întreprinderilor,
împreună cu activbl Crucii Roșii se desfășoară o muncă susținută de ridi
care a nivelului de cunoștințe sanitare al populației.
Toate acestea s-au răsfrînt binefăcător asupra sănătății populației. Au
scăzut indicii de morbiditate la toate bolile infecțioase. ÎN 1980 S-A ÎN
REGISTRAT CEA MAI SCĂZUTA RATA A MORTALITĂȚII INFANTILE
DIN ÎNTREAGA ISTORIE A ȚĂRII. DURATA MEDIE A VIEȚII A
AJUNS ACUM LA 70 DE ANI.

Al. PLAIEȘU

CREȘTEREA
FONDURILOR ALOCATE
DIN BUGETUL STATULUI
PENTRU OCROTIREA
SĂNĂTĂȚII
,

I

Ce am putea spune In încheierea acestor răspunsuri? Că, In pofida unor
ezitări, a unor tergiversări, a unor dificultăți obiective și subiective, a unor
neajunsuri organizatorice, unitățile de mică industrie, direct îndrumate și
coordonate de consiliile populare, au pornit pe un făgaș bun, cu hotărîrea
fermă de a obține rezultate cît mai fructuoase In toate acțiunile inițiate in
interesul cetățenilor, al înfloririi economiei locale.

Meseriaș bun, dealtfel. Ob
serv că becul de la locul lui
de muncă ardea fără rost.
„Bine măi, băiatule, nu te
doare inima să risipești aiu
rea kilowații ?“. „Ce kilo
wați, meștere, că-i un pră
pădit de bec !“. „Dar prăpă
ditul de bec, de acasă, tot
așa-1 lași să ardă, să te
usture la buzunar ?“. A pus

Marla BABOIAN
și corespondenții „Scinteii"

Rep. : — Să ne întoarcem
făcuse cine știe ce ispravă
grozavă': „Meștere, maga- un pic la „risipa mare". în
zia-i plină !“. „Știi cît ne combaterea acesteia, lucru
costă un asemenea cuțit ?“. rile chiar merg ca pe roate,
„Nu". „Să-ți spun eu". Și de la sine ?
i-am spus. Apoi, l-am dus
O. T. : — Nimic nu se face
la strungarul de alături de la sine. Omul le înde
care, la aceleași lucrări, nu plinește pe toate, cu sudoa
uza nici pe jumătate atîtea rea lui. cu strădania lui. Re
cuțite de strung. Și i-am venind însă la întrebarea
mai spus că o magazie pli- pusă, m-aș opri la episodul

te ! am zis noi Au venit
turnătorii la strung, n-aș
spune că au privit și și-au
recunoscut lipsa dintr-o
dată, cert este că s-a înțe
les, pînă la urmă, că așa nu
poate continua. Acum, ro
țile turnate vin cu adaosuri
mult mai mici, iar contro
lul ultrasonic descoperă mai
rar defecte. Vom fi cu ade-

CIT Șl CE DAI SOCIETĂȚII CA SĂ PRIMEȘTI DE LA SOCIETATE?

Oamenii să fie oameni harnici
și cumpătați
privirea In pămînt. a stins
becul și și-a văzut de trea
bă. La noi. asemenea dis
cuții sînt destul de frecven
te și cu unii „mîncători de
scule", cum le zic eu.
Rep. : — Cum adică
„mîncători de scule" ?
C. T. : — La cuțitele de
strung nu există o normă
de consum, ca să zic așa. Se
strică cuțitul, strungarul
merge și și-l schimbă. Unii,
care se poartă dur cu ma
șina, sparg multe cuțite într-o singură zi. Din acelea
cu plăcuțe vidia, oțel spe
cial. scump. îl văd într-o zi
pe N. Ganea că bate un
trist record în această pri
vință. „N-ai stricat cam
multe cuțite pe ziua de
azi ?“. El începe să ztmbească spre mine, parcă

nă poate lesne deveni și
goală dacă ne purtăm cu
toții așa. spulberînd in vint
ce am adunat cu sudoare,
încet. încet, cu răbdare, bă
iatul s-a dat pe brazdă.
Rep. : — înțeleg că pu
neți mare temei pe cuvintul de îndreptare spus la
vreme, pe climatul exigent
de muncă.
C. T. : — Deprinderile
rele, păgubitoare pentru noi
toți, nu se pot combate alt
fel. Este lupta In care nu
avem voie să obosim nici
odată. Tocmai pentru că, cu
toții, vrem să ne fie mai
bine, iar mai binele numai
noi și munca noastră ni-1
aducem. Nu ni-1 aduce nici
nemunca. nici risipa, nici
Moș Gerilă, deși sîntem In
prag de An nou.

cu presele de vulcanizat an
velope. Pînă la comanda
din noiembrie, roțile aces
tora se executau în cola
borare. la altă uzină din
țară. Bani cheltuiți cu
transportul, discuții, dele
gați etc. Mă rog, știți, ca
atunci cînd te scarpini cu
mina altuia. S-a hotărît să
le facem noi. E adevărat,
turnătoria uzinei nu avea,
din acest punct de vedere,
cele mal grozave condiții,
dar oamenii noștri au do
vedit nu o dată că pot face
ceea ce și-au pus în gînd.
Pe scurt, primele roți aveau
niște adaosuri din turnare
de-i trebuiau strungarului
în jur de 80 de ore să le
lucreze. Risipă de energie,
de timp, de metal. Asta
da, risipă mare. Nu se poa-

vărat mulțumiți cînd ultra
sunetele nu vor detecta nici
o neregulă... Cu asta, mă
întorc la ceea ce încercam
să spun mai înainte : să nu
lași nici cel mai mic ne
ajuns să prindă rădăcini. Ca
un proprietar, producător si
beneficiar ce ești, să acțio
nezi la timp pentru înlătu
rarea neajunsului, pînă nu
începe să producă pagubă.
Pe acest front, da, i-aș vrea
cu adevărat grăbiți — pe
unii tineri, mai ales.
Rep. : — Am impresia că
polemizați cu un anume lu
cru.
C. T. : — Ați nimerit-o.
Ca meșter, trăiești zilnic
destule bucurii în colecti
vul în care muncești. Cea
mai mare dintre toate e
munca rodnică, singura In

măsură să răsplătească do
rința noastră de mai bine.
Meșterul însă se confruntă
uneori și cu graba de care
e cuprins un tînăr sau altul
care, abia ce-a pus mina pe
strung și vrea să salte in
categorii profesionale, peste
rînd și, mai ales, nu întot
deauna pe merit.
Rep. : — Și ce face meș
terul față în fată cu această
grabă ?
C. T. : — De regulă, se
arată grăbit să - asculte ar
gumentele. „C
xiieștere,
sîntem tineri. -»a o haină
după ultima modă, ba un
cafe-Tjar. sau rata la mașinuță, de, cheltuieli...". Ob
servați de unde incep viața
unii din generația de azi ?
Rep. : — Și-i rău asta ?
C. T. : — Cine a zis că e
rău ? E bine. E chiar foarte
bine. Cu condiția să nu te
grăbești prea tare la pre
tenții. să nu ai pretenția să
ți se dea fie înainte, peste
rind. Adică înainte de a da
tu uzinei, societății, ca să
existe de unde să fii răs
plătit. O categorie profesio
nală în plus trebuie s-o
meriți șl legal, si moral, nu
s-o capeți automat pentru
că șansa ta de existență în
cepe de la un standard mult
mal ridicat decît al celor
dinaintea ta.
Rep. : —■ Le spuneți aces
te lucruri și copiilor ?
C. T. : — în primul rînd
lor. Și tinerilor din secție.
Pe unul „grăbit" de la ca
rusele l-am întrebat, după
ce l-am ascultat argumen
tele, ce-i veni de și-a pus
In picioare galenți. Și-a
privit consternat bocancii
de protecție, primiți gra
tuit, odată cu sculele, de la

magazie. Habar n-avea ce
voiam să spun.
Rep. : — I-ați explicat
pină la urmă ?
C. T. : — Se-nțelege. Deși
la multi le este peste mină
să creadă că anii dintîi ai
meseriei mele i-am dus In
galenți, că n-am locuit bine
mersi. în căminul de nefamiliști al uzinei, cu 400 de
locuri, plătind o chirie de...
80 de lei pe lună. Le vine
greu să creadă că uzina nu
s-a înnoit intr-o singură zi,
că așa, nu o dată cu sacri
ficii, am făcut industriali-,
zarea. Ei văd, poate, in
mine doar pe meșterul care
nu mai poartă galenți, care
are ani de meserie în urmă,
a fost și în Franța la spe
cializare, are și o retribu
ție bună, mă rog, numai
partea de avantaje. Dar
înainte să vină avantajele,
a fost munca, munca îndîrjită și învățătura îndirjită — pentru că, așa cum
ziceam, nimic nu vine de la
sine. Gindul la răsplată eu
îl socot îndreptățit numai
atunci cînd înaintea lui a
stat munca temeinică, de
calitate, așezată sub semnul
unei înalte profesionalități.
Rep. : — Ăm impresia Că
am priceput ce fel de moș
tenire doriți să lăsați copii
lor. atunci cînd ați afirmat:
„să fie oameni — oameni,
întregi, cu picioarele pe
pămint".
C. T. : — Toate cîte le-am
spus aici se cuprind în
crezul meu de muncă și de
viată. De ce n-ar fi acest
crez cea mai prețioasă zes
tre pentru copiii mei. pen
tru toți tinerii care cresc în
meserie, In uzină, șl sub
privirile meșterului lor ?

Iile TANASACHB
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Consiliului Național al Agriculturii pentru al ll-lea Congres al consiliilor
de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi
Sub Impulsul mobilizator al hotărîrilor ce
lui de-al XII-lea Congres al P.C.R.. al Pro
gramului partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a țării spre comunism. România
parcurge o etapă de puternic avînt creator,
se înscrie tot mai ferm, în ritm accelerat, pe
drumul făuririi unei economii moderne.
Acum, la începutul unui nou cincinal, de
numit pe drept cuvînt cincinalul revoluției
tehnico-științifice și al noii calități. Româ
nia șe prezintă ca o tară industrial-agrară
în plină înflorire, cu o industrie puternică,
modernă si o agricultură dezvoltată, cu o
știință, un învătămînt si o cultură socialistă
înaintate, în care totul este pus în slujba
omului, a vieții sale noi. libere, demne și
prospere.
în aceste realizări, in abnegația cu care
eroica noastră clasă muncitoare, clasa con
ducătoare a societății, țărănimea, intelec
tualitatea. toți oamenii muncii — români,
maghiari, germani și de alte naționalități —
își consacră energia și capacitatea creatoare
progresului material si spiritual al patriei
se regăsesc adeziunea lor totală la politica
internă și externă a partidului, hotărîrea
nestrămutată de a acționa, strîns uniți în
jurul partidului, pentru a da viată obiecti
velor pe care le avem de înfăptuit.
Congresul al II-lea al consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi. care va avea loc în fe
bruarie 1981, constituie un moment deosebit
de important In perfecționarea și ridicarea
pe o treaptă calitativ superioară a întregii
activități din agricultură. în dezvoltarea

democrației socialiste, prin mobilizarea șl
participarea țărănimii, a tuturor oamenilor
muncii care lucrează în agricultură la con
ducerea unităților din care fac parte, la
realizarea sarcinilor ce revin acestei ramuri
din planul național unic de dezvoltare economico-socială șl prin aceasta la edificarea
întregii noastre societăți. Instituirea Con
gresului întregii țărănimi, ca for suprem de
conducere a agriculturii din țara noastră,
demonstrează, o dată în plus, marea impor
tanță pe care partidul și statul o acordă
acestei ramuri de bază a economiei națio
nale, atenția deosebită de care se bucură
azi țărănimea în societatea noastră socia
listă. prețuirea pe care întregul popor o dă
îndelungatelor sale tradiții revoluționare.
Constituind temelia de granit a regimului
nostru socialist, sub conducerea Partidului
Comunist Român, alianța muncitoreaScățărănească reprezintă și va reprezenta și în
viitor factorul esențial al progresului eco
nomic și social în țara noastră, principala
forță politică ce va asigura dezvoltarea
continuă a cuceririlor revoluționare ale po
porului, înaintarea României pe calea so
cialismului și comunismului, adîncirea
coeziunii întregii societăți, a unității po
porului în jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae CeauȘescu.
Pe plan economic, baza alianței dintre
clasa muncitoare și țărănime o constituie
dezvoltarea puternică a forțelor de produc
ție, creșterea continuă a contribuției lor la
sporirea rapidă a producției de bunuri ma
teriale,, la lărgirea . schimbului de produse
intre oraș și sat.
Pe temelia trainică a succeselor obținute

în opera de industrializare socialistă a țării,
a creșterii venitului național, partidul și sta
tul nostru au asigurat dezvoltarea în ritm
susținut a bazei tehnico-materiale necesare
practicării unei agriculturi moderne, de
înalt randament, consolidării economice a
unităților agricole de stat și cooperatiste.
Este semnificativ în această privință faptul
că, in comparație cu cincinalul 1966—1970,
volumul investițiilor în agricultură a crescut
în actualul cincinal cu 144,8 la sută.
în condițiile deosebit de favorabile create
de organizarea pe baze socialiste a agricul
turii. creșterea și modernizarea, an de an,
a bazei tehnico-materiale au determinat
sporirea permanentă a producției agricole,
care in 1980 a fost de 4,1 ori mai mare
decît cea realizată în 1950.
Agricultura dispune însă de importante
rezerve nefolosite încă pentru sporirea pro
ducției și creșterea eficienței economice.
Așa cum s-a subliniat la Congresul al
XII-lea al partidului, punerea deplină în va
loare a acestora reprezintă principala înda
torire a Consiliului Național al Agriculturii,
a Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a tuturor celor
ce muncesc pe ogoare.
Pornind de la aceste orientări, Congresul
al XII-lea al partidului a stabilit, ca una
din direcțiile de bază ale viitorului cincinal,
înfăptuirea unei profunde revoluții agrare,
care să cuprindă atit baza tehnico-materială.
cit șl organizarea producției, accentuarea
procesului de dezvoltare modernă, intensivă
a agriculturii.

I. în centrul activității oamenilor muncii din agricultură - folosirea integrală
și rațională a bazei tehnico-materiale și, în primul rind, a pămîntului, principalul
mijloc de producție, bun al întregului popor
Pămintul constituie avuția întregului po
por și. de aceea, el trebuie folosit, indife
rent de caracterul proprietății. în cele mai
bune condiții, potrivit prevederilor legilor,
nevoilor economiei naționale și intereselor
societății.
Directivele Congresului al XII-lea prevăd
ca în cincinalul 1981—1985 să se execute un
volum mare de amenajări pentru irigații,
desecări, lucrări de combatere a eroziunii
solului, ameliorare a terenurilor acide etc.
asigurîndu-se o mai largă mobilizare a oa
menilor muncii din agricultură, a întregii
populații de la sate la executarea unor lu
crări simple, puțin costisitoare, care să per
mită folosirea în întregime a fiecărei su
prafețe de pămint.
Organele agricole. împreună cu consiliile
populare și ministerele interesate vor ac
ționa. cu toată fermitatea, pentru combate
rea tendințelor de risipă a fondului funci
ar. recuperarea și readucerea la timp în
circuitul productiv a suprafețelor scoase
din producția agricolă, inclusiv a terenu
rilor ocupate cu reziduuri industriale, de
șeuri sau alte depozitări. Se vor urmări cu
perseverență folosirea în circuitul agricol a
terenurilor din incintele gospodărești, eco
nomisirea terenurilor utilizate la lucrările
de îmbunătățiri funciare și de construcții,
simplificarea rețelei de drumuri, linii elec
trice etc.
Un accent deosebit va fi pus pe realiza

rea sarcinii stabilite de Congresul al XIIlea al Partidului Comunist Român privind
introducerea în circuitul arabil a încă
154 000 ha. astfel ca. în 1985, suprafața ara
bilă a tării să ajungă la 10 milioane hec
tare.
Prin grija partidului, personal a tovară
șului Nicolae Ceausescu, continuă. în mod
susținut, procesul de dezvoltare și moder
nizare a bazei tehnico-materiale a agricul
turii. Documentele Congresului al XII-lea
prevăd ca. în 1985. agricultura să dispună
de 140—145 mii tractoare cu puteri sporite,
40—42 mii combine autopropulsate, precum
și de o gamă largă de mașini, care va per
mite mecanizarea integrală a lucrărilor agricole de bază, realizarea semănatului in
15 zile, recoltarea griului în 8 zile și a po
rumbului în cei mult 30 de zile ; de ase
menea. executarea în bune condiții a lucră
rilor în legumicultură. pomicultură și viti
cultură. precum și strîngerea furajelor.
Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare. organelor agricole județene le re
vine sarcina de a se preocupa cu toată răs
punderea de utilizarea rațională, la întreaga
capacitate, a parcului de tractoare si ma
șini agricole, de menținerea lor în stare de
funcționare, de reducerea continuă a con
sumului de carburanți, recondiționarea unui
volum sporit de piese de schimb, recru
tarea și pregătirea temeinică a cadrelor
de mecanizatori și mecanici agricoli.

Directivele Congresului prevăd intensifi
carea eforturilor făcute de stat în domeniul
chimizării, astfel ca. in 1985, in agricultură
să se utilizeze 3,8—4,0 milioane tone îngră
șăminte chimice substanță activă, revenind
circa 255 kg/ha de teren agricol, respectiv
320 kg/ha de teren arabil, vii și livezi. O
atenție deosebită urmează să se acorde. în
continuare, îngrășămintelor naturale, cenu
șilor, amendamentelor calcaroase. în utili
zarea lor pentru completarea nevoilor de
substanțe organice și minerale din sol.
Prevederile planului cincinal referitoare
la realizarea vastului program de îmbună
tățiri funciare, accelerarea procesului de
mecanizare și chimizare, la extinderea și
perfecționarea bazei tehnico-materiale a
agriculturii au un puternic suport în volu
mul însemnat de investiții din fondurile
statului și ale cooperativelor agricole. în
realizarea noilor investiții vor fi folosite
proiectele-tip și se va acționa pentru scur
tarea perioadei de execuție. în executarea
obiectivelor mari de construcții pentru agri
cultură, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare și consiliile populare județene
vor lua măsuri și vor răspunde de reali
zarea la termen a acestora, organizînd, tot
odată, pe consilii, activitatea de execuție a
obiectivelor de investiții pentru asociațiile
economtce, precum și sprijinirea unităților
beneficiare în efectuarea lucrărilor pe care
le au, cu formații proprii de construcții.

II. Mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de creștere
a producției agricole
In cincinalul actual, producția agricolă
urmează să crească cu 24,5—27,5 la sută,
față de cincinalul anterior. Accentul prin
cipal va fi pus pe sporirea producției de
cereale, care trebuie să ajungă la 27—28
milioane tone anual. Sporuri importante
de producție se prevăd și la plantele teh
nice, în mod deosebit la sfecla de zahăr,
floarea-soarelui, in și cînepă.
In vederea realizării acestor obiective,
te va acționa cu toate forțele în primul
rind pentru sporirea randamentelor la hec
tar. zonarea și amplasarea judicioasă a
culturilor, folosirea de sămînță din soiuri
și hibrizi de inaltă productivitate, adecvați
microzonelor de cultură respective, apli
carea riguroasă a tehnologiilor moderne,
punindu-se accentul pe executarea arătu
rilor adinei, respectarea perioadelor opti
me de însămințări și realizarea densității
stabilite, folosirea deplină a tuturor for
țelor mecanice și manuale la strîngerea la
timp și fără pierderi a recoltelor.
In legumicultură, activitatea va fi direcționată spre realizarea programului de dez
voltare și modernizare a acestui sector,
astfel ca in anul 1985 s<\ se asigure o pro
ducție de 5,4—5,7 milioane tone. Concomi
tent, se va lărgi sortimentul și se vor lua
măsuri de a asigura produse în stare proas
pătă o perioadă cît mai mare din an, iar
producția de conserve va asigura consumul
populației numai pe durata sezonului rece
de 4—5 luni.
în sectorul pomiviticol, acțiunea de mo
dernizare a plantațiilor existente și de în
ființare a celor intensive și superintensive
va fi încheiată pină in 1982—1983, pentru
ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, să se ob
țină producții și din noile plantații. Se va
asigura producerea materialului săditor,
de calitate și in cantități corespunzătoare,
avîndu-se in vedere și necesitatea reali
zării unei structuri îmbunătățite a speciilor
si soiurilor.

Sarcini de cea mai mare răspundere
revin Consiliului Național al Agriculturii,
organelor componente ale acestuia, tuturor
unităților agricole și gospodăriilor popu
lației pentru dezvoltarea zootehniei, a cărei
pondere în producția agricolă trebuie să
ajungă în anul 1985 la 45—50 la sută. Pen
tru aceasta, se va asigura un ritm mai
înalt de creștere a efectivelor prin îmbu
nătățirea măsurilor de reproducție, de or
ganizare corespunzătoare a montei și spo
rire a indicelui de natalitate. O grijă
deosebită se va acorda organizării mater
nităților pentru viței, îngrijirii corespun
zătoare a tuturor vițelelor pînă la montă,
pentru a asigura înlocuirea necesară a
efectivului-matcă. precum și realizarea
creșterii prevăzute, selecția acestora urmînd a se face pe baza datelor de pro
ducție. Se va acționa, cu fermitate, pentru
a întări răspunderea conducerilor de uni
tăți, în vederea realizării greutății la sacri
ficarea animalelor, stabilită prin lege,
eșalonării atingerii acestor greutăți; in
raport de specie, pe toată durata anului,
condiție de bază în obținerea producției
de carne planificată jji livrării acesteia la
fondul de stat. Totodată, se va acționa
pentru reducerea substanțială a sacrifică
rilor de necesitate și a mortalităților.
Dezvoltarea zootehniei, în ritmurile și la
nivelurile stabilite, depinde. în mod hotărîtor,
de rezolvarea problemelor bazei furajere, in
care scop se va acționa pentru îndeplinirea
neabătută a sarcinilor privind producerea
nutrețurilor și valorificarea, in condiții de
eficiență economică ridicată, a resurselor de
hrană pentru animale. Atenție deosebită va
fi acordată îmbunătățirii structurii culturilor
furajere și ridicării producțiilor prin culti
varea de plante de mare randament șl bo
gate în substanțe nutritive, îmbunătățirea
pajiștilor, valorificarea superioară a tuturor
furajelor grosiere, extinderea culturilor du
ble în regim irigat. îmbunătățirea tehnolo

giilor de preparare a furajelor. Totodată, se
vor mări suprafețele cultivate cu cartofi și
sfeclă în vederea folosirii lor in furajarea
animalelor, pentru utilizarea mai economică
a resurselor de concentrate.
Vor fi luate măsuri pentru extinderea me
canizării în fermele de animale și folosirea
la întreaga capacitate a spațiilor de cazare,
îmbunătățirea activității de conducere teh
nică și economică în ferme, întărirea ordi
nii și disciplinei în fiecare loc de muncă.
Obiectivele și sarcinile deosebit de im
portante ce revin unităților socialiste și pro
ducătorilor agricoli în creșterea producției
vegetale și animale impun măsuri ferme
pentru perfecționarea planificării, încenind
de la nivel central și pînă la unitatea! de
bază și fiecare producător. Planul agricul
turii va constitui.o secțiune a planului na
țional unic, care va cuprinde atît indicatorii
privind producțiile, cît și resursele necesare
realizării acestora. Titularul planului pentru
agricultură va fi consiliul popular județean,
începînd din anul 1981, se va trece la apli^
carea sistemului de autoaprovizionare a ju
dețelor cu carne, lapte, ouă, legume, fructe
și cartofi, sistem care va fi generalizat in
următorii 2—3 ani. îndeplinirea exemplară
a planului de livrare la fondul de stat con
stituie o obligație de prim ordin și o În
datorire patriotică a fiecărui colectiv de
oameni ai muncii din agricultură, a fiecărui
producător agricol.
Consiliul Național al Agriculturii va asi
gura ca Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare. Academia de științe agricole și
silvice să desfășoare o muncă perseverentă
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de
Programul-directivă privind dezvoltarea
cercetării științifice tn agricultură.
Factorii cu răspunderi în realizarea pro
gramului de dezvoltare a agriculturii vor
pune în centrul preocupării lor scurtarea
ciclului cercetare-producție și aplicarea ime
diată și activă în unitățile agricole a re
zultatelor obținute în cercetare.

III. Dezvoltarea industriei mici șl a prestărilor de servicii, parte integrantă
a Programului partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului,
mijloc important de sporire a veniturilor unităților și cooperatorilor
In vederea folosirii, cu maximă eficiență,
• tuturor resurselor materiale și a forței de
muncă existente. în localitățile rurale se vor
lua măsuri hotărîte pentru dublarea, pînă
în anul 1985, a volumului producției în in
dustria mică și a valorii prestărilor de ser
vicii, activități prin care unitățile agricole
pot să-și aducă o contribuție tot mai mare
la creșterea venitului național.
Vor fi luate măsuri de dezvoltare a Indus
triei prelucrătoare în unități mici, care să
industrializeze local unele produse agricole,
în deplină corelare cu prevederile de pro
ducție și livrare înscrise în planul de stat.
încă din anul 1981 se va trece la con
struirea unor fabrici de capacitate mică
pentru prelucrarea sfeclei de zahăr, floriiSoarelui, producției de legume și fructe etc.
în vederea scurtării distantelor de transport
și reducerii cheltuielilor.

Se va organiza și dezvolta producția de
împletituri din răchită, paie, sorg, foi de
porumb, papură, stuf, rogoz, de obiecte de
uz casnic și gospodăresc, ceramică, țesături,
confecții, cusături populare, covoare, alte
articole de artizanat și artă populară, atit
pentru consumul intern, cît și pentru ex
port.
Cooperativele agricole de producție și
asociațiile economice de profil vor organiza
și extinde activitățile de extragere și pre
lucrare a pietrei de carieră și de rîu. a
nisipurilor, a unor resurse de marmură, a
rocilor calcaroase, tufurilor vulcanice, argi
lei. a materialului lemnos și a altor mate
riale de construcții, pentru nevoile proprii
și pentru celelalte nevoi ale economiei.
O atenție deosebită se va acorda diversi
ficării prestărilor de servicii, astfel îneît
unitățile agricole să-și aducă o contribu

ție substanțială, mărită, la satisfacerea soli
citărilor în domeniul construcțiilor și repa
rațiilor de locuințe, al întreținerii și repa
rațiilor articolelor electrocasnice, de uz per
sonal și a altor obiecte de folosință înde
lungată.
In scopul satisfacerii. Intr-o măsură cit
mai mare, a nevoilor de consum propriu ale
producătorilor agricoli cu zahăr, ulei și alte
produse, unitățile industriei alimentare vor
organiza prestări de servicii pentru prelu
crarea materiilor prime obținute de aceștia
de pe terenurile ce le dețin în folosință sau
în proprietate personală.
Tn dezvoltarea și diversificarea industriei
mici și a prestărilor de servicii se va avea
în vedere folosirea în tot cursul anului a
forței de muncă disponibile, a unor capa
cități de -producție și mijloace existente la
gospodăriile populației, prin utilizarea mun
cii la domiciliu.

IV. Creșterea rolului consiliilor unice agroindustriale de stat șl cooperatiste
în accentuarea procesului de concentrare și integrare a producției agricole ;
perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea disciplinei
și a răspunderii față de realizarea planului de producție și financiar
Consiliul Național al Agriculturii, toți
factorii care au răspunderi în înfăptuirea
politicii agrare a partidului situează prin
tre preocupările lor de bază aplicarea ne
abătută în viață a Hotărîrii Plenarei C.C.
al P.C.R. din 1 februarie 1979 cu privire la
îmbunătățirea conducerii și planificării uni
tare a agriculturii, crearea consiliilor unice
agroindustriale de stat și cooperatiste, care
oferă condiții deosebit de favorabile pen

tru înfăptuirea cu succes a marilor sarcini
ce revin agriculturii in cincinalul 1981—
1985 și în perspectivă.
Consiliile unice, împreună cu conducerile
unităților, vor asigura realizarea unor asolamente raționale și amplasarea mai bună
a culturilor in fiecare unitate. aplicarea
unitară, în toate unitățile agricole, a tehno
logiilor stabilite, care să pună in valoare
întregul potențial productiv, al tuturor te

renurilor agricole. De asemenea, ele vor in
tensifica preocuparea pentru corelarea mai
judicioasă a creșterii diferitelor specii de
animale și a obiectivelor de investiții, cu
condițiile și posibilitățile existentă în unități.
Urmărind intensificarea producției și creș
terea eficientei economice a întregii activi
tăți, consiliile Unice vor situa, în continuare,
ca obiectiv major extinderea acțiunilor de
asociere și cooperare dintre cooperativele

agricole, precum șl dintre acestea și unități
de stat și ale cooperației de consum, in
producția agricolă, prelucrarea și valorifica
rea superioară a acesteia, precum și în do
meniul industriei mici, al executării lucră
rilor de construcții și prestări de servicii.
O atenție deosebită se va acorda perfec
ționării continue a activității stațiunilor
pentru mecanizarea agriculturii, integrării
organice a acestora în activitatea de pro
ducție a unităților agricole, urmărindu-se
exploatarea cu randament maxim a întregii
dotări mecanice, creșterea gradului de me
canizare a lucrurilor agricole, de chimizare
și irigații, utilizarea rațională, în tot cursul
anului, a forței de muncă din secțiile sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii și
ateliere, diversificarea și dezvoltarea activi
tății lor economice, reducerea cheltuielilor
de producție, astfel ca pretutindeni să se
asigure o rentabilitate corespunzătoare.
în centrul preocupărilor colectivelor de
muncă din stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii va sta aplicarea. în mod unitar,
atît în întreprinderile agricole de stat, cit și
în cooperativele agricole, a tehnologiei sta
bilite, ele răspunzînd solidar, împreună cu
consiliile oamenilor muncii, respectiv consi
liile de conducere ale unităților, pentru re
zultatele de producție și economice obținute.
Se va acționa cu perseverență pentru îm
bunătățirea și perfecționarea formelor de
organizare a producției și a muncii, pentru

instaurarea în fiecare unitate, subunitate și
loc de muncă a unui spirit de deplină or
dine și disciplină, astfel îneît pretutindeni
să se asigure excutarea în bune condiții
și la timp a lucrărilor agricole, cu aplicarea
strictă a tehnologiilor stabilite, pe baza ul
timelor rezultate ale cercetării științifice.
Fiecare întreprindere agricolă de stat șl
cooperativă agricolă își păstrează în cadrul
consiliului autonomia gestionară, sînt titu
lare de plan pentru sarcinile ce le revin din
planul național unic, de executarea cărora
răspunde fiecare în parte.
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, organele sale teritoriale, consiliile
unice agroindustriale vor acționa, cu toată
fermitatea, pentru îmbunătățirea activității
de producție și financiare a tuturor între
prinderilor agricole de stat, asigurînd creș
terea puternică a rolului și contribuției lor
în dezvoltarea și modernizarea întregii agri
culturi.
Organele de conducere colectivă, lucrăto
rii din întreprinderile agricole de stat au
obligația să asigure buna gospodărire a mij
loacelor materiale și financiare încredin
țate spre administrare, să evite orice formă
de risipă și utilizare neeconomicoasă a aces
tora, să întărească continuu ordinea șl dis
ciplina — condiții hotărîtoare pentru obți
nerea de producții și beneficii cît mai mari.
Rolul hotărîtor ce revine cooperativelor
agricole de producție, ca unități de bază ale

agriculturii, pune în fața organelor agricole
și uniunilor cooperatiste, a consiliilor unice
agroindustriale și consiliilor de conducere
sarcina de a asigura o largă mobilizare a
maselor Je cooperatori la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a agriculturii.
Consiliile de conducere ale cooperativelor
agricole de producție vor situa în centrul
atenției îmbunătățirea organizării muncii,
instaurarea unui climat de deplină ordine
și disciplină, întărirea spiritului de răspun
dere al tuturor cadrelor tehnice si al coope
ratorilor față de buna gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești, pentru reali
zarea planului de producție și a sarcinilor
de livrări la fondul de stat.
In spiritul preocupării constante a condu
cerii partidului pentru adîncirea democrației
cooperatiste, se va acționa pentru asigurarea
unui climat propice dezbaterii colective a
tuturor problemelor, în primul rînd în orga
nele colective de conducere din cooperati
vele agricole de producție, precum și în
adunările generale, astfel îneît masa largă a
cooperatorilor să-și spună cuvîntul despre
toate hotărîrile care se adoptă și de care
depinde îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de producție. în dezbaterea
colectivă a problemelor muncii și vieții oa
menilor să se țină seama, in toate cazurile,
de propunerile constructive, de observațiile
și criticile cooperatorilor, astfel îneît măsu
rile ce se adoptă să ducă la îmbunătățirea
activității și creșterea producției.

V. Valorificarea deplină a resurselor de sporire a producției în gospodăriile
populației și în zonele necooperativizate
Un . obiectiv important al activității Con
siliului Național al Agriculturii, al organe
lor sale componente îl va constitui spri
jinirea activă a cooperatorilor, a celorlalți
locuitori ai satelor, a țăranilor individuali
din zonele necooperativizate, in vederea
valorificării mai largi a potențialului de
producție al gospodăriilor personale.
In conformitate cu legile țării, toți deți
nătorii de teren, în proprietate sau ca lo
turi în folosință, sînt obligați să cultive
întreaga suprafață și să crească animale
și păsări. în vederea asigurării nevoilor
proprii de consum și valorificării unor
cantități tot mai însemnate de produse la
fondul de stat. Gospodăriile populației vor
fi orientate să dezvolte mai ales producția
de legume, cartofi și fructe, unele culturi
industriale necesare nevoilor proprii de

consum, să îngrașe bovine, porcine si ovi
ne. să crească gîște. rate, animale mici de
blană, viermi de mătase și albine.
Organele agricole vor lua măsuri pentru
a asigura gospodăriilor populației semințe
și material săditor. îngrășăminte chimice,
animale de rasă, reproducători cu potențial
ridicat de producție și asistentă tehnică.
De asemenea, vor crea posibilități pentru
închirierea sau cumpărarea, de către gos
podăriile populației, a inventarului agricol
necesar (motocositoare, utilaje de stropit
etc.), precum și pentru executarea de lu
crări cu tractoare și mașini agricole pe te
renurile în proprietatea sau folosința aces
tora.
Consiliile populare comunale, cu partici
parea largă a cetățenilor din localitățile
respective, vor realiza, pe suprafețele de

pășuni și finețe, lucrări In complex de cu
rățire a arboretului si tufărișurilor, fertili
zare și supraînsămînțare. amenajare a dru
murilor de acces etc., îneît de pe fiecare
hectar să se poată obține o producție su
perioară de masă verde și fîn.
Comisiile comunale ale producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate,
împreună cu circumscripțiile agrozooveterinare vor acționa pentru îmbunătățirea
asistentei tehnice acordate producătorilor
agricoli, vor organiza cursuri de ridicare
a cunoștințelor lor profesionale și schim
buri de experiență, contribuind și pe aceste
căi la ridicarea nivelului producțiilor si
creșterea contribuției gospodăriilor indivi
duale la formarea fondului central de pro
duse agricole.

VI. Agricultură de înalt randament și eficiență - componentă esențială a politicii
de creștere a nivelului de trai
In perioada 1981—1985 se va asigura creș
terea proporțională și armonioasă a indus
triei și agriculturii, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, în vederea satisfacerii, într-o măsură mai mare, a necesităților pro
gresului general al societății și ridicării con
tinue a bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor. Pentru creșterea contribu
ției agriculturii la înfăptuirea acestui obiec
tiv, Consiliul Național al Agriculturii, or
ganele sale componente vor pune accent, în
întreaga lor activitate, pe laturile calitative
ale proceselor economice, aplicînd cu con
secvență principiile autoconducerii și ale
noului mecanism economico-fihanciar în
toate unitățile, fermele șt sectoarele de pro
ducție.
Paralel cu întărirea răspunderii față de
realizarea producțiilor planificate și livrarea
produselor la fondul de stat, conducerile
unităților agricole vor desfășura o activitate
permanentă de reducere a cheltuielilor ma
teriale și de forță de muncă, ținînd seama
d_e cele mai economice tehnologii și asigu
rînd, lună de lună, echilibrul economic în
tre venituri și cheltuieli. Criteriul de bază
în aprecierea rezultatelor fiecărei subuni
tăți de producție, ale fiecărui colectiv de
muncă îl va constitui realizarea unor pro
ducții agricole mari și constante, valorifi
carea acestora la indici de calitate superiori,
reducerea cheltuielilor de producție, în final,
obținerea unei producții nete și a unui vo
lum de beneficii corespunzătoare.

Pentru cunoașterea aprofundată a-rezul
tatelor de producție și financiare, în fiecare
unitate agricolă de stat și cooperatistă se
va analiza lunar, sau ori de cîte ori este
nevoie, stadiul îndeplinirii planului și bu
getului de venituri și cheltuieli, stabilindu-se
măsurile organizatorice, tehnice și econo
mice care se impun. Un sprijin mal susți
nut se va acorda cooperativelor cu greutăți
financiare.
Pornind de la experiența acumulată, în
toate cooperativele agricole se va desfășu
ra o susținută muncă politică în rîndul coo
peratorilor, mecanizatorilor și specialiștilor,
pentru a participa cu sume de bani la creș
terea fondului de dezvoltare economică al
unităților — mijloc important pentru ridi
carea puterii economice a acestora, pentru
împletirea mai strînsă a intereselor coope
ratorilor și celorlalți lucrători cu cele ale
unităților în care lucrează.
Asigurînd aplicarea, in activitatea unită
ților agricole, a politicii financiare a statu
lui nostru, Banca pentru Agricultură și In
dustrie Alimentară, sucursalele și filialele
sale își vor aduce o contribuție sporită la
creșterea producțiilor agricole, la consolida
rea economico-financiară a fiecărei unități.
Atît în etapa de elaborare a bugetelor de
venituri și cheltuieli, cit și in execuție, or
ganele bancare vor analiza cu toată răspun
derea și vor acționa împreună cu organele

agricole cu toată fermitatea pentru chel
tuirea cu eficiență maximă a fiecărei sume
de bani, pentru asigurarea unui echilibru
permanent între venituri și cheltuieli.
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție. Banca pentru
Agricultură și Industrie Alimentară. îm
preună cu organele lor teritoriale, vor ac
ționa cu consecvență pentru aplicarea
riguroasă, în toate unitățile agricole, a
principiului socialist al retribuirii după
cantitatea, calitatea și rezultatele obținute
în producție, , vor. veghea la repartizarea
echitabilă a veniturilor provenite din mun
că, la formarea și utilizarea fondului de
participare a oamenilor muncii la beneficiu
Se va acorda, totodată, atenție deosebită
îmbunătățirii permanente a condițiilor de
. muncă, respectării cu strictețe a normelor
și reglementărilor de protecție a munții.
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, împreună cu
Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății
se vor preocupa cu toată răspunderea de
organizarea și realizarea asistentei sociale
necesare pentru lucrătorii din agricultură.
Se vor lua măsuri pentru aplicarea legis
lației de ocrotire a mamei și copilului, a
familiei, pentru acordarea tuturor dreptu
rilor sociale ce revin prin lege țărănimii,
celorlalți oameni ai muncii din agricultură.

VII. Desfășurarea unei intense activități politico-educative pentru creșterea
pregătirii profesionale și dezvoltarea conștiinței socialiste a lucrătorilor
din agricultură, a unei atitudini înaintate față de muncă și averea obștească
Un loc central tn activitatea Consiliului
Național al Agriculturii, a organelor sale
componente, a consiliilor unice agroindus
triale și conducerilor colective din unități
îl vă ocupa desfășurarea unei susținute
munci politico-organizatorice șl culturaleducative în rîndul țărănimii, al tuturor
lucrătorilor din agricultură, tn vederea
mobilizării lor la realizarea programului
de dezvoltare a acestei ramuri, formării
omului nou, cu o înaltă conștiință socia
listă, cu un larg orizont de cunoaștere și
cu o temeinică pregătire politico-ideologică
și profesională, capabil să-și aducă o con
tribuție mereu sporită la înflorirea agricul
turii, Ia progresul economico-social al
patriei.
Obiectivul esențial al activității In acest
domeniu îl va constitui cunoașterea temei
nică. de către toți lucrătorii ogoarelor, a
politicii interne și externe a partidului și
statului nostru, a sarcinilor ce revin agri
culturii, fiecărei unități agricole în parte,
din documentele Congresului al XII-lea al
partidului ; antrenarea efectivă a țărăni
mii, a celorlalți oameni ai muncii la desco
perirea și punerea în valoare a marilor
rezerve existente pentru realizarea și de

pășirea planului de creștere a producției
vegetale și animale.
Organele de conducere colectivă din agri
cultură vor subordona activitatea politică
si cultural-educativă instituirii, în fiecare
unitate agricolă, a unul climat de deplină
ordine și disciplină, de inaltă răspundere a
conducerilor, a maselor de cooperatori și
mecanizatori, a specialiștilor față de reali
zarea sarcinilor de plan.
O preocupare deosebită va trebui să o
Constituie recrutarea, calificarea si crește
rea pregătirii profesionale a forței de mun
că din agricultură. Se va acționa, cu fer
mitate. pentru legarea organică a învătămintului agricol de toate gradele de cer
cetare si producție, pentru perfecționarea
activității de calificare a cooperatorilor și
a altor oameni ai muncii de la sate in me
seria de mecanic agricol. în celelalte me
serii agricole, precum si în meserii cu pro
fil neagricol ce pot fi realizate în cadrul
consiliului. Se va urmări, de asemenea, ri
dicarea calificării profesionale a tuturor
specialiștilor cu pregătire tehnică si econo
mică, perfecționarea pregătirii politicoideologice și profesionale a cadrelor de
conducere din unități.
Se vor îmbunătăți radical organizarea șl

desfășurarea învățămîntului agricol de ma
să, pentru îmbogățirea continuă a cunoștin
țelor agrozootehnice ale țăranilor coopera
tori. mecanizatorilor, celorlalți lucrători din
agricultură.
împreună cu Consiliul Culturii șl Educa
ției Socialiste, cu celelalte organizații de
masă și obștești, se vor organiza, în cadrul
Festivalului național „Cîntarea României'1
și a competiției naționale „Daciada", ample
activități politice, educative, cultural-artisțice și sportive de masă, urmărind axarea
in mai mare măsură a acestora pe antre
narea lucrătorilor din agricultură la înde
plinirea sarcinilor de plan.
Se va acționa perseverent pentru ca În
treaga activitate educativă, de pregătire po
litică și profesională desfășurată în rîndul
țărănimii și al celorlalți lucrători din agri
cultură să contribuie la promovarea' largă
în rîndul acestora a normelor vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echității socia
liste. a principiilor umanismului socialist.
Vor fi combătute cu tărie concepțiile retro
grade, atitudinile înapoiate față de muncă
și avutul obștesc, tendința unora de a primi
cit mai mult de la societate, fără a depune
eforturi corespunzătoare pentru progresul ei.

VIII. Perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale M’ ’ 4erului Agriculturii
și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativeloi Agricole de Producție
și ale organelor lor teritoriale ; perfecționarea muncii organelor de conducere
din unități; creșterea rolului adunărilor generale și întărirea democrației socialiste
O importanță hotărîtoare pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor mari ce revin
agriculturii, pentru creșterea puternică a
contribuției acestei ramuri la dezvoltarea
economică a țării, la ridicarea gradului de
civilizație socialistă a satelor au activita
tea organizatorică. îmbunătățirea stilului și
metodelor de muncă ale Consiliului Națio
nal al Agriculturii, ale Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare. Uniunii
Naționale a Cooperativelor Agricole de
Producție și celorlalte organisme și insti
tuții componente.
Criteriul de apreciere a activității orga
nizatorice. a stilului și metodelor de mun
că îl va constitui și în continuare eficien
ta acțiunilor întreprinse pentru realizarea
producțiilor agricole, a beneficiilor planifi
cate, îmbunătățirea condițiilor de muncă sl
de viață ale oamenilor muncii, a nivelului
lor de conștiință.
în cadrul dezvoltării generale a demo
crației socialiste în țara noastră, se va ac
ționa tot mai intens, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, pentru
perfecționarea și adîncirea democrației
în toate sectoarele agriculturii, pentru an
trenarea tuturor oamenilor muncii de la
sate la conducerea vieții economico-sociale,
a întregii societăți. O atenție deosebită se
va acorda întăririi rolului organelor colec
tive de conducere din C.A.P.-uri, consilii
unice agroindustriale, din S.M.A.-uri și
I.A.S.-uri, care trebuie să hotărască în mod

democratic asupra propriilor activități, să
analizeze și să dezbată sistematic măsurile
cele mai indicate de creștere a producției
și a eficienței economice. Ele sînt chemate
să valorifice experiența maselor largi de
țărani și specialiști, a tuturor celor ce lu
crează în agricultură, ținînd seama în toate
împrejurările de opiniile, sugestiile și cri
ticile oamenilor, numai astfel putîndu-se
asigura adoptarea, în fiecare zonă a țării,
a măsurilor celor mal bune pentru înde
plinirea obiectivelor propuse in vederea
realizării unei adevărate revoluții în agri
cultura noastră.
Prin întreaga muncă politico-organizatorică desfășurată la sate trebuie asigurată
participarea tot mai intensă a oamenilor
muncii din agricultură la întreaga viață
politică, economică și socială a țării, la
stabilirea și înfăptuirea politicii interne și
-externe a partidului și statului, astfel îneît
țărănimea, aliată de nădejde a clasei mun
citoare, să-și aducă o contribuție tot mai în
semnată la întărirea unității întregului
popor în jurul partidului, al secretarului
său general, să joace un rol tot mai activ
în mersul înainte al societății noastre noi,
în progresul neîntrerupt al României
socialiste.
Consiliul Național al Agriculturii, orga
nismele sale componente vor acționa cu
exigență și fermitate pentru înlăturarea
birocratismului, împotriva tolerării abuzuri
lor. a încălcării legilor și prevederilor sta
tutare, pentru promovarea criticii sl auto

criticii. a unui puternic spirit de combativi
tate față de lipsuri. Ele vor îmbunătăți con
trolul îndeplinirii hotărîrilor, acordînd spri
jin conducerilor de unități în perfecționarea
stilului de muncă, în îndeplinirea sarcinilor,
în soluționarea la fața locului a probleme
lor care se ridică în activitatea de producție
și financiară.
Se va acționa cu perseverentă pentru În
tărirea rolului consiliilor de conducere din
unitățile de producție, al adunărilor gene
rale și adunărilor oamenilor muncii, cale
sigură de afirmare a experienței și înțelep
ciunii milioanelor de producători ai bunu
rilor materiale, mijloc eficient pentru in
troducerea ordinii, disciplinei și răspunderii
în muncă, pentru manifestarea drepturilor
de participare la conducerea treburilor uni
tății în care lucrează, ale întregii agriculturi.
Consiliul Național al Agriculturii, toate
organele și organizațiile agricole vor aplica neabătut. în întreaga lor activitate,
principiul muncii si conducerii colective,
vor acorda atenție tot mai mare Creșterii
răspunderii personale a membrilor organe
lor de conducere. în înfăptuirea sarcinilor
ce revin agriculturii. în întreaga lor activi
tate se vor promova ferm spiritul revoluțio
nar, atitudinea intransigentă fată de stările
de automulțumire și delăsare, se va milita,
cu toată convingerea, pentru înfăptuirea
exemplară a obiectivelor ce revin agricul
turii din istoricele documente ale celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Comunist
Român.

SClNTEIA — sîmbătă 27 decembrie 1980

PAGINA 4

Festivalul național „CiMTAREA R0MĂHHEI"

AMPLĂ MANIFESTARE
A OPTIMISMULUI POPULAR
Mai bogată de la an la an, mișcarea artistică
ce se desfășoară fără întrerupere in cadrul
Festivalului național „Cintarea României" este
o expresie puternică, vie a capacității creatoare
a maselor largi, a unui optimism robust hrănit
de inepuizabile seve populare, strîngînd in
tr-un unic șuvoi cele mai frumoase tradiții, stră
vechile forme artistice in care poporul și-a turnat
simțămintele, ideile, virtuțile și noi modalități
artistice, născute azi, corespunzătoare vieții și

muncii constructorilor socialismului. Amploarea
acestei mișcări poate fi sesizată peste tot, in
instituțiile și uniunile profesioniștilor, in nume
roase colective de oameni ai muncii care iși
alcătuiesc formații proprii, cu o frumoasă acti
vitate pe scenele cluburilor și caselor de cul
tură. Mai mult de un milion de oameni, inter
pret și creatori, a participat, astfel, la etapa
de masă a festivalului, in cele 63 265 de for
mații și cercuri artistice. In domeniul creației, de

Portrete ale fruntașilor satului
in expoziția din sat

exemplu, numai in cercuri șl cenacluri literarartistice sint cuprinși 147 514 membri. El îmbo
gățesc viața spirituală a colectivităților In mij
locul cărora activează, aflrmîndu-și dragostea
de artă și dînd la iveală, nu o dată, talente
viguroase, vocații autentice. Creația lor se re
marcă prin simplitate șl optimism, fiind o formă
de manifestare a bucuriei de a trăi și munci
pentru înflorirea patriei socialiste.

Lerui, dulce Românie
Lerui, dulce Românie
Lerui și mărire ție
Mindru luminată-n soare
Cu păminturi roditoare,
Munți bogați precum e cerul
Pe sub care stă oierul.
Lerui, țară și iar Ier
De la Porțile de Fier
Luminezi atîta lume
Cum nu se mai poate spune I
Lerui, soare cu Carpații
Care ne uniră frații I
Lerui, hărniciei țării
Muncii dîrze, de din zori
De țărani și muncitori.

Lerui, dragului Partid
Că prin el ni se deschid
Zori de falnic viitor
Pentru țară și popor.

Petru NICHITA, președintele coope
rativei Odoreu

Continutnd o lăuda
bilă acțiune inițiată
de filiala Satu' Mare a
U.A.P., artistul plastic
sătmărean
Adalbert
Sailagyi a realizat re
cent o galerie de por
trete ale unor fruntași
In muncă — țărani co
operatori, mecaniza
tori. lucrători din uni
tăți agricole de stat
din cuprinsul comunei
Odoreu, prezentate lo
cuitorilor din localita
te in spațiosul edifi
ciu al căminului cul
tural ridicat aici In ul
timii «ni. portrete din
tre care prezentăm
citeva In pagina de
față. Gestul său de
a
dărui
portretele
chiar modelelor care
l-au Inspirat vine să
reliefeze și mai preg
nant dragostea șl res
pectul cu care acest
înzestrat artist intră
fără prejudecăți in
universul muncii crea
toare al celor multi,
fără de număr, uniți
și înfrățiți în viată și
în muncă — români,
maghiari și de alte na
ționalități -- care, îm
preună, făuresc și spo
resc comorile materia
le și spirituale ale acestui pămînt. Ce-1
determină pe artistul
A. Szilagyi să rămină
atît de fidel acestui
univers în care se sim
te atît de familiar ?
Răspunsul ni-1 destăi-

Gh. MAXIM (79 de ani) — îngrijitor
de animale

nuie el Însuși : „Am
poposit nu de puține
ori in cariera mea de
artist in halele între
prinderilor industriale
sau in unități agricole
și de fiecare dată intilnirea mea cu mun
citori sau țărani, cu
ingineri sau cercetă
tori științifici și desi
gur implicit cu fră
mântările Ier neobosi
te in domeniul lor de
activitate m-au impre-

La căminul
cultural
din comuna
Odoreu
sionat tntr-atît incit
eu însumi am simtit
de fiecare dată noi energii și impulsuri
creatoare care mi-au
primenit sufletul și
creația. Am realizat
mai multe portrete de
fruntași in muncă din
comuna Odoreu. por
tretele unor oameni
simpli, bogați sufle
tește, oameni care prin
munca și răspunderea
lor zilnică asigură avutia comună, ti cu
nosc, i-am văzut la ei
acasă, in locurile unde
muncesc : inspiră res
pect și încredere. Si
cred că nu greșesc afirmind că tocmai in
asemenea sentimente

și fapte rezidă marile
împliniri prezente și
viitoare de pe întreg
cuprinsul patriei, că
lor li se cuvine să le
dedicăm opere cit mai
numeroase, dar in același timp și de o va
loare artistică ridicată
menită să tulbure, să
emoționeze, să mobi
lizeze și să declanșeze
noi energii creatoare
și, desigur, să apropie
mai mult arta de su
fletul sensibil, insetat
de frumos, al po
porului nostru“.
în această confesiu
ne despre profesiunea
sa de credință mai
adăugăm un amănunt
care exprimă prin el
însuși
generozitatea
artistică șl civică a
acestui artist plastic :
în expoziția de la
Odoreu, A. Szilagyi a
expus lucrările sale
alături de portrete de
fruntași din aceeași
localitate realizate de
un grup de artiști amatori ai casei de cul
tură din Satu Mare
(Leo Freiberg, Irina
Moser. Irina Zăvoiar>u) de a căror îndru
mare artistică și spri
jin se ocupă îndea
proape cu o pilduitoa
re și statornică dra
goste.

Oameni și popoare multe
Vin cintarea să ne-asculte
Că-i din inimi mari cintată
Să se-audă-n lumea toată
Lerui, dulce Românie
Lerui și mărire ție I
Miron ABRUDAN,

făran din comuna Căbești — Bihor

Drept prețuire
Ai coborit adine in solul țării
Minerule, cu chip de Prometeu
Să te întorci cu torțe de victorii,
La focul bucuriei să mă-ncălzesc și eu.

Să curgă riuri fonta din furnale
Și piinea rumeneascâ-se-n cuptor,
S-alerge cai de jar pe magistrale,
Oțelul să se toarcă-n laminor.

Drept prețuire, îți ofer o floare
Și te cinstesc cu gîndul meu cel bun.
De ziua țării-n ceas de sărbătoare
Te intimpinăm cu salutul : NOROC BUN I
llie Gh. ION

maistru miner,
Întreprinderea minieră Cîmpulung,
județul Argeș

Leagăn veșnic
Noi venim dintr-o poveste cu viteji fără odihna,
Ce-au sfințit a leagăn veșnic arcul țării carpatin.
Toate bolțile de vatră s-au născut visind lumină,
Tot cuvintul ars pe buze s-a dospit intr-un destin.
Din preadarnica legendă și-a pornit și Burebista
Timpul lui ca o iubire insetată către toți.
Mare început de vremuri a trăit atunci pâmintul
S-a deschis, prin veacuri, drumul de eroi și patrioți.
El a scris un sens de cuget mult inalt, al temeliei,
In același puls să-ncapă — de odihnă și viitori.
Dacul să se aibă frate, din Carpați pinâ-n cîmpie,
Cu același semn săgeții, către alți săgetători.
A putut să fie țara o cuprindere a toate,
A putut să fie timpul măsurat, după dreptate,
Și să fie Burebista primul nostru ințeles,
A putut să fie dacul liber, demn in univers.

V£GH Estera, cooperatou<»

MEGYESI Adalbert, brigadier

nească, Botoșaniul șl
Tulcea — despre care
informația etno-folclorică era săracă — in
tră spectaculos In atenția specialiștilor.
Realizate prin con
tribuția directă a mu
zeelor de specialitate
din cele două județe,
lucrările vin să ateste
una din direcțiile cele
mai fertile pe care se
poate angaja activita
tea editorială pe plan
local : cercetarea ști
ințifică exhaustivă a
propriei zone, punerea
în valoare a elemente
lor originale, indivi
dualizatoare, identifi
carea conexiunilor cu
trăsăturile stilistice ale
altor zone. Cele două
studii se înscriu re
marcabil în această
sferă de preocupări.
Notabil este faptul
că autorii și-au propus,
simultan cu descrierea
formelor concrete de
manifestare ale artei
populare, o aprofunda
tă analiză din punct de
vedere istoric, o anali

ză în care argumente
le converg către ilus
trarea unor teze de
Importanță fundamen
tală pentru istoria po
porului nostru : vechi
mea, continuitatea și
unitatea românilor pe
teritoriul carpato-du-

Tulcea oferă temeiul
unei importante con
cluzii : portul tulcean,
prin elementele de
croială și decor (incluzlnd ornamentica și
cromatica) se înscrie
ca ramură componentă
de bază a portului do

Sinteze consacrate
artei populare românești
nărean-pontic. Astfel,
în lucrarea botoșăneană, pornindu-se de la
sesizarea elementelor
aparținînd substratu
lui dacic, prin referiri
concrete la reprezentă
rile de pe Monumentul
de la Adamclisi, au
toarea urmărește evo
luția portului popular
și conferă elementului
băștinaș rolul primor
dial. atribuindu-i ini
țiativa dialogului cu
elementele etnice dife
rite. La rîndul său, vo
lumul editat de Mu
zeul Deltei Dunării din

municipal de pictură,

MIHAILEANU

La sala „Dalles" din Capitală s-a
deschis.' vineri. Salonul municipal de
pictură, sculptură și grafică — 1980,
manifestare culturală ce a intrat in
tradiția vieții artistice a Bucureștlului. Această nouă ediție reunește o
selecție de peste 500 de valoroase lu
crări ce încununează activitatea tu
turor generațiilor de artiști plastici
bucureșteni. de la cei mai vîrstnicl
pînă la proaspeți absolvenți ai insti
tutelor noastre de specialitate, des
fășurată în cursul anului curent.
Operele expuse abordează o largă
arie tematică, vădind preocupările
creatorilor de a reflecta, cu mijloace
artistice proprii, realitățile societă
ții noastre socialiste în continuă evo
luție. idealurile si aspirațiile oame
nilor muncii din patria noastră,
eroismul muncii lor cotidiene si de
a evoca momente importante din
istoria patriei, din lupta neobosită
dusă de poporul român pentru in
dependentă, libertate si progres so
cial.
Expoziția oferă, totodată, așa cum
au relevat In alocuțiunile rostite la
vernisaj Ghită Florea. președintele
Comitetului de cultură și educație
socialistă al municipiului București,
și Ion Frunzetti, vicepreședinte al
Uniunii artiștilor plastici — o cu
prinzătoare sinteză a genurilor, ten
dințelor și tehnicilor folosite de ar
tiști în activitatea lor creatoare.
La vernisaj au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl
Educației Socialiste. Uniunii artiști
lor plastici. Comitetului municipal
București al P.C.R.. oameni de artă
și cultură, numeroși creatori si iubi
tori de frumos.
Retrospectiva anuală bucureșteană
este întregită de „Salonul municipal
de arte decorative" deschis. în ace
eași zi. la Muzeul colecțiilor, unde
sint expuse 250 de lucrări.
(Agerpres)

cinema

profesoară — Tulcea

VETRE DE FRUMUSEȚE
Există zone ale cul
turii populare peste
care timpul a așternut
atit de gros vălul ui
tării ineît, pentru a
ajunge la ele. specia
listul trebuie să se
consacre unei adevăra
te Îndeletniciri arheo
logice : să „dezgroape",
după cercetări minu
țioase, probe materiale
concludente, să le in
ventarieze și să le ca
talogheze, iar pe baza
lor să-și construiască,
cu discernămînt și ri
goare.
argumentația
științifică. Nu diferit
au procedat autorii unor volume recent
apărute *) care iși pro
pun să demonstreze că
pe harta artei popu
lare românești nu pot
exista „pete albe", iar
cele care persistă se
datoresc unor lacune
de informație și nu ab
senței unor asemenea
preocupări în rîndul
populației din zona
respectivă. în acest fel,
două vetre de stră
veche cultură româ

Deschiderea Salonului

brogean, cu o structu
ră unitară cu acesta,
și, mai mult decît atît,
într-o unitate mai
mare, numită de spe
cialiști „a costumului
popular-al Dunării de
jos" (urmînd o impre
sionantă familie a por
tului din Dobrogea și
din județele Brăila și
Galați).
Interdependența din
tre cercetarea teoretică
și cea aplicativă, ne
cesară și obligatorie în
etapa actuală, a deter
minat și un scop apli
cativ direct întregii

cercetări. Este suficient
să relevăm faptul că
rodul
investigațiilor
specialiștilor tulceni —
noile modele reconsti
tuite cu migală — au
permis declanșarea unei ample acțiuni ju
dețene de confecționa
re a unor costume au
tentice formațiilor de
amatori
participante
la Festivalul național
„Cintarea României".
Reunind material de
arhivă, precum și bo
gate date și informații
culese direct din te
ren, cele două lucrări
sint realizate la un re
marcabil nivel știin
țific. dovedindu-se un
util material de refe
rință pentru specialiș
tii din acest domeniu,
în același timp, plan
șele și fotografiile-document, hărțile și de
senele cu motive popu
lare, capitolele special
consacrate sistemelor
tehnice de confecțio
nare a costumului, cu
detalii de mare utili
tate practică — mer-

pentru liceele de informatică și ma
tematică-fizică.
La liceele de matematică-fizică s-a
introdus o disciplină nouă, separată
de matematică, intitulată „matema
tică pentru tehnica de calcul". Ea re
prezintă pentru majoritatea profe
sorilor o noutate. Cei mai mulți din
tre ei nu au studiat-o în timpul stu
denției, la universitate. Epoca în care
trăim, nevoile societății prezente și

Acad. Gheorghe MIHOC
mai cu seamă viitoare impun totuși
ca elevii să învețe primele elemente
ale matematicii pentru tehnica de
calcul. In calea acestei măsuri se in
terpun însă și alte dificultăți decît
cele relative la noutatea materiei,
care, în mod normat n-ar trebui să
fie un impediment. în primul rind,
studierea manualelor care tratează
noua materie, scrise dealtminteri de
matematicieni competenți, pretinde
din partea profesorilor un efort su
plimentar în cadrul unui timp pe
care de multe ori nu-1 au la dispo
ziție. In al doilea rind. trebuie să re
cunoaștem că, pentru unii elevi, ma
nualele conțin noțiuni cu un grad de
abstractizare prea ridicat pentru
virata lor, lacună pe care am intîlnit-o și la alte manuale de liceu și

care nu poate fi înlăturată decît prin
competența profesorilor.
Ne găsim astfel, în ceea ce priveș
te predarea matematicii pentru teh
nica de calcul, într-o veritabilă „cri
ză" cauzată în întregime de revoluția
științifică și tehnică. Fenomenul nu
este cu totul nou. In matematica șco
lară s-au mai întîlnit asemenea si
tuații, în țara noastră si în alte țări.
De multe ori. ținîndu-se seama de
evoluția progresivă a științei, a fost
necesar ca în învățămînt să se intro
ducă discipline sau capitole noi șl
s-au Intimpinat din partea profeso
rilor rezistente care nu ar fi existat
dacă ei ar fi păstrat contactul cu
știința contemporană. Cum lucrul acesta nu s-a întîmplat, s-a introdus
sistemul reciclării, menit să aducă la
cunoștința profesorului rezultatele
cele mai importante ale științei apă
rute după terminarea studiilor lui
universitare. Mal mult decit atît, s-a
recomandat metoda educației perma
nente, singura în stare să-1 păstreze
pe profesor in actualitate.
Situațiile de felul celei prezentate,
care survin din cind în cînd în invățămlnt și îl pun pe profesor in im
pas, trebuie să acrediteze profund
adevărul că reciclarea și educația
permanentă nu sînt inovații inutile
si că pentru bunul mers al Invățămîntului și îndeplinirea menirii lui
profesorul are datoria să le practice
la maximum.

„FILMELE VACANȚEI"
o binevenită inițiativă pentru elevii din Capitală
După
inaugurarea
„Lunii filmului la
sate" dorim să consem
năm un alt cadru de
difuzare masivă și sis
tematică a filmului ; o
manifestare cu nota
bile virtuți formative.
Este
vorba despre
„Filmele
vacanței",
acțiune culturală și
educativă organizată
de întreprinderea ci
nematografică a mu
nicipiului București, în
colaborare cu Consiliul
Organizației Pionieri
lor și Comitetul muni
București al
cipal
U.T.C.. în perioada 22
decembrie — 11 ianua
rie 1981. al cărei loc de
desfășurare îl va re
prezenta sălile a 19 ci
nematografe
bucureștene, din cele mai
diverse părți ale ora
șului.
Deosebit de bine ve
nit în programul „Fil
melor vacanței" ni se
pare grupajul menit
să prezinte orientări și
succese ale filmului
angajat politic (ciclul
„Dosarele ecranului").
Bineînțeles,
lntrucît
majoritatea spectato
rilor vizați sint elgvi,
printre filmele vacan

tei se află și intere
sante ecranizări ale
unor romane celebre,
creații
cinematogra
fice care au avut ca
punct de pornire, din
literatura română, de
pildă, opere de Ion
Slavici, Liviu Rebreanu. Duiliu Zamfirescu, Camil Petrescu,
Mihail
Sadoveanu,
George Călinescu. In
cadrul „Galei filmu
lui istoric" vor putea
fi vizionate : „Bure
bista",
„Columna",
„Vlad Țepeș", „Rug și
flacără". în privința
filmului de actualitate
românesc reține aten
ția ciclul „Tinerețe,
năzuințe,
idealuri".
Alte teme interesante
ale selecției la care ne
referim : „Omul și
Cosmosul" și „Știința
despre om, despre uni
vers". Afișul „Filme
lor vacanței" urmăreș
te. de asemenea, să-i
apropie pe spectatori
de valori ale filmului
de animație și ale fil
mului muzical. Nu
meroase sint medali
oanele
cinematogra
fice. consacrate nu
unor teme sau genuri.

ci unor actori îndră
giți, precum Ion Caramitru. Florin Piersic,
Sebastian
Papaianl,
Ernest Maftei, Tora
Vasilescu, ori unor re
gizori (dealtfel un în
treg alt ciclu este con
sacrat „Marilor filme
— Marilor regizori").
„Filmele vacanței"
reprezintă deci un
program cinematogra
fic bogat și atractiv,
care urmărește! adresîndu-se celor ce au
mai mult timp liber in
această perioadă (ele
vii și studenții), să le
formeze cultura cine
matografică. să ilus
treze semnificativ di
ferite orientări tema
tice și stilistice ale fil
mului
contemporan,
să-i familiarizeze cu
pelicule dintre cele
mai expresive, sub
stanțiale și în același
timp atractive și. nu
pe ultimul loc ca im
portanță : să populari
zeze cele mal bune
creații românești și cel
mai valoroși creatori
români — contribuind
la sporirea interesului
față de valorile națio
nale. (Natalia Stancu).

- 1980

Minerule, tu care scoți cărbune
Și aur, și aramă din pămint,
Din fapta-ți bravă ți-ai făcut renume,
Pe care-n versul meu incerc să-l cint.

Victoria

Recenta apariție a unor manuale de
matematică pentru liceele cu profil de
matematică-fizică și informatică mi-a
sugerat citeva reflecții în legătură cu
revoluția științifică-tehnică și conti
nua modernizare a învățământului.
Omul modern iși bazează munca
pe informație. Și in trecut proceda
la fel, dar știința și tehnica nu veneau
in ajutorul lui. Să dăm un singur
exemplu. Un cercetător dintr-un do
meniu. teoretic sau aplicativ, are ne
voie pentru informarea lui de o bi
bliografie completă pentru a fi la zi
cu stadiul cunoștințelor pe tema la
care lucrează. în mod normal, căuta
rea bibliografiei constituie o primă
fază a lucrării, care poate dura un
timp îndelungat. Informatica are po
sibilitatea de a-1 scuti de această
muncă preliminară, devenită acum
inutilă, oferindu-i o bibliografie com
pletă numai în citeva minute, în loc
de săptămîni sau luni.
Preocupările oamenilor de știință în
legătură cu transmiterea și prelucra
rea informațiilor sint de dată relativ
recentă. Matematicienii au creat o
nouă ramură a științei denumită
teoria informației, cu importante apli
cații în tehnică. Paralel, s-a dezvoltat
informatica, știința prelucrării infor
mației, în special cu mijloace auto
mate. prin calculatoarele electronice.
Aceste științe contribuie la revoluționarea activității societății.
Preocupările în legătură cu tehnică
de calcul datează la noi din anii 1950,
dar primul calculator electronic ro
mânesc — CIFA 1 — a fost construit
abia în 1957 la Institutul de fizică
atomică. De atunci, intr-un Interval
de timp relativ scurt, s-au realizat
mari progrese construindu-se calcula
toare electronice din ce în ce mai pu
ternice și mai eficient utilizate. Acest
nou domeniu a impus necesitatea for
mării cadrelor capabile să lucreze cu
echipamente de calcul. Au fost în
ființate astfel licee și facultăți de
informatică avînd in dotare calcula
toare.
Iată deci că revoluția științifică șl
tehnică a impus introducerea în învățămînt a unei specialități care acum
citeva decenii ne era total necunos
cută. Lucrul nu este de mirare. Știin
ța și tehnica intervin în activitatea
oamenilor din ce în ce mai mult De
oarece învățămîntul are drept scop
să-i pregătească pe tineri pentru sar
cinile pe care le vor avea de Îndepli
nit în decursul vieții lor, rezultă că
în programele școlare cunoștințele ști
ințifice și tehnice trebuie să ocupe
un loc din ce în ce mai mare.
Cum posibilitatea de asimilare a
cunoștințelor de către elevi este li
mitată. realizarea unui program efi
cient devine dificilă. De aici, obser
vația că revoluția științifică si tehni
că pune probleme pedagogice fun
damentale pentru formarea viitoare
lor cadre. Dar nu de această pro
blemă ne vom ocupa, ci de una
mai particulară, referitoare la cărțile
de matematici nou apărute, scrise

sculptură și grafică

Octav GRUMEZA
corespondentul
„Scînteii"

RIGORILE EDUCAȚIEI

gînd pînă la indicarea
unor rețete tradiționale
de vopsele — fac din
volumele analizate obiectul unui larg inte
res public.
Realizate In condiții
grafice de excepție și
beneficiind de rezuma
te traduse în mai mul
te limbi de circulație
internațională, recen
tele sinteze consacrate
artei populare româ
nești contribuie la mai
buna cunoaștere a pa
trimoniului nostru spi
ritual, mărturie con
vingătoare a unei stră
vechi civilizații unitare
în diversitatea ei.

Radu
CONSTANTINESCU
•) Angela PaveliucOlariu — „Arta popu
lară din județul Bo
toșani. Portul popu
lar".
Elena Secoșan, Ste
luța Pârâu — „Portul
popular românesc din
județul Tulcea".

• Cin tec pentru fiul meu : 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 șl Martorul știe
mai mult : SALA MARE A PA
LATULUI — 19,30.
• Te voi face să iubești viața :
SALA MICA A PALATULUI
—
17,30; 20,15.
• Muppets la 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.
• Vagabondul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII - 18.45.
• Nervi de oțel s BUCUREȘTI —
9,15: 11,15; 13,30; 15,45; 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
însîngerată
—
16,30;
18,30; 20,15, Mesaj în spațiu — 9;
11,15; 13,30 : CENTRAL.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11;
12,30; 14, Bietul Ioanide — 16, 19 :
DOINA.
• Probă de microfon : TIMPURI
NOI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dublu delict : GRIVITA - 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• în 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.
• 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.

Idealurile comuniste
(Urmare din pag. I)

susțin că tot ceea ce
au făcut pînă acum
comuniștii a fost per
fect și că toți membrii
acestui partid au fost
niște sfinți. Ar fi o
eroare 1 Dar acest par
tid a avut curajul de
a-și recunoaște greșe
lile și pe greșitii lui !
Nu sîntem o grupare
de mistici, de orbeți,
de fanatici. Slntem
niște oameni cu pi
cioarele pe pămînt. în
suflețiți de ideea că
răspundem de tot ceea
ce se întîmplă tn această tară și că vom
da socoteală viitori
mii. Putem să greșim
uneori, dar totdeauna
greșelile sînt îndrep
tate și marele fluviu
al conștiinței comu
niste își regăsește
matca. Iată de ce a
nega cu tristă înver
șunare realizările co
muniștilor este mai
mult decît o aberație.
Stau mărturie orașele
ridicate dintre ruine,
imensul efort de crea
ție si de muncă ai
unor popoare pe care
tăvălugul
războiului
le-a pus la mari încer
cări. Clasa muncitoa
re. din toate țările,

inclusiv din cele capi
taliste. nu visează de
cit să fie lăsată la
uneltele ei. Să con
struiască. Să ajungă
— acolo unde există
înapoieri — pe cei
mai norocoși, care au
putut să-și ridice în
pace civilizația lor și,
mai ales, s-o apere de
distrugerile masive ale
unor lupte teribile.
Este mult ceea ce cere
clasa muncitoare ? Cu
nosc frica de sărăcie
a bogaților. a pierză
torilor de imperii, a
colonialiștilor și a
neocolonialiștilor ra
paci care nu respectă
independenta altora,
care cotropesc pe alții
crezînd că vor face
mai fericite popoarele
pe care le conduc :
dar nici o cucerire de
pămint străin, nici o
însușire de teritoriu
al altora nu a rămas
în veșnicie... De ce
scriu pentru comu
niști T De ce mă simt
onorat să mă declar
un scriitor angajat ?
Pentru că de partea
comuniștilor este ade
vărul. Pentru că oda
tă cu trecerea timpu
lui, cu apariția revolu
ției tehnice in întreaga

• Tom șl Jerry i AURORA — 9;
11,15.
• La răscrucea marilor furtuni ;
FL^REASCA — 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.
• 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.
• Strada Hanovra : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Șaua de argint ; COSMOS
—
15,45; 17,45; 19,45, DRUMUL SĂRII
- 14,30; 16,30; 18,30.
• Scurt popas : DRUMUL SĂRII
— 20.
• O lacrimă de fată : FERENTARI
- 17,30; 19,30.
• Libera, dragostea mea : GIULEȘTI - 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Porțile dimineții : PACEA — 16;
18.
• Fiul cel mare : VIITORUL —
15,30; 17,30; 19,30.
• Lumina
palidă
a
durerii :
POPULAR - 15,30; 17,30; 19,30.
• Vizită la domiciliu :
MUNCA
— 16; 18; 20.
• Căldura : FLACĂRA —
15,30;
17,30; 19,30.
• Femeia fără nume — 18; 20, Pă
cală - 15 : PROGRESUL.
• Program de vacanță : FAVORIT
— 9, GRIVIȚA - 9, GLORIA — 9,
FLAMURA - 9; 11, FLOREASCA
— 9, CULTURAL — 9,30, EFORIE
— 11, MIORIȚA - 9, FERENTARI
— 15,30, GIULEȘTI — 9; 11, PA
CEA - 16, MUNCA — 14, FLACĂ
RA — 9,30; 11,30; 13,30, COSMOS
— 8,30; 10; 12; 14.

lume, masele nu vor
mai putea fi mințite
multă vreme si lăsate
pe mina unor oameni
care visează ca omul
de rind să rămină în
vecii vecilor numai
unealta de îmbogățire
a unui grup restrîns
de indivizi. Numai
cînd toti săracii din
Univers vor avea pe
ei o haină, o pîine pe
masă și un adăpost
deasupra capului, cînd
nu vor mai fi înspăimîntati că vor fi dați
afară din locurile lor
de muncă, numai atunci se va înțelege
cu adevărat pentru ce
s-au luptat de-a lun
gul atîtor amar de ani
cei care au gîndit co
munist. egi care s-au
purtat la modul comu
nist. cei care au visat
la viitorul comunist
al întregii planete.
Și-atunci. ca si acum,
eu si alții vom fi
mîndri că am aparți
nut si aparținem acestui partid si că
ne-am luptat si că ne
luptăm cu mijloacele
noastre modeste ca
asemenea idealuri de
dreptate șl adevăr, de
inaltă omenie să în
vingă.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Examenul — 15, Cavoul de fami
lie — 20, (sala Atelier) : Hagi Tudose — 15, Trei pe o bancă — 19.
• Opera Română : Toaca — 19,
(la Sala Palatului) : Choplniana,
bacul lebedelor (actul II), Bole
ro — 15.
• Teatrul de operetă : Leonard —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu) 1
Gin-Rummy — 19,30, (sala Grădi
na Icoanei) : Anchetă asupra unul
tinăr care nu a făcut nimic —
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 16; 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera
— 15, Un pahar cu sifon — 20.
• Teatrul de comedie : Harold șt
Maude — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) ; Idioata — 15, Timon din Ate
na — 19,30, (sala Studio) ; Scoica
de lemn — 15,
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic):
Ordinatorul — 15. Nu ne naștem
la aceeași vtrstă — 19,30,
(sala
Giulești) : Goana — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurt
circuit la creier — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Jumă
tatea mea e întreagă — 19,30.
• Ansamblul artistic
„Rapsodia
română" : La flntlna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă
năzdrăvanul
— 10,30, Un
ttnăr
printre alții — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Anotim
purile mlnzului — 10.
• Circul
București : Spectacolul
Circului mare din Budapesta —
10; 19,30.
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Plenara Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate maghiară
Vineri a avut loc fn Capitală ple
nara Consiliului oamenilor muncii de
naționalitate maghiară din Republica
Socialistă România, care a dezbătut
sarcinile ce revin consiliului în mo
bilizarea oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară în vederea reali
zării exemplare a Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a României pe anul 1981.
Lucrările plenarei au fost deschise
de tovarășul Mihai Gere. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară.
In cadrul plenarei au luat cuvintul tovarășii : Râcz Ern6, secretar al
Comitetului municipal Cluj-Napoca
al P.C.R., Komlodi Gyula, lăcătuș la
întreprinderea „Unio“ din Satu-Mare,
Bâlint Andrâs, președintele C.A.P.
Săcele, județul Brașov. Gâlpăl Zsuzsanna. secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., Sule Csaba,
maistru la întreprinderea industrială
de fontă și oțel din Simleu Silvaniei,
județul Sălaj, Măjai Albert, pre
ședintele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară Harghita, președintele Co
mitetului județean pentru cultură și
educație socialistă. Mătiș Zoltân,
6trungar la întreprinderea ..Refracta
ra" — Dej, județul Cluj, Csiki Piroska,
membru al Biroului Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., președin
tele Comitetului județean pentru
cultură și educație socialistă. Huszâr
Săndor, redactor-șef al revistei „A
Hdtt“ — București, Szâsz Zoltân,
președintele Consiliului județean al
oamenilor muncii de naționalitate
maghiară Maramureș, Szabo Zoltân,
maistru la întreprinderea de aparate
electrice auto și motoare electrice
din Sf. Gheorghe, județul Covasna,
Kiss Albert, directorul întreprinderii
„Metalotehnica" din Tîrgu Mureș,
județul Mureș.
în raportul prezentat, cit si In ca
drul dezbaterilor, s-au evidențiat suc
cesele de seamă obținute de oamenii
muncii din patria noastră — români,
maghiari, germani și de alte naționa
lități — sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceausescu.
In îndeplinirea obiectivelor actualu
lui cincinal, in înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XII-lea al P.C.R. Tot
odată, a fost relevat ritmul înalt de
dezvoltare a județelor, a tuturor zo
nelor și localităților țării — inclusiv
a celor in care alături de populația
română trăiesc și muncesc oameni

ai muncii de naționalitate maghiară.
S-a arătat că repartizarea rațio
nală a forțelor de producție pe tot
cuprinsul țării, crearea condițiilor
egale de muncă și viată, lărgirea
neîncetată a democrației socialiste,
care asigură participarea activă a tu
turor cetățenilor patriei la condu
cerea societății, precum și afirmarea
deplină a personalității umane, con
firmă. cu forța convingătoare a fan
telor. justețea politicii naționale a
partidului și statului. Prin aplicarea
acestei politici se realizează unitatea
frățească a tuturor fiilor patriei, fără
deosebire de naționalitate, in jurul
Partidului Comunist Român, temelie
a trăiniciei și forței de nezdruncinat
a orînduirii noastre socialiste, factor
esențial de accelerare a progresului
țării.
Participant^ la discuții s-au anga
jat să acționeze cu hotărîre. la locu
rile lor de muncă. în orașele și co
munele unde își desfășoară activita
tea. pentru a înfăptui sarcinile si in
dicațiile cuprinse In cuvîntările
rostite de secretarul general al parti
dului la plenara C.C. al P.C.R. din
16—17 decembrie a.c. și la recenta
plenară a Consiliului National al
F.D.U.S., pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor planului pe anul
1981, primul an al viitorului cincinal,
aducîndu-și întreaga contribuție la
transpunerea în viată a istoricelor
hotărîri ale celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.
Dezbaterile au scos în evidentă voința
oamenilor muncii de naționalitate
maghiară ca. în strînsă unitate cu în
tregul popor, să-și pună toată price
perea și capacitatea creatoare în
slujba progresului tării, creșterii
neîncetate a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce muncesc,
înfloririi și prosperității patriei
comune — Republica Socialistă
România.
La ședința plenară a luat cuvin tul
tovarășul Dumitru Popescu, membru
al Comitetului Politic 'Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.
în încheierea lucrărilor, lntr-o at
mosferă de puternică însuflețire,
participanfii la plenară au adresat o
telegramă
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU. secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune, printre altele :
„Concluzia dezbaterilor din plenară
a fost hotărirea de neclintit a oame
nilor muncii maghiari din România,
în deplină unitate cu intregul popor
și sub conducerea gloriosului Partid

Comunist Român, de a-și consacra
toate forțele transpunerii în viață a
obiectivelor propuse, cu certitudinea
că victoriilor de pînă acum li se vor
adăuga altele mereu mai bogate pe
drumul inaintării patriei noastre
spre socialism și comunism.
Una din marile izbinzi care va fi
asociată întotdeauna de numele
dumneavoastră o constituie realiza
rea obiectivului potrivit căruia în
anul 1980 toate județele să dispună
de o capacitate industrială in stare
să dea o producție de cel puțin zece
miliarde lei. Cu multă satisfacție,
membrii consiliului au reliefat înflo
rirea fără precedent, in acești ani, a
unor județe menținute în trecut
într-o stare Înapoiată, printre care
și județe unde alături de români
trăiesc șt muncesc și oameni ai
muncii de naționalitate maghiară.
Egalitatea în fața posibilităților ma
teriale oferite de societate, in condi
țiile unei dezvoltări in ritm inalt a
forțelor de producție — temelia șl
esența politicii naționale juste a
Partidului Comunist Român — a asi
gurat, deopotrivă, și pentru cetățenii
de naționalitate maghiară din Româ
nia creșterea nivelului lor de trai, o
viață demnă, liberă, prosperă.
Realizările remarcabile cu care în
cheiem actualul cincinal, obținute
prin munca unită, plină de abnega
ție, a oamenilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, ne în
tărește încrederea si hotărirea de a
ne înzeci eforturile in anul care vine
spre noi împliniri in direcția dezvol
tării dinamice si echilibrate a eco
nomiei naționale, a creșterii nivelului
material și spiritual al poporului.
Fiind pe deplin conștient! că nu
mai munca este izvorul bunăstării
materiale $1 spirituale a întregii
noastre societăți, că stă in puterea și
priceperea noastră să făurim, sub
conducerea încercată a partidului, o
viață tot mai îmbelșugată și mai lu
minoasă, o tară tot mai înfloritoare
intre statele lumii, oamenii muncii
maghiari din România, intr-o strînsă
unitate și frăție cu intregul popor,
vor urma și înfăptui eu fermitate li
nia politicii generale a partidului pe
drumul făuririi societății socialisto
multilateral dezvoltate și inaintării
țării noastre spre comunism.
în pragul noului an, urăm din
inimă membrilor conducerii partidu
lui și statului, dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, multă sănătate șl putere
de muncă, fericire și un călduros
„La multi ani !“.

Reglementări de mare însemnătate pentru
creșterea eficientei
comerțului
exterior
■
«
(Urmare din pag. I)

și chiar ministere solicitau în mod
insistent produse din import. Unităti
care nu exportau nimic sau foarte
puțin doreau neapărat să primească
utilaje, instalații, scule sau chiar
diferite obiecte mărunte de inventar
numai din import și, dacă era posibil,
cu etichete cit mai sofisticate. Bine,
dar de unde fonduri valutare 7 Aid.
de regulă, atitudinea solicitatorilor
se schimba : „Aceasta este o pro
blemă a economiei naționale". De
sigur, importul este și o problemă la
nivel național. Dar el trebuie dimen
sionat în fiecare Întreprindere și ra
mură la strictul necesar. Și resursele
valutare ale economiei naționale
depind în mod direct de cantitatea și
calitatea produselor exportate de fie
care întreprindere în parte. Adică, de
aportul fiecărui colectiv de muncă la
îndeplinirea și depășirea sarcinilor
de export.
Ca atare, potrivit noilor reglemen
tări legale, rezultatele activității de
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională se reflectă în re
zultatele financiare de ansamblu ale
unităților economice. Practic, începînd de anul viitor, ministerele,
celelalte organe centrale și locale,
centralele și întreprinderile care pro
duc pentru export sau beneficia
ză de importuri vor întocmi o
balanță comercială și un plan de
încasări și plăți valutare pentru
propria activitate de comerț exterior
și cooperare economică internaționa
lă, care vor fi aprobate odată cu ce
lelalte sarcini de plan. De asemenea,
pe baza volumului total de activitate,
întreprinderile de comerț exterior
vor elabora bugete de venituri și
cheltuieli, precum și planuri de înca
sări, plăti și beneficii valutare, care
fac parte integrantă din buget. Cît
importăm 7 Cît exportăm 7 Iată două
probleme esențiale, de fapt două
puncte de reper, care trebuie să stea
în centrul atenției tuturor cadrelor
de conducere, specialiștilor, muncito
rilor. In acest context, legea stabileș
te că importurile planificate se efec
tuează numai în măsura în care se
realizează trimestrial si planul de
export sau există contracte de export
care să asigure resursele valutare
necesare. Desigur, pe măsură ce o
unitate realizează produse peste pre
vederile de plan, de calitate superioa
ră. solicitate și valorificate In con
diții avantajoase pe piețele externe,
va beneficia și de fonduri valutare
suplimentare, va dispune de resurse
mai mari pentru import și stimularea
oamenilor muncii.
Un capitol distinct al noii legi se
referă la îmbunătățirea raporturilor
contractuale dintre întreprinderile de
comerț exterior și unitățile producă
toare de mărfuri pentru export sau
beneficiare de mărfuri din import.
De fapt. întreaga activitate de ex
port-import se va desfășura numai
pe bază de contracte ferme, care pre
văd obligații și drepturi reciproce
atît pentru Întreprinderile de comerț
exterior, cît și pentru unitățile pro
ducătoare. Prin aceasta se urmărește

• „BIOPLASTUL", RE
MARCABILĂ INOVAȚIE
IN TEHNICA MEDICALĂ.
Invenția unui biochimist maghiar
denumită „bioplast" rezolvă pro
blema înlocuirii provizorii a țe
suturilor atacate de boli și în
depărtate în cursul intervenții
lor medicale. Substanță histocompatibilă, bioplastul este un
Implant destinat să se resoarbă
după intervenția chirurgicală,
fiind produs pornind de la fibrina extrasă din singele uman
sau animal. Se confecționează
fragmente de țesut de o culoare
galbenă-pală. care. introduse
sub piele sau intr-un alt țesut,
se resorb treptat, cedînd locul
țesutului propriu organismului.

întărirea răspunderii pentru acope
rirea planului de comerț exterior cu
contracte, la prețuri competitive, șl
o eficientă corespunzătoare a impor
turilor. Totodată, cresc atribuțiile si
responsabilitățile unităților producă
toare pentru asigurarea ritmică și la
un nivel calitativ superior a fondului
de marfă destinat exportului. De re
ținut că încheierea principalelor con
tracte de export și import se va face
și cu participarea reprezentanților
unităților producătoare, precum și —
după caz — ai institutelor de cerce
tare științifică, inginerie tehnologică
și de proiectare. Această măsură vine
de fapt și in sprijinul întreprinderilor
de comerț exterior, care avînd alături
pe producători vor putea să răspundă
cu mai multă operativitate și promp
titudine la solicitările partenerilor
externi. în același timp. întreprinde
rile de comerț exterior au și ele da
toria să exercite un control perma
nent in unitățile producătoare asu
pra pregătirii fabricației și, realiză
rii la termen și de bună -calitate a
mărfurilor destinate exportului.
In vederea sporirii eficienței eco
nomice a activității de comerț exte
rior și întăririi continue a monedei
naționale, noua lege aduce modificări
de principiu și în ce privește siste
mul de relații financiar-valutare in
activitatea de export-import. Astfel,
incepînd de Ia 1 ianuarie 1981 se re
nunță la noțiunea de „lei-valută" și
se introduce cursul comercial unic
exprimat în lei, care reflectă media
cursurilor de revenire la export și
import pe produse și grupe de pro
duse. în felul acesta se asigură o le
gătură mai strînsă între preturile in
terne și preturile de pe piețâle exter
ne, precum și o influentă corespun
zătoare a acestora din urmă asupra
gestiunii economice a unităților pro
ducătoare de mărfuri pentru export
sau beneficiare de importuri și a în
treprinderilor de comerț exterior. La
stabilirea cursului comercial unic și
a cursului de revenire pe produse si
grupe de produse se pornește de la
necesitatea valorificării superioare a
produselor de export pe piețele ex
terne. de la cerința creșterii generale
a eficientei comerțului exterior.
Legea cuprinde în același timp o
serie de prevederi pentru îmbunătă
țirea activității întreprinderilor de
comerț exterior și stimularea expor
tului. Astfel, întreprinderile de co
merț exterior au posibilitatea să
efectueze — în afara obiectului de
activitate aprobat — și alte exporturi,
îndeosebi de produse ale industriei
construcțiilor de mașini, In cadrul
operațiunilor de contrapartidă pentru
importuri, precum și orice alte expor
turi, dacă realizează indicatorii de
eficiență planificați. Totodată. între
prinderile de comerț exterior pot și
trebuie să-și organizeze o rețea pro
prie de comercializare, asistentă teh
nică și servire. în general, prin toate
prevederile legii se urmărește ca în
treprinderile de comerț exterior să se
afirme cu și mai multă tărie ca orga
nisme active, operative, care să
realizeze cu mal multă îndrăzneală,
hotărîre și inițiativă operațiuni co

Virtuțile bioplastulul au fost
confirmate la cel de-al 7-lea
Congres european de chirurgie
experimentală de la Amster
dam.

• RICȘĂ... CU MO
TOR. Ricșa — triciclul tradi
țional folosit de secole în India
ca mijloc ieftin de transport
ta orașe — va fi supusă
modernizării. O organizație de
cercetări in domeniul locomoție!
a anunțat definitivarea unui
prototip de ricșă dotat cu un mo
toraș , de 49 centimetri cubi.
Noul vehicul va putea să trans
porte doi adulți și un copil, plus
o greutate de circa 25 kg cu o
viteză de 15 km pe oră. Consu

merciale cu aport valutar pe piețele
externe.
La rîndul lor, unitățile producătoa
re au dreptul să folosească — pen
tru necesități proprii — o parte din
volumul încasărilor valutare obținu
te peste prevederile de plan ca urma
re a sporirii producției destinate ex
portului. Sumele respective vor putea
fi folosite pentru importuri destinate
dezvoltării producției de export, in
troducerii de tehnologi! noi sau pen
tru achiziționarea de materiale, subansamble și piese de schimb. Deci,
cu cît o întreprindere desfășoară o
activitate de comerț exterior mai efi
cientă, cu atît are și posibilități mai
mari de a achiziționa și introduce tn
producție utilaje și tehnologii mo
derne.
In ansamblu, prevederile acestei
legi au menirea să determine afir
marea unui spirit nou. mal activ șl
plin de răspundere în activitatea de
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională, în scopul creș
terii eficientei acestei activități de
mare importanță pentru dezvoltarea
economico-socială a țării. în lumina
exigențelor formulate de conducerea
partidului și a prevederilor acestei
legi, oamenii muncii din întreprinde
rile producătoare și de comerț exte
rior au înalta îndatorire de a acționa
cu fermitate, incepînd din primele
zile ale anului viitor, pentru Îndepli
nirea integrală și la un nivel calita
tiv superior a planului de export,
pentru asigurarea, pe această bază,
a resurselor valutare necesare econo
miei naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntaro la Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
din 16-17 decembrie 1980
Editura politică

Primire la C. C. al P. C. R.
La Încheierea vizitei pe car» a
întreprins-o in țara noastră, în pe
rioada 22—26 decembrie ax., la in
vitația C.C. al P.C.R., delegația
Uniunii Democrate a Poporului Ma
lian (U.D.P.M.), condusă de M’Bouille Siby, membru al Comitetului Exe
cutiv Central al U.D.P.M., secretar
adjunct cu problemele organizatorice,
a fost primită de tovarășul Iosif
Banc, membra al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, șeful delegației
U.D.P.M. a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășei Elena
Ceaușescu un salut prietenesc, cele
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român
noi succese in construcția societății
socialiste multilateral dezvoltate din
partea
secretarului
general al
U.D.P.M., președintele Republicii
Mali, Moussa Traore.
Totodată, conducătorul delegației
U.D.P.M. a făcut aprecieri elogioase
privind succesele Înregistrate de po
porul român in dezvoltarea econo
miei, științei, lnvățămintului și cul-

PROGRAMUL 1
9,30
9,50
10.10
11,45

12,05

13,00
18,30
18.50
19,00
19,25

19.50

20,35

21,40
21,55
22.10

Curs de limba spaniolă
Curs de limba franceză
Teleclnemateca (reluare)
Cum vorbim, cum scriem • Scri
sori șl... scrisori. Corect și... inco
rect In redactarea unei scrisori
• poșta emisiunii
Concert educativ. Creația
popu
lară — izvor al artei sunetelor.
Peisaj românesc (I)
Mozaic
cultural-artlstlc-sportiv.
Decembrie 1980. Cronica evenimen
telor politice
1001 de seri
Telejurnal
împliniri șl perspective de Ia un
cincinal la altul. Pe coordonatele
dezvoltării : județul Vrancea
Teleenclclopedla • Civilizații me
galitice — Stonehenge (II) • Se
colul XXI. Idei, proiecte,
soluții
(în transporturile aeriene ale viito
rului) « Artă universală : Cour
bet. • Astrofizica. Structuri ste
lare
Film serial ! „Uriașul" — episo
dul I. Premieră pe țară. Producție
a studiourilor americane. In distri
buție : Elisabeth Taylor,
Rock
Hudson, James Dean, Chill Wills,
Carrol Baker, Rod Taylor. Regia :
George Stevens
CIntec pentru țara mea
Telejurnal • Sport
Șlagăre in devenire. EmiBiuneconcurs de muzică ușoară.

mul mediu va fi de 3 litri la
100 km, ricșa puțind fi acționa
tă și cu ajutorul pedalelor. Cîte
va firme constructoare au achi
ziționat deja brevetul pentru
construirea noului vehicul.

• ENCICLOPEDIE IN
BENZI DESENATE. De <«rînd, la Paris a apărut primul
volum dintr-o originală „Enci
clopedie tn benzi desenate", pre
văzută să aibă nouă volume, din
care ultimul va apărea ta ianua
rie 1982. Realizată cu colaborarea
unor prestigioși oameni de știin
ță, lucrarea Iși propune să facă
cit mai accesibile tineretului no
țiunile științifice chiar și cele
mai aride.

turti, în întreaga viață social-politlcă
si a relevat contribuția României so
cialiste la cauza destinderii, păcii și
colaborării internaționale.
Mulțumind, tovarășul Iosif Banc
a rugat să se transmită din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu un cald
salut și urări de sănătate și fericire
personală conducătorului partidului și
statului malian. Moussa Traore, și
soției sale, iar poporului malian noi
succese în lupta sa pentru consoli
darea independenței economice și
făurirea unei noi societăți de pro
gres și prosperitate.
La primire a participat tovarășa
Ghizela Vass, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. A fost prezent
ambasadorul Republicii Mali în țara
noastră, Moussa Coulibaly.

★

în timpul vizitei pe care a Intreprins-o în țara noastră, delegația
U.D.P.M. a avut intilniri și convor
biri la Consiliul Central al U.G.S.R.,
C.C. al U.T.C., Academia „Ștefan
Gheorghiu" și Consiliul Național al
Femeilor. Delegația a vizitat, de ase
menea, unele obiective economice șl
social-culturale din București și ju
dețul Ilfov.

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ia Inspectoratul General al Miliției — Direcția
circulație pentru zilele de sfîrșlt de an 1980 și început de
an 1981
După cum se știe, cu prilejul săr
bătorilor de Anul nou, automobiliștii
vor beneficia de patru zile consecu
tive pentru deplasări, indiferent de
caracterul par sau impar al nume
relor de înmatriculare ale mașinilor.
Pornind de la statisticile anilor precedenți, se poate estima că traficul
rutier va înregistra valori ridicate in
după-amiaza zilei de 31 decembrie și
in zilele de 3 și 4 ianuarie. Condui
ta disciplinată a automobillștilor în
aceste zile este hotărîtoare în men
ținerea siguranței rutiere. Prezen
tarea sintetică a evoluției accidente
lor în perioada 29 decembrie 1979 —
2 ianuarie 1980 relevă principalele
direcții în care trebuie să se îndrep
te atenția conducătorilor auto, pen
tru a preintîmpina producerea da
evenimente rutiere nedorite. în pe
rioada sus-amintită, numărul acci
dentelor a fost de 24 tn ziua de 29
decembrie 1979, soldate cu 7 morți
și 19 răniți, iar in ziua de 2 ianuarie
1980 au fost 7 accidente, soldate cu
2 morți și 6 răniți. Cauza cauzelor
a constituit-o excesul de viteză. Mai
exact spus, rularea cu viteză ce de
pășea limita mersului in siguranță
al autovehiculului pe drumuri urne
le. cu polei, pe timp de ceață sau
după lăsarea serii. Este de reținut
și faptul că printre cei care au pro
vocat accidente s-au aflat și șoferi
profesioniști ța volanul autovehicu
lelor proprietate persomHă. loan
Isvac, de exemplu, șofer la I.T.A.
Adjud, circula pe data de 1 ianua
rie 1980, în jurul orei 4, pe un drum
comunal din județul Bacău, cu vite
ză excesivă pe carosabilul acoperit
cu polei. La o curbă, a derapat și
s-a izbit de un pom, împrejurare ta
care sora sa și-a pierdut viața.
Pentru deplasarea in siguranță, In
aceste zile, conducătorii auto sint
Invitați să țină seama de eiteva re
comandări :
• Planificarea judicioasă a de
plasărilor, ceea ce înseamnă plecare
din timp, pentru a se ajunge la timp,
fără exces de viteză, depășiri peri
culoase. viraje bruște și alte mane
vre de natură să pericliteze siguran
ța rulării. Trebuie ținut seama de
variațiile meteorologice de la o zonă
la alta a țării.
• Evitarea deplasării după lăsarea
nopții șl in zorii zilei, cind vizibili
tatea foarte redusă și oboseala con
stituie factori favorizatori de acci
dente.
9 Renunțarea Ia călătorii
foarte
lungi. în anii trecuți au avut loc
cîteva accidente foarte grave din
cauza excesului de viteză și oboselii
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Primire la primul ministru al guvernului

A apărut broșura:

19,90 Telejurnal
19,25 împliniri șl perspective de la un
cincinal la altul
19,50 Maeștrii artei muzicale :
Marla
Callas
M.30 Oceanul planetar. Producție • tiudlourilor de televiziune B.B.C.
11,20 Muzică de Jaz. Selecțlunl din gala
de jaz — Brașov, decembrie i960
21.55 Telejurnal • Sport
22,10 Șlagăre tn devenire. Emlsluneconcurs de muzică ușoară

vremea
Timpul probabil pentru allele de 22,
29 șl 30 decembrie. In țară : Vremea va
fi în general închisă șl in răcire ușoară.
Vor cădea precipitații locale, mai ales
Bub formă de lapoviță și ninsoare In
nordul țării și predominind sub for
mă de ploaie în sud. Vint moderat, cu
intensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre
minus 8 și plus 2 grade, Izolat mal
coborite tn depresiuni, iar cele maxime
vor oscila intre minus 5 șl plus 4 gra
de. Ceață dimineața șl seara, tn Bucu
rești.: Vreme in general tnchisă șl în
răcire ușoară. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ploi șl burnițe slabe,
Vint moderat. Temperaturile
minime
vor fi cuprinse intre minus 2 șl zero
grade, iar cele maxime intre 3 șl 0 gra
de. Ceață, dimineața șl seara. (Marga
reta Struțu, meteorolog de
serviciu).

• ROENTGEN
IN
CULORI. Pentru mărirea pre
ciziei diagnosticului ta diferite
boli, cercetătorii de la Institu
tul de radiofizică și electronică
al Academiei ucrainene de ști
ințe au propus să se utilizeze o
mașină electronică de calcuL
Transformînd tn eiteva «ecunde
fotografia alb-negru tntr-una
color, computerul tace să creas
că numărul de informații pe
care le oferă imaginea și ajută
astfel la stabilirea mal precisă
a modificărilor survenite ta or
ganele interne ale bolnavului.

automobillștilor plecați la drum pen
tru a petrece revelionul la sute de
kilometri de localitatea de domiciliu.
• Evitarea cu desăvirșire a condu
cerii autovehiculului sub influența
băuturilor alcoolice.
• Asigurarea stării tehnice a auto
vehiculelor. cu precădere a direcției,
frinei, ștergătoarelor de parbriz și
sistemului de dezaburire.
• Copiii să fie așezați numai pe
bancheta din spate. Să se evite în
cărcarea excesivă a portbagajului,
precum și instalarea de bagaje voluminoase pe acoperișul autoturismelor.
• Șefii de garaje
_ . și de autobaze
șă asigure folosirea judicioasă a auto
vehiculelor proprietate socialistă, gararea și paza acestora, prevenind
orice posibilitate de utilizare nelega
lă a mașinilor statului
Frezente la datorie, pentru a supra
veghea și dirija desfășurarea unei
circulații in deplină siguranță, ca
drele de miliție adresează tuturor
participanților la trafic urarea
„Drum bun și la mulți ani 1“

★

Direcția drumurilor din M.T.Tc. co
munică următoarele : Din cauza unor
alunecări de teren pe drumul național
iir. 72 Tîrgoviște — Ploiești, km 46 +
950 lingă localitatea Mija, circulația
a fost deviată pe drumul județean
Răzvad — Moreni — I.L. Caragiale.
drum in Întregime modernizat.

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Iile Verdet, a trimis o telegramă
de felicitare lui Ahmed Ould Bneijara, cu ocazia învestirii sale ca primministru al Guvernului Republicii
Islamice Mauritania. In telegramă se
adresează sincere felicitări și cele
mai bune urări de succes în realiza
rea misiunii încredințate si se ex
primă convingerea că relațiile dintre
țările noastre se vor dezvolta tot mai
mult in viitor, în folosul celor două
popoare, al păcii. înțelegerii și cola-,
borării internaționale.

ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, a trimis o telegramă
tovarășului Ilie Verdeț. prim-mlnistru al Guvernului Republicii Socialis
te România. în care mulțumește
cordial pentru felicitările transmise
cu ocazia sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Totodată, adresează cele mai
bune urări de noi succese și prospe
ritate poporului României socialiste,
exprimînd convingerea că relațiile
bune tradiționale de colaborare rodni
că dintre țările noastre prietene se
vor dezvolta în continuare in avan
tajul reciproc.

★

Tovarășul Veselin Giuranovicl, pre

unui

intre

și Bangladesh
La București s-au Încheiat, vineri,
convorbirile dintre tovarășul Cornel
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internațio
nale, și Jamaluddin Ahmed, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul industriilor din Republica Popu
lară Bangladesh.
La încheierea convorbirilor, cei doi
viceprim-miniștri au semnat un
aide-memoire, in care sînt prevăzu
te măsuri vizînd lărgirea și diversi
ficarea cooperării economice, concre
tizarea unor acțiuni de conlucrare în
domenii de interes comun, îndeosebi
în petrochimie, transporturi, indus
tria textilă, economia forestieră. Sînt

menționate, de asemenea, posibilită
țile de inițiere a colaborării și în alte
sectoare de activitate, cum sînt cele
energetice, agricol și petrolier.
La semnare au luat parte Marin
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, precum și Io
sif Chivu, ambasadorul României la
Dacca, și A. W. Shams-ul Alam. am
basadorul R.P. Bangladesh la Bucu
rești.

★

în aceeași zi, Jamaluddin Ahmed a
avut o întrevedere cu loan Avram,
ministrul industriei constuctiilor de
mașini.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Selecționata de hochei ne gheată
a României va susține astăzi și mîine două partide de verificare tn
compania valoroasei echipe cehoslovace T.J. Olomouc. Ambele meciuri se vor desfășura pe patinoaruî
„23 August" din Capitală, cu începere de la ora 16,30.

puncte. Gene Mayer (S.U.A.) — 1 643
puncte și Harold Solomon (S.U.A.) —
1 509 puncte. Acești șase tenismeni
sînt calificați pentru „Turneul cam
pionilor". Pentru celelalte două
locuri candidează argentinienii Jose
Luis Clerc și Guillermo Vilas, americanil Eliot Teltscher și Brian Gottfried.
între 4 și 8 februarie, orașul canadian Toronto va găzdui un mare tur
neu internațional de tenis, la care
și-au anunțat participarea opt dintre
cei mai buni jucători din lume, prin
tre care suedezul Bjiîrn Borg, ame
ricanii Jimmy Connors. John McEn
roe. Vitas Gerulaitis. Ilie Năstase și
Wojtek Fibak.

înaintea campionatelor Internaționale de tenis ale Australiei, ultimul
mare turneu al anului, în fruntea cla
samentului „Marelui Premiu FILT"
se menține americanul John McEn
roe — 2 342 puncte, urmat de Ivan
Lendl (Cehoslovacia) — 2 093 punc
te. Jimmy Connors (S.U.A.) — 1 981
puncte. Bjdrn Borg (Suedia) — 1 954

DE LA C. E. C.
Posesorii de obligațiuni C.E.C. cu
cîștiguri au posibilitatea ca in ziua
de 31 decembrie a.c. să-și sporeas
că economiile personale, datorită
celor 11 327 de cîștiguri cu valori
cuprinse între 50 000 de lei și 800
de lei, pe care Casa de Economii
și Consemnațiuni le va acorda la
tragerea la sorți pentru ultima
lună a acestui an.

După cum s-a mal informat, tra
gerea la sorți va avea loc in Bucu
rești, ta sala Casei de cultură din
str. Zatomit nr. 6, la ora 13,00.
Tragerea la sorți este publică,
toți cei interesați puțind partidpa
la lucrările de efectuare a acesteia.
Listele oficiale cu rezultatele
tragerii la sorți menționate vor fi
publicate ta ziarele „Sdnteia" și
„România liberă".
—-;:i-

J i

Revista Jours de France" supune atenției o interesantă ipoteză:
Longevitatea și alimentația corectă
In ultimul timp, In multe țări occidentale sint inițtate diverse campanii
și acțiuni care, pornind de la creșterea morbidității datorită unei alimen
tații greșite, Iși propun si educe populația să se hrănească corect, pe baze
Științifice, ca unul din factorii indispensabili ai menținerii sănătății, tn
același timp, in presa țărilor respective se înmulțesc articolele pe această
temă. Săptăminalul parizian „JOURS DE FRANCE" publică, astfel, sub
titlul „Există o alimentație de viață lungă", un interesant articol, care,
citind exemplul unor populații din Asia centrală fi America de Sud ce se
remarcă printr-o mare longevitate, datorită. Intre altele, unui anumit mod
tradițional de a se hrăni, trage o serie de concluzii de largă aplicabilitate
asupra alimentației omului modem.
Ceea ce prezintă cel mai mare In
teres din studiul vieții longevivilor,
se arată, ta acest sens, in articol, este
alimentația lor. Ar fi destul de ris
cant să pretindem că există o ali
mentație care garantează automat
prelungirea vieții pînă la o virstă
înaintată. In schimb, este absolut
posibil să afirmăm că alimentația
exercită o influență asupra duratei
vieții.
Alimentația acestor Îndepărtate
populații longevive se deosebește
substanțial de alimentația omului
modern : ele consumă puțin zahăr,
puține grăsimi și puțină sare. In ace
lași timp, nu consumă carne la ab
solut toate mesele. Or. hrana omului
modern include frecvent zahăr, sare,
grăsimi, ceea ce nu corespunde, de
sigur, exigentelor dieteticii.
Puțin zahăr este bun. Prea mult
zahăr favorizează excedentul de
greutate și creșterea glicemiei la cei
predispuși la diabet. Or, consumul
de zahăr rafinat nu a încetat să
crească de 20—30 de ani încoace.
Chiar și copiii s-au obișnuit să con
sume băuturi Îndulcite, de exemplu,
mâi degrabă decit apă simplă. Aceasta este o tendință pe care adulții o pot corija, atît pentru binele
lor, cît șl al copiilor. Cind ți-e sete
nimic nu este mai bun ca un pahar
de apă simplă și proaspătă.
Este bine să folosim puțină sare,
deoarece ea scoate mai mult tn evi
dență gustul alimentelor. Solnița
aflată la dispoziție pe masă pentru
a săra absolut totul, uneori chiar
fără să fi gustat Înainte mincarea,
este insă o obișnuință proastă. Sarea
favorizează hipertensiunea ca fi re

Gradul de luminozitate a punc
telor care formează Imaginea
este tradus de oomputer ta lim
bajul cifrelor. Pe baza analizei
acestor cifre, creierul electronic
face o caracterizare precisă a
stării țesuturilor sub forma unor
scheme colorate. Fiecare culoare
Indică pe aceste scheme o anu
mită stare a zonelor cercetate
ale organismului.

• COMPUTERUL AR
BITRU. Pentru a evita orice
Încercare

pe ambasadorul Republicii Burundi,
Clement Sambira.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.
(Agerpres)

Tovarășul Iile Verdeț. prlm-mlnistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, vineri,
in vizită protocolară de prezentare

de fraudă ta cursele

tinerea apei In organism. Dealtfel,
există suficientă sare in alimente
pentru ca să desființăm solnița de
pe masă. Sau. măcar, să o plasăm
la o distanță mai mare, astfel incit
efortul de a o lua 6ă-l descurajeze
pe amatorul de sare.
Ne plac grăsimile deoarece alimen
tele grase sînt ingurgitate mai ușor.
Dar această plăcere ne antrenează,
adesea, să mincăm mai multe gră
simi decit avem nevoie. Or, exce
dentul de grăsimi nu numai că duce
la obezitate, dar este dăunător și
sistemului digestiv. Grăsimile impun
stomacului și ficatului un efort su
plimentar și. la nivelul intestinului,
favorizează o concentrație de acizi
biliari, care, potrivit presupunerilor,
6e află la originea unor maladii gra
ve, chiar foarte grave, ale colonului.
în același timp, omul modern pre
feră hrana moale, obicei, de aseme
nea nociv. Hrana moale ne tentează
să mincăm prea repede, deoarece
facem un efort mai redus de masti
cație sau chiar nici un fel de efort.
Aceasta nu este recomandabil nid
pentru dinți. Nu mai știm să mes
tecăm decit bucățile cele mal fragede
de carne ; pe celelalte le tocăm. Nu
ne mai place coaja plinii, mincăm
numai miezul pufos. Toate acestea
duc la lene digestivă.
Ce este de făcut 7 Mal .tatii tre
buie să ne obișnuim din nou cu gus
tul natural al alimentelor. Aceasta
este cheia adevăratei gastronomii.
Pentru a reveni la zahăr, vom da un
singur exemplu : un amestec bun de
cafea este suficient de aromat pen
tru a face inutil adaosul de zahăr,
sau. în orice caz. pentru a reduce
simțitor cantitatea de zahăr adău-

de maraton (nu de puține ori
s-a intimplat ca unii concurenți
să apuce pe „scurtătură" ta ca
zul cind traseul străbătea un
mare oraș) s-a pus la punct un
sistem de microprelucrători care
se amplasează de-a lungul par
cursului. Pe maioul fiecărui con
curent se atașează o etichetă
electrică (vezi toto). Cind eti
cheta intră ta cîmpul de percep
ție al microprelucrătorului, aces
ta o înregistrează automat, tn
telul acesta orice posibilitate de
fraudă este eliminată. Stat, de
asemenea, eliminate pierderile de
timp necesitate de calculul tim
pului realizat de fiecare concu
rent, tatrucît acest lucru este
realizat de către mlcroprelucră-

gată. In ce privește deserturile, este
foarte ușor să fie înlocuite cu fruc
te. Fructul cel mai dulce este mai
puțin dulce decit o prăjitură și, în
afară de aceasta, conține fibre vege
tale atît de necesare bunei funcțio
nări a intestinului.
Referindu-ne la condimente, tre
buie amintit că ele nu se limitează
la sare. Cimbrul, tarhonul, lămîia,
piperul, cuișoarele, oțetul, ca să nu
cităm decit eiteva, stat cît se poate
de indicate pentru a scoate în evi
dență gustul unui aliment. Ele au, de
asemenea, o influentă mai bună
pentru sănătate decit sarea.
Nu mai este nevoie să spunem că
nu este absolut necesar să mincăm
carne de două ori pe zi, sau că nu
este obligatoriu dacă mincăm multă
came să avem garantată o viață în
delungată. Mai trebuie repetat că
lactatele și ouăle reprezintă o sursă
suficientă de proteine pentru masa
de seară, că supele, orezul, lintea,
pastele sint adevărate alimente $1 că
orice persoană activă și avizată ar
trebui să se scoale de la masă îna
inte de a se sătura complet 7
în ceea ce privește alimentele
moi, ele nu sint recomandabile nid
tinerilor și nid bătrinilor. Să reluăm
obiceiul de a mesteca bine mincarea
înainte de a o Înghiți. Este un mij
loc de a fortifica dantura tinerilor și
de a pregăti dantura solidă a virstei
adulte. Masticația este cel mai bun
mijloc de a predigera alimentele cu
ajutorul săli vei, ded de a ne menaja
stomacul.
In conduzie, omul modern se allmentează greșit și măntncă.. prea
.
mult. Evident că mesele frugale nu
pot fi prezentate ca un certificat ab
solut de viață lungă. Dar nu este
mai puțin adevărat că un bun echi
libru alimentar, care menajează
inima, arterele, stomacul, intestinul,
ficatul și rinichii, are o influență sa
lutară asupra organismului. Această
influentă este cu atît mai mare cu
cît este practicată timp mai Îndelun
gat. A mînca numai dt iți trebuie,
adică In mod echilibrat, aceasta este
„regula de aur" a sănătății.

• SOLARII
PEN
TRU... CAI. Băi,e de

tor. Procedeul a fost utilizat
pentru prima oară ta timpul
recentului maraton desfășurat la
New York.

și caii — iată o asociație de cu
vinte mai puțin Intîlnită. Și to
tuși, se pare că bronzarea... pa
trupezilor este o operațiune utilă și necesară. După cum au
demonstrat oamenii de știință
englezi, animalele supuse raze
lor ultraviolete se simt mai bine
decit cele care nu se bucură de
acest tratament, rănile lor se
vindecă mai repede ș.a. Șl pentru
că tn Anglia zilele însorite nu
«int foarte multe, specialiștii au
preconizat și chiar construit so
larii speciale cu lămpi cu cuart.
unde caii fac băi de soare șt
se pare că se simt taclntațl.„

Manifestări consacrate României
cu prilejul aniversării Republicii
In diferite țări ale lumii tint or
ganizate manifestări consacrate celei
de-a 33-a aniversări a proclamării
Republicii in România.
La MOSCOVA, Uniunea ziariști
lor din U.R.S.S. a organizat o intilnire prietenească. A luat cuvintul A. F.
Homenko, membru al conducerii
Uniunii ziariștilor din U.R.S.S., care
a relevat realizările obținute de po
porul român in cei 33 de ani de la
proclamarea Republicii.
La KIEV, la Centrala de tricotaje
„Roșa Luxemburg", membru colec
tiv al Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), filiala Ucrai
na, a avut loc o adunare festivă la
care au participat muncitori, tehni
cieni, ingineri din această impor
tantă întreprindere economică. Prof,
univ. V. Semcinski, vicepreședinte
al A.P.S.R., filiala Ucraina, a vor
bit despre importanța datei de
30 Decembrie in istoria României,
despre semnificația acestui eveni
ment, precum și despre realizările
obținute de poporul român în opera
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Un concurs cu tema „Cunoașteți
România", la care au participat elevi
din patru licee ale orașului, s-a
desfășurat la Centrul cultural din
BRATISLAVA. A fost un prilej de
cunoaștere și evocare a istoriei, eco
nomiei, culturii și geografiei țării
noastre. Președintele juriului, Jan
Jankovici, directorul centrului, a
subliniat relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare româno-ce-

hoslovace, dezvoltarea lor continuă
pe multiple planuri.
O conferință, urmată de vizionarea
unui film românesc, a avut loc la
HAVANA, organizată la Școala de
cadre a Asociației naționale a mici
lor agricultori (A.N.A.P.), de Insti
tutul cubanez de prietenie cu alte
popoare — I.C.A.P. Au fost prezenți
Alfonso Zelaya, vicepreședinte al
I.C.A.P., reprezentanți ai Ministeru
lui Relațiilor Externe și activiști ai
organizațiilor de masă și obștești. In
cadrul conferinței s-au subliniat
semnificația actului de la 30 Decem
brie 1947, succesele obținute de po
porul român in edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate.
In cadrul manifestărilor organizate
în Sri Lanka, la COLOMBO a avut
loc o gală a filmului românesc la
care au participat miniștri, repre
zentanți ai conducerilor partidelor
politice, șefi ai misiunilor diploma
tice, un numeros public.
Asociația de prietenie Japonia—
România a organizat, la TOKIO, o
seară culturală in cadrul căreia
prof. dr. Takeshi Shinmura, pre
ședintele asociației, a vorbit despre
însemnătatea acestei zile în istoria
României, precum și despre succe
sele obținute de poporul român in
dezvoltarea sa economico-socială in
cei 33 de ani de la proclamarea
Republicii. Un grup de studenți de
la Universitatea Keyo, din Tokio, a
prezentat un frumos program de
cintece și dansuri populare româ
nești.
(Agerpres)

PHENIAN 26 (Agerpres). — Dumi
tru Bejan, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
tionale. a avut la Phenian convor
biri cu Cio Zan Gin, ministrul co
merțului exterior al R.P.D. Coreene,
precum și cu conducerea Ministeru
lui Relațiilor Economice Externe al
acestei țări. Au fost examinate sta
diul actual și perspectiva dezvoltării
schimburilor comerciale sl a colabo
rării economice reciproce. La con
vorbiri a participat Paul Marinescu,
ambasadorul țării noastre in R.P.D.
Coreeană.

Dumitru Bejan șl Han Su Ghil,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. au semnat la 26 decembrie
acordul între Guvernul Republicii
Socialiste România șl Guvernul Re
publicii Populare Democrate Coree
ne privind schimbul de mărfuri și
plățile pe perioada 1981—1985 și pro
tocolul comercial între cele două
țări pe anul 1981. Schimburile reci
proce de mărfuri între cele două țări
prevăzute pentru viitorul cincinal
înregistrează o importantă creștere
șl diversificare.

Lichidarea foametei și imperativul
noii ordini economice
Declarațiile directorului general al F.A.O.
ROMA 26 (Agerpres).
— Intr-o alocuțiune ros
tită recent la Roma,
directorul general al
F.A.O.. Edouard Saouma, a subliniat că o
mare parte a populației
globului este lipsită de
hrana necesară, apreci
ind că între 400 și 500
milioane de femei și co
pii din țările lumii a
treia suferă de foame și
că această situație se a-

gravează continuu. Foa
metea este o consecință
directă a sărăciei, feno
men ce ar putea fi eli
minat sau atenuat nu
mai cu ajutorul unor
reforme structurale se
rioase. a spus el. referindu-se In special Ia
necesitatea unei noi or
dini economice interna
ționale.
In acest context, di
rectorul
general
al
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SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
CONVORBIRI SOVIETO—POLO
NALE A
R. S. VIETNAM și-a
NE. La 26 decembrie. Leonid
încheiat lucrările la Hanoi. De
Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
putății au dezbătut și adoptat noua
Constituție a R.S.V. De asemenea,
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. l-a
primit la Kremlin pe Jozef Czyrek,
au fost adoptate noua lege referi
toare la alegerea deputaților Adu
ministrul de externe al R.P. Polone,
nării Naționale, planul și bugetul
aflat la Moscova într-o vizită ofi
de stat pe anul 1981.
cială. în timpul convorbirii, la care
a participat Andrei Gromîko. mi
APEL LA UNITATE NAȚIONA
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,
LA ÎN UGANDA. într-un mesaj
au fost abordate probleme legate
de dezvoltarea și perfectionarea adresat națiunii, președintele Ugandei. Milton Obote, a evidențiat
neîntreruptă a colaborării multila
terale dintre cele două țări, precum ■ voința noului guvern de a acționa
șl unele probleme Internationale
în vederea întăririi unității națio
actuale de interes reciproc.
nale. a stabilității șl securității ță
rii. Recentele alegeri parlamentara
RELAȚIILE
TUNISIANO-MAși formarea noului guvern în
ROCANE. Președintele Tunisiei, Uganda, a arătat președintele
Habib Bourguiba, l-a primit pe pri
Obote, oferă posibilitatea
.
creării
mul ministru al Marocului, . Maati UriUi climat de încredere pentru
Bouabid, aflat intr-o vizită ofieială reconstrucția națională și unifica
la Tunis. Au fost examinate cu rea eforturilor tuturor locuitorilor
acest prilej, potrivit agenției
tării.
M.A.P., posibilitățile extinderii re
lațiilor
tunisiano-marocane
pe
LA CAIRO, ConsUiul de Miniștri
multiple planuri, precum și o se al Egiptului a aprobat ldeea rati
rie de probleme internaționale ac
tuale, cu precădere situația de pe ficării Tratatului de neproliferare
continentul african și din lumea a armelor nucleare și îl va prezen
ta spre adoptare Comisiei parlaarabă.

Glasul de protest al tineretului: NU! — GRUPĂRILOR NEOFASCISTE

Semnarea unor acorduri comerciale
între România și R. P. D. Coreeană

mentare a Partidului Național De
mocrat (P.N.D.) și Adunării Po
porului, a declarat viceprim-ministrul egiptean, Kamal Hassan Aii.
Ratificarea acestui tratat, a spus el,
va permite Egiptului să solicite
asistentă pentru construirea de
centrale nucleare în vederea spori
rii capacităților sale energetice,
pînă la atingerea obiectivului de
8 000 megawați în anul 2 000.
SIRIANO-MAUÎNTREVEDERE ____________
RITANIANA. Președintele Siriei.
Hafez Al Assad, l-a primit pe mi
nistrul mauritanian al locuințelor,
aflat într-o vizită oficială la Da
masc. Oaspetele a transmis șefului
statului sirian un mesaj din partea
președintelui Mauritaniel. Moha
med Khouna Ould Haidala. referi
tor la relațiile dintre cele două țări.
Ia posibilitățile de extindere a aces
tora pe multiple planuri. Informea
ză agenția J.A.N.A.

ACTELE DE VIOLENTA DIN
SALVADOR au provocat moartea
a 470 persoane în ultimele 18 zile,
informează- agenția E.F.E.. citind
surse din capitala salvadoriană.

F.A.O. a evidențiat de
pendenta crescîndă a ță
rilor sărace de impor
turile alimentare. El a
subliniat. în acest sens,
că sînt necesare atît in
tensificarea
propriilor
eforturi ale țărilor în
curs de dezvoltare pen
tru creșterea producției
lor agricole, cît și spori
rea substanțială a spri
jinului pe care acestea
trebuie să-1 primească.

CONSULTĂRI PRIVIND SITUATIA DIN LIBAN. Șeful statului libanez, Elias Sarkis, a prezidat
prima reuniune a guvernului, după
obținerea votului de învestitură în
parlamentul tării. De asemenea, in
formează agenția M.E.N.. președintele Sarkis a avut o serie de con
sultări cu primul ministru Shafic Al
Wazzan. cu ministrul afacerilor ex
terne, Fuad Boutros, precum și cu
colonelul Sami Al Khatib, comandantul Forțelor Arabe de Descura
jare (F.A.D.). A fost examinată cu
acest prilej evoluția situației din
Liban, în special din sudul tării.
DIRECȚII ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMICE A MOZAMBICULUI.
Cea de-a șasea sesiune a Adunării
Poporului (parlamentul) din Mozambic, care și-a încheiat lucrări
le. a dezbătut și aprobat proiectul
de buget pe anul 1981 și proiectele
de dezvoltare stabilite de organele
centrale de planificare. în cadrul
dezbaterilor, sesiunii, președintele
Samora Machel a subliniat faptul
că planificarea și conducerea cen
tralizată a economiei rămln sin
gura metodă capabilă să accelere
ze progresul eoonomico-social al
țării, să creeze bazele edificării
noii orînduiri socialiste.

VAL DE FRIG IN S.U.A. Asu
pra regiunilor de nord-est ale
S.U.A. s-a abătut, in ultimele zile,
un puternic val de frig, cu tempe
raturi scăzute record. In statul
Massachusetts s-au înregistrat, de
pildă, temperaturi de minus 41 de
grade Celsius — cele mai scăzute
din ultimii 100 de ani.

*
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■

Mii de studenți parizieni au părăsit incinta universității pentru a protesta împotriva recrudescenței activităților
neofasciste. Cel mai recent atentat a fost cel comis la facultatea din Nanterre de către un comando fascist, în urma
căruia numeroși studenți au fost grav răniți. In diferite centre universitare ale Franței au avut loc ample mani
festații de protest, participanții pronunțindu-se pentru lichidarea tuturor grupărilor neofasciste

■
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„1981 se anunță un an dificil
pentru economia occidentală"
PARIS 26 (Agerpres). — într-un
amplu comentariu, avînd drept titlu
„Lumea occidentală se afundă în
criză", agenția France Presse relevă
că anul 1981 se anunță dificil pentru
economia occidentală și toate urările
de „Un an nou bun și fericit!" — tra
diționale în aceste momente — nu
vor schimba nimic. în cel mai fericit
caz — arată agenția — trebuie să ne
așteptăm, anul viitor, la o creștere
economică medie de 1 la sută în țările
occidentale industrializate. Și chiar și
această previziune a Organizației
pentru Cooperare Economică si Dez
voltare (O.C.D.E.) pare prea optimis
tă. Formulată încă de la jumătatea
lunii noiembrie a.c.. ea nu tine seamă
de creșterea cu 10 la sută a prețu
lui petrolului, hotărîtă recent de
O.P.E.C. La aceasta se adaugă faptul
că estimarea O.C.D.E. se bazează pe
simple ipoteze. Prognoza respectivă
trebuie deci revizuită în sens negativ.
Situația în domeniul utilizării for
ței de muncă este cea mai preocupantă — menționează agenția.
O.C.D.E. se așteaptă la o importantă
creștere a numărului șomerilor, care
va spori de la aproximativ 23 mili
oane în prezent la peste 25 milioane
la începutul anului 1982, ceea ce re
prezintă un nivel record, de 7,5 la
sută din totalul populației active. Se

avansează chiar cifra de 27 milioane
șomeri. Experții sînt unanimi in a
sublinia că cei mai afectați de acest
flagel vor fi tinerii, femeile si per
soanele în vîrstă..
Potrivit acelorași estimări ale
O.C.D.E., nivelul inflației exprimat
prin două cifre va rămîne ..o regulă"
în majoritatea țărilor occidentale in
dustrializate — continuă A.F.P.
De asemenea, dezechilibrele balan
țelor de plăti vor fi importante, defi
citul cumulat al țărilor occidentale
urmînd să atingă 40 miliarde dolari.
Un element foarte îngrijorător îl con
stituie faptul că deficitul balanțelor
de plăți ale țărilor în curs de dez
voltară neproducătoare de petrol va
crește — de la 50 miliarde dolari in
acest an la 56 miliarde dolari anul
viitor.
Printre cel „Șapte mari" (principa
lele țări occidentale industrializate),
Marii Britanii li revine. în pofida ve
niturilor obținute prin exploatarea
zăcămintelor petrolifere din platoul
continental al Mării Nordului, rolul
de „lanternă roșie". Astfel, „perfor
mantele" sale ar urma să fie. anul
viitor, o reducere cu 2 la sută a ni
velului producției, un nivel al șoma
jului de 11 la sută din totalul forței
de muncă și un ritm al inflației în
jur de 10 la sută.

Propunere de interzicere

materialelor
de propagandă nazistă
BONN 26 (Agerpres). — Guvernul
R. F. Germania dorește ca. pe calea
contactelor cu guvernele Canadei,
S. U.A., Marii Britanii și Franței, să
obțină ca în aceste țări să nu se mai
tipărească șl să se difuzeze materia
le care au legătură cu perioada na
zistă. a anuntat la Bonn deputatul
social-democrat Heinrich Klein.
Agenția Associated Press mențio
nează. în această ordine de Idei, că
în perioada ianuarie 1978 — septem
brie 1979. In R.F. Germania au fost
difuzate 200 de materiale provenită
din străinătate cu caracter extremist
de dreapta sau neonazist, ceea ce con
stituie o infracțiune penală în R.F.G.
Pe lîngă cărți, reviste, insigne, filme,
benzi de magnetofon șl discuri, din
țările menționate au parvenit în
R.F.G. șl șase busturi ale Iul Hitler,
care au fost confiscate de autorități
le vest-germane.

Realitafi din „zonele întunecate" ale planetei ao
E de conceput oare ceva mai
absurd, mâi demențial decît această
irosire colosală de fonduri In
scopuri distructive? Cîte din pro
blemele social-economice ale „zo
nelor întunecate", ca urmare a men
ținerii lor în stadiul de subdezvol
tare (vezi articolul precedent din
acest ciclu — „Scînteia" nr. 11.927)
sfîrșitul războiului ptnă astăzi se
și, în genere, problemele acute ale
ridică la circa 6 000 MILIARDE DE
tuturor statelor, fără deosebire de
DOLARI, ceea ce înseamnă echi
orînduire socială și potential eco
valentul întregului produs mondial
nomic, și-ar găsi soluții adecvate
din anul 1975. Sau al produsului
dacă hemoragia înarmărilor ar fi
brut pe 40 de ani al unor țări în
stopată ?
curs de dezvoltare în care trăiește
Ne putem face o idee în această
un sfert din populația planetei.
privință avînd în vedere că :
■ Dacă numai jumătate din fondurile cheltuite pentru înarmare
pe glob în perioada 1970-1975 ar fi fost investite în sectorul civil,
produsul mondial ar fi fost probabil cu 200 miliarde de dolari mai
mare la sfîrșitul perioadei ;
■ Dacă doar 1 la sută din ceea ce se cheltuia la nivelul anului
1974 pentru înarmare ar fi fost investit în domeniul dezvoltării, s-ar fi
putut realiza : 400 000 noi locuri de muncă anual, sau asigurarea hranei
necesare la 20 milioane de copil, sau școlarizarea a 20 milioane de tineri
frustrați de lumina cărții prin creșterea cheltuielilor militare.
Cursa înarmărilor determină, așa
întrebarea : de cîte ori se dorește
cum se știe, o risipă de resurse na
să fie ucisă omenirea?
turale fără precedent — și aceasta
tocmai acum cînd pe plan mondial
Vn cerc infernal:
devine tot mai acută criza materii
lor prime și a combustibililor. Con
arme și contraarme
sumul de hidrocarburi lichide în
scopuri militare reprezintă pe plan
Și cu toată existenta acestor fan
mondial dublul consumului general
tastice mijloace de „overkill" —
al întregului continent african. Și
adică supraucidere — competiția
ce poate fi mal grăitor pentru ca
înarmărilor, departe de a se domoli,
racterul absurd al cursei înarmări
se intensifică. Infernalul cerc vicios
lor decît faptul că. in condițiile în
al competiției înarmărilor face ca
care problema noilor resurse ener
fiecare armă nouă să genereze o
contraarmă. Ca urmare, apar în
getice se pune atît de stringent,
pentru cercetările în acest domeniu
permanență sisteme noi de arme
se cheltuiește DE OPT ORI MAI
care, potrivit reclamei ce li se face
PUTIN decît pentru dezvoltarea
de către unii interesați, se disting
tehnologiei militare moderne.
printr-o mai mare precizie, raze de
acțiune mai mari, dimensiuni mai
Escaladei cheltuielilor militare ii
mici, dar, bineînțeles, o mai mare
corespunde escalada înarmărilor,
capacitate de distrugere, efecte din
materializată In producerea șl acu
ce în ce mai nocive.
mularea de arme din ee in ce mal
sofisticate, mai nimicitoare. Din
Ideea fabricării „bombei N"
punct de vedere cantitativ, arsena
(bomba cu neutroni) a fost relan
lele mondiale înmagazinează o pu
sată prin recenta apariție în Franța
tere de distrugere de ordinul fan
a cărții cu un titlu care sună, ca
tasticului. Din datele publicate de
o culme a ironiei. „Echec ă Ia
S.I.P.R.I. (Institutul internațional
guerre" (Șah războiului). Autorii —
de cercetări asupra păcii de la
profesorul american S. Cohen, con
Stockholm) reiese că în ultimii
siderat părintele acestei bombe,
ani stocurile de arme nucleare,
și colonelul francez Marc Geneste —
și așa mari, au crescut cu 3 bombe
își propun să elogieze caracteristi
pe zi, ajungînd la începutul anului
cile acestui tip de armă, care, prin
1979 la un număr total de peste
faptul că degajează un suflu si o
60 000 de focoase nucleare. Trans
căldură relativ reduse, dar iradiatii
format în exploziv convențional, re
extrem de puternice, are virtutea
vine 15 TONE DE FIECARE LO
de... a produce pierderi umane fără
CUITOR al planetei. Ceea ce. teore
a distruge clădirile și celelalte
tic. înseamnă posibilitatea — de
obiective. „Două bombardamente
mențială — ca fiecare ins să fie
neutronice la distanță de 2 km unul
ucis de 15 000 de ori, ca și cum un
de altul — explică cu cinism unul
om ar avea 15 000 de vieți! Ca toate
din autori — ar distruge orice
orașele din lume să fie distruse
viață la suprafața solului pe un
de 7 ORI fiecare ! Este îndreptățită

Spirala frenetică a înarmărilor
sau cursa spre beznă și neant
Observatorului lucid al globului 1
se relevă ca una din realitățile cele
mal cumplite ale anului 1980. în ge
nere ale contemporaneității, „petele
roșii" provocate de sîngele vărsat
în conflictele armate si. ca o sinistră
perspectivă, „pata de cenușă" in
care s-ar preface planeta dacă o
conflagrație mondială, inevitabil
nucleară, nu ar fi preîntîmpinată.
Statisticile sînt elocvente :
in perioada postbelică au avut
loc nu mai puțin de 133 conflic
te militare, care s-au dus pe
teritoriul a 77 de țări și in care
au fost angajate forțele armate
a 91 de state.
E adevărat. în această enumerare
nu se face distincție între războaiele
nejuste, de agresiune, si cele juste,
de apărare sau de eliberare. Dar
însuși faptul că în aceste conflicte
au fost implicate peste 60 la sută
din suprafața globului și peste 80
la sută din populație sugerează di
mensiunea planetară a vărsărilor de
sînge, amploarea recurgerii la po
litica forței. Datele citate se opresc
în 1975 ; dar citi oameni au conti
nuat să fie răpuși în 1980, cîte dis
trugeri sînt provocate de conflictele
sîngeroase care persistă în diferite
regiuni ale globului 7
Este știut : anul 1980, pe cane-1
încheiem, a fost, poate, anul celei
mai acute încordări Internationale
de la cel de-al doilea război mon
dial încoace. Tendința spre men
ținerea sferelor de influentă și do
minație. spre o nouă reîmpărțire a
acestora, politica Imperialistă de
forță și dictat, nesocotirea dreptu
rilor sacre ale popoarelor de a fl
stăpîne pe destinele lor. recurgerea
prea ușoară pentru solutionarea
diferendelor la calea armelor. în
locul reglementării politice. prin
tratative, a disputelor, au acumulat
pe cerul lumii norii unor primejdii
incalculabile la adresa păcii și secu
rității omenirii.
Deosebit de grav șl de dăunător
este faptul că această evoluție in
ternațională are loc pe fundalul
unei curse a înarmărilor fără pre
cedent în istorie și care se ampli
fică necontenit, cu consecințe dra
matice pentru dezvoltarea omenirii,
pentru însăși existența el.
Pe drept cuvînt. în cuvîntarea
rostită cu prilejul conferirii înalte
lor distincții omagiale din partea
Institutului de relații internaționale
din Roma, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, subliniind cerința im-

Un avion... cît un război

Un avion... cît un război : megatonele armamentului nuclear aflat la
bordul unui singur bombardier mo
dern echivalează cu totalitatea ex
plozibililor folosiți in cursul celui
de-al doilea război mondial
perioasă a unor acțiuni energice in
sprijinul destinderii și păcii, arăta
că politica de război, continuarea
cursei Înarmărilor pot arunca In
beznă, in întuneric intrcaga ome
nire, pot distruge minunatele cu
ceriri ale civilizației, pot pune
sub semnul întrebării Însăși exis
tența umanității.

Omul cu 15 000 de vieți
1980 a fost și pe acest plan un
an-record. In acest an. cheltuielile
militare pe plan mondial au trecut
pragul de 500 MILIARDE DE
DOLARI, ceea ce înseamnă că în
fiecare minut se cheltuiește in
scopuri militare circa un milion de
dolari! Se cheltuiește de 5 ori mal
mult decît cu nici două decenii in
urmă și de 10 ori mai mult decît
la sfîrșitul celui de-al doilea război
mondial. însumat, volumul total al
cheltuielilor militare efectuate de la

spațiu de 6 kmp. Pentru a obține
aceleași rezultate cu obuze clasice
ar trebui un tir simultan de
15 000—60 000 de tunuri pe un front
de 3 kilometri".
La ordinea zilei se află șl pro
iectele privind producerea si des
fășurarea rachetei de croazieră
(„Cruise") — de fapt o bombăavion fără pilot, în stare să par
curgă la foarte mică înălțime o
traiectorie variabilă, ocolind forme
le de relief neconvenabile, clădirile
înalte, ajungind la țintă cu o pre
cizie remarcabilă și fiind, în același
timp, greu de reperat.
Scopul de a trece neobservat îl
urmărește mai ales proiectul în ju
rul căruia s-a făcut multă vîlvă în
ultimul timp, al așa-zisului „avion
invizibil", adică imposibil de re
perat de instalațiile radar.
Nu sînt cîtuși de puțin neglijate
nici armele așa-zise „clasice". Au
fost puse la punct arme si dispo
zitive bazate pe aplicația militară
a celor mai recente inovații din
domenii cum sînt tehnologia lase
rului, microelectorii, detectorii electromagnetici. O dimensiune cali
tativ nouă a cursei înarmărilor o
constituie utilizările în scopuri mi
litare ale realizărilor obținute în do
meniul cuceririi Cosmosului. „Răz
boiul aștrilor", de fapt desfășurarea
unui conflict între puterile terestre
in toate mediile, inclusiv In cei
extraatmosferic. nu este doar o
ipoteză știintifico-fantastică. de cînd
s-a deschis perspectiva sateliților
cosmici militari. Arme chimice și
biologice mai distrugătoare chiar
decît cele nucleare, tancuri conduse
de roboti, provocarea de diluvii,
uragane sau de modificări geofizi
ce sint luate în considerare în per
spectiva dezvoltării tehnicii de
luptă.
Recordul arsenalelor atomice îl
deține, cum se știe. Europa. Aici,
cota de exploziv nuclear acumulată
în arsenalele celor două blocuri mi
litare așezate, față în fată, pe te
ritoriul ei este nu de 15. cl de
70 de tone de TNT, ceea ce în
seamnă o bombă de tip Hiroshima
la 200 de locuitori.
Teritoriul european ar putea
fi devastat de aproximativ 20 de
ori de exploziile armelor nu
cleare !
Și. cu toate acestea, Europa apare
pe anumite hărți militare ca „zonă
cenușie", ceea ce vrea să spună că
pe teritoriul ei ar mai trebui am
plasate încă un tip de rachete — cu
rază medie de acțiune, care, fată de
distantele europene, ar conferi aces
tor rachete o semnificație strategică.
Dacă proiectele de amplasare a
acestor rachete nu vor fi anulate.

Cît timp își mal poate permite omenirea să trăiască sub spectrul înspăimîntător al ciupercii atomice ?

popoarele europene nu se pot aș
pericole șl mai mari pentru toate
tepta decît la o nouă escaladare
țările continentului, din Est și Vest,
a cursei înarmărilor, care va atrage
din , Nord și Sud.
Unde pot duce toate acestea, dacă războiul nu va fi preîntîmpinat? Un
răspuns sugestiv la această chinuitoare întrebare ni-l oferă acele producții
literare, care par să țină de romanul știință-ficțiune, dar care sînt con
struite pe date documentare riguros exacte. Așa este, de pildă, cartea
„ULTIMATUM" de M. Roshwald, tipărită la Londra și apărută recent in
traducere românească. Lucrarea se prezintă sub forma unui jurnal care
înregistrează rind pe rind faptele petrecute in zilele care preced
și urmează declanșării unui război atomic. Jurnalul consemnează : „Cel
mai scurt război din istoria omenirii, dar și cel mai crîncen... în
decurs de mai puțin de trei ore viața s-a stins în cele mai populate țări
ale lumii". Și mai departe : „Pustiirea pămintului e isprăvită... Biblioteci
și muzee, opere de artă, academii și universități, palate și case, căi ferate,
sere, parcuri, uzine — totul aparține acum trecutului. Ceea ce ne-a rămas
pentru prezent sînt buncărele, adică grote pentru cei rămași în viață, o
viață înțărcuită".
sebi pentru că este necesară. Dar
Aceasta este perspectiva sinistră
ea, ca toate idealurile mari, se cere
a războiului nuclear 1
cucerită prin luptă. Niciodată n-au
Conștiința omenirii refuză per
spectiva holocaustului și pustiirii.
fost mai necesare ca azi eforturile
conjugate
ale statelor și acțiunea
Ea revendică puternic asigurarea
conștientă a popoarelor!
primului și celui mai elementar
Este un titlu de mîndrle pentru
drept al omului — dreptul Ia viață,
poporul nostru că România socia
la existență liberă.
listă, prin pozițiile susținute și ac
Alternativa neantului are un
tivitatea neobosită desfășurată de
nume nobil : DEZARMAREA. Este
președintele țării, Nicolae Ceaușescu,
un deziderat din totdeauna al oame
prin programul de măsuri și iniția
nilor muncii, al sdcialismului. al
tive pe care Ie promovează cu con
cauzei progresului. Este imperativul
secvență, se situează în primele rinvital al zilelor noastre! A opri
duri ale forțelor înaintate de pre
cursa înarmărilor, a reduce și a
tutindeni care au înscris pe stin
lichida povara cheltuielilor militare,
dardul lor de luptă : dezarmarea ge
a elibera popoarele de coșmarul
nerală și in primul rind nucleară.
unui nou război mondial nimicitor
înseamnă a deschide larg porțile
Ion FÎNTtNARU
unei lumi noi, fără arme și fără
Gh. CERCELESCU
războaie, înseamnă instaurarea unei
Continuarea — într-un număr
păci adevărate pe pămint.
viitor
Dezarmarea este posibilă. Indeo-
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