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ÎN ANUL CELEI DE-Ă 60-A
ANIVERSĂRI

PARTIDUL NOSTRU 
COMUNIST 
tot mai puternic.

mai unit, mai bine organizat
Astăzi, partidul numără peste 3 milioane de membri. Avem o 

compoziție bună socială; a crescut an de an ponderea muncitorilor 
în partid; sînt reprezentați în mod corespunzător țăranii, intelec
tualii, precum și celelalte categorii sociale. Avem o compoziție 
bună și din punct de vedere național. In rîndul partidului sînt ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi, alte naționalități, care, într-o 
deplină unitate, fiind comuniști, acționează în același spirit pentru 
înfăptuirea politicii partidului în toate domeniile de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
1980 — primul an de ducă cel de-al 

XII-lea Congres al partidului. Un an 
în care au avut loc profunde prefa
ceri revoluționare in toate domeniile 
vieții economico-sociale din patria 
noastră. Este cunoscut faptul că ma
rele forum al comuniștilor a deschis 
o nouă etapă in istoria României 
contemporane : etapa transformării 
cantității într-o nouă calitate. S-a tre
cut. așadar, la stimularea puternică 
a factorilor intensivi ai creșterii eco
nomice ; s-a trecut 
la aplicarea unor 
noi măsuri menite 
să asigure perfec
tionarea în conti
nuare a relațiilor 
sociale, lărgirea 
democrației mun
citorești, . afirma
rea plenară a per
sonalității umane, 
consolidarea bazei 
științifice a condu
cerii societății. Era 
firesc ca in acest 
cadru politic, eco
nomic și social să 
continue, să se intensifice chiar preo
cupările pentru întărirea rindurilor 
partidului, pentru îmbunătățirea în
tregii sale activități.

1980 a fost. deci, un an în care a 
devenit și mai puternică forța de in- 
riurire a partidului ; in care orga
nele și organizațiile sale și-au în
mulțit strădaniile pentru a conferi 
un nou conținut, superior din punct 
a- vedere calitativ. întregii munci 

?gai liza tori ce și politico-educative 
.esfășurate in orașe si sate, in uni

tăți economice, in instituții științifi
ce. de învățămint și cultură. Așa cum 
se relevă intr-unui din documentele 
adoptate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — Raportul cu privire la efecti
vul. compoziția și structura organizato
rică ale partidului Ia data de 31 decem
brie 1980 — creșterea numerică în
registrată în cursul anului trecut a fost 

dublată de importante progrese ca
litative : perfectionarea structurii or
ganizatorice, intensificarea educării 
partinice, patriotice și revoluționare 
a comuniștilor, asigurarea unor tot 
mai puternice legături cu masele de 
oameni ai muncii.

Documentul arată că în anul 1980 
au devenit membri ai Partidului 
Comunist Român peste 132 000 de oa
meni ai muncii. Semnificativ este 
faptul că această considerabila creș

tere numerică a partidului — care 
Ia 31 decembrie 1980 cuprindea 
3 041 336 membri — a avut loc în con
dițiile manifestării unor tot mai 
sporite exigențe față de calitățile 
moral-politice si profesionale ale tu
turor celor ce poartă înaltul titlu de 
comunist. Desigur, activitatea de în
tărire a partidului, de creștere a ro
lului său in viata societății noastre 
este armonios legată de înseși noile 
realități ale țării. Vom sublinia întîi 
și întîi faptul că în ultimii 15 ani a 
devenit tot mai puternică unitatea 
dintre muncitori, țărani si intelec
tuali, s-a întărit coeziunea întregii 
noastre societăți ; că cel de-al XII-lea 
Congres a adoptat hotărîrj menite să 
contribuie la ridicarea Pe o treaptă 
superioară a procesului de omogeni
zare socială; la afirmarea Si mai Pu

ternică a tuturor forțelor creatoare 
ale națiunii, la consolidarea unității 
de interese și idealuri a tuturor ce
tățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Toate aceste realități 
își găsesc o puternică reflectare in 
structura partidului. în cuvintarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
remarca că partidul are o compoziție 
socială bună, că a crescut an de an 
ponderea muncitorilor in partid : ță

ranii, intelectualii, 
precum și celelal
te categorii socia
le sini, de ase
menea, reprezen
tați in mod cores
punzător. O., .com
poziție bună are 
partidul și din 
punct de vedere 
național.

Partidul cuprinde 
în rîndurile sale 
29.50 la sută din 
populația activă a 
țării — ceea ce 
ilustrează elocvent

uriașa sa forță organizatorică, marele 
prestigiu de care se bucură în cadrul 
întregii noastre națiuni. Din totalul co
muniștilor, 54,62 la sută sînt muncitori, 
fapt ce reflectă dezvoltarea unui pu
ternic detașament muncitoresc, ga
ranție sigură a întăririi caracterului 
revoluționar, de clasă al partidului. 
Rolul tot mai activ al femeilor în 
viața economico-socială a tării se re
găsește în creșterea ponderii lor la 
28,71 la sută. Iar faptul că. in cadrul 
partidului. 23,60 la sută dintre mem
bri au vîrsta de pînă la 30 de ani,
52,49 la sută între 31 și 50 de ani,
13.36 la sută între 51 și 60 de ani,
7,56 la sută peste 60 de ani asigură 
îmbinarea armonioasă a experienței 
și maturității comuniștilor mai în
(Continuare în pag. a IV-a)
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BRAZI: Importante economii

de resurse energetice
în bilanțul rezultatelor obținute în 

întrecerea socialistă pe trimestrul I 
al acestui an, rafinorii și petrochi- 
miștii de pe marea platformă indus
trială Brazi au înscris importante 
economii la capitolul consumuri e- 
nergetice. Astfel, prin aplicarea unui 
șir de măsuri tehnico-organizatorice. 
prin ținerea unei stricte evidente pe 
produse și instalații a consumurilor, 
prin recuperarea gazelor de la faclă 
și evitarea oricărei risipe s-au obți
nut economii de 350 000 kWh ener
gie electrică. 1,5 milioane mc gaz me
tan și aproape 50 000 gigacalorii abur 
tehnologic. Cu precădere s-au evi
dențiat ca buni gospodari colectivele 
de la instalațiile de cracare catalitică, 
reformare catalitică și olefine. (Con
stantin Căprarul.

ORAȘUL VICTORIA : Livrări
suplimentare la export

Pregătind din timp, cu întreaga 
răspundere, producția destinată ex
portului, prin expedierea încă din 
trimestrul IV al anului trecut de 
mostre și apoi încheierea de contrac
te cu partenerii externi, colectivul 
Combinatului chimic din Orașul Vic
toria a reușit să-și onoreze sarcinile 
la export, ce-i reveneau pe primul 
trimestru cu 5 zile mai devreme. 
Avansul înregistrat a Permis colecti
vului să livreze suplimentar unor 
parteneri externi, pină la sfirșitul lu
nii martie, produse în valoare de 
peste 3 milioane lei. (Nicolae Mo
canul.

RÎMNICU VÎLCEA : Instalație 
la capacitatea proiectată

După încheierea cu succes a probe
lor tehnologice. în dimineața zilei de 
31 martie a intrat in funcțiune la ca
pacitatea proiectată instalația de 
secundar-butilamină. prima de acest 
fel din țară. Concepută, proiectată și 
realizată de specialiști români, noua 
instalație realizează un produs cu o 
largă paletă de utilizări, el urmind să 
fie folosit ca materie primă la fabri
carea unor pesticide, precum si in in
dustria farmaceutică, a coloranților 
sintetici și detergenților. în tehnica 
extracțiilor fine din industria metalur
gică și in tehnica de, laborațor. (Ioa 
Stanciu).

TIMIȘOARA : Capacități 

de producție 
puse în funcțiune 
înainte de termen

In cadrul întreprinderii „Electro
motor" Timișoara au început să pro
ducă, înainte de termen, două noi 
capacități de producție realizate în 
regie proprie. Este vorba de secția 
de piese și subansamble pentru pro
duse electrotehnice de la Lovrm, 
care a intrat in funcțiune cu nouă 
luni mai devreme decit era planifi
cat, și secția de motoare electrice de 
la Variaș, al cărui termen de punere 
în funcțiune a fost scurtat cu șase 
luni. De curînd a Început să producă 
și o secție de. microproducție pentru 
electrozi de syHură și încercare, flu
xuri ceramice și sîrmă tubulară de la 
Institutul de sudură și încercări de 
materiale Timișoara, unde se reali
zează o serie de materiale de adaos 
pentru sudură pentru prima oară în 
țară. (Cezar Ioana).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe Adrien

VREMEA ESTE PRIELNICĂ PJNȚRU INTENSIFICAREA

LUCRĂRILOR AGRICOLE

In fiecare zi-un avans important 
la însămînțări!

• Mai sînt de semănat 700 000 de hectare cu plante din prima epocă — lu
crare ce trebuie încheiată pretutindeni în această săptămînă • Pe măsură ce 
solul se încălzește să se treacă și la însămînțarea porumbului • Locul 
specialiștilor din unități și consiliile agroindustriale este acum pe ogoare, 

asigurînd toate condițiile pentru accelerarea ritmului lucrărilor

BACĂU

Mecanizatorii 
și specialiștii—in cîmp, 

la datorie
în majoritatea consiliilor agroin

dustriale din județul Bacău se lu
crează din plin la pregătirea terenu
lui și la însămînțarea culturilor din 
prima epocă. Specialiștii, prezenți 
în cîmp. depistează oră de oră tere
nurile zvîntate pentru a dirija opera
tiv tractoarele acolo unde se poate 
lucra. în ultimele zile, mijloacele 
mecanice au fost concentrate Pe te
renurile din lunca Șiretului si Bis
triței. in raza consiliilor agroindus
triale Filipești. Răcăciuni. Sascut și 
Hemeiuși.

— în toate unitățile — ne spune 
tovarășul Marian Vlaic. secretar al 
comitetului județean de partid — mij
loacele mecanice sînt constituite în 
formații mari, conduse direct de spe
cialiști. Condițiile mai dificile din 
această primăvară ne obligă ca tot 
terenul pregătit să fie semănat în 
aceeași zi. Avem condiții ca pină la 
.sfirșitul acestei săptămini să înche
iem semănatul culturilor din prima 
urgență. Pentru aceasta noaptea se 
lucrează la pregătirea terenului și 
ziua la semănat. Am asigurat schim
bul II pe mai bine de 300 de trac
toare.

Măsurile întreprinse de comanda
mentul județean au determinat inten
sificarea ritmului de lucru. Dovada : 
în unitățile cooperatiste din consi
liile Helegiu și Moinești s-a încheiat 
semănatul sfeclei de zahăr, iar în 
con.sijiile Gh. Gheorghiu-Dej, Răcă
ciuni, Sascut. Filipești semănatul 
culturilor din prima epocă se apropie 
dyfîțtft Marii. ,31 martie, am urmă
rit desfășurarea fucrârilor în unitățile 
din consiliul Răcăciuni. unul dintre 
consiliile fruntașe pe județ. La C.A.P. 
Horgești lucrau la semănatul sfeclei 
de zahăr două formații mari con
duse de inginerul I. Avram și șeful 
de fermă Gh. Bărbieru, care ne-au 
asigurat: „în cel mult două zile vom 
termina această lucrare pe cele 
aproape 200 hectare planificate".

Intens munceau si cooperatorii din 
Răcăciuni, Cleja, Fărăoani, Parava, 
unde semănatul se apropia de înche
iere. Buna organizare a muncii, hăr
nicia mecanizatorilor din acest con
siliu au fost hotărîtoare ; pînă la 
această dată au fost însămințate mai 
mult de trei sferturi din suprafața 
destinată a șe cultiva cu sfeclă de 
zahăr, furaje, plante tehnice, cartofi 
etc. Dar si în munca fruntașilor există 
loc de mai bine. La ferma Sărata, 
aparținînd C.A.P. Nicolae Bălcescu, 
de exemplu, tractoarele și semănăto- 
rile nu ieșiseră la lucru nici la ora 9. 
Ing. Georgeta Olteanu. șefa fermei, 
îi critica Pe cei din conducerea uni
tății că nu-i trimiseseră cisterna cu 
apă pentru erbicidare. deși solicitase 
aceasta cu o seară înainte. Nu știm 
cit a durat pînă la sosirea cisternei, 
dar un lucru este sigur : timpul pier- 

Mansvelt, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
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Stadiu! însâmînțârii culturilor din prima epoca — In procente față de 
suprafețele planificate (date comunicate de Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare la 31 martie)

dut n-a mai putut fi recuperat. Iată 
de ce se impun măsuri operative 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, pentru folosirea integrală a 
mașinilor.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii#

IALOMIȚA
Ritmul este în creștere, 

dar nu pe măsura 
posibilităților

Bărăganul ialomițean a, devenit în 
aceste zile un furnicar, în care lo
cuitorii satelor și majoritatea mași
nilor agricole sint concentrate la se
mănat și la pregătirea terenului. 
Printr-o bună organizare a lucrări
lor, vitezele zilnice au crescut sim
țitor. Pină la 31 martie, mazărea a 
fost însămînțată pe 90 la sută din 
suprafața prevăzută, inul pentru 
ulei — 86 la sută, sfecla de zahăr — 
47 la sută, floarea-soarelui — 5 la 
sută. Ținind seama că viteza zilnică 
la semănatul sfeclei de zahăr va 
crește la 3 000 hectare, lucrarea va 
fi încheiată in 2—3 zile. Majoritatea 
unităților și-au pregătit terenul pen
tru culturile din prima epocă pe toa
te suprafețele planificate. în aceste 
condiții, discurile, combinatoarele și 
celelalte utilaje asigură front larg 
de lucru pentru semănatul florii- 
soarelui.

în consiliul agroindustrial Fetești, 
unde o parte a tractoarelor și meca
nizatorilor participă la lucrările de 
apărare împotriva revărsării Dunării 

țiar al Regatului Țărilor de Jos în 
țara noastră. (Continuare în pagina a 
5-a).

și Borcei, s-a încheiat semănatul ce
lor 600 hectare de in, 310 hectare lu- 
cernă și 400 hectare de sfeclă de za
hăr. Președintele consiliului agroin
dustrial Fetești, Constantin Banciu, 
ne-a spus : „Aici, la ferma nr. 1 de 
la C.A.P. Stelnica, pregătim, terenul 
în vederea insămințării florii-soare- 
lui. Din cele 1720 hectare pentru 
floarea-soarelui sint gata de insă- 
mințat 800 hectare". Suprafețele în- 
sămințate erau netede „ca în palmă", 
despre resturi vegetale — nici vorbă.

Odată cu eliberarea forței mecani
zate, mobilizată la însămințarea ce
lor 450‘ hectare de în șl 150 hectare 
mazăre, la C.A.P. Vlădeni s-a de
clanșat însămințatul celor 1100 hec
tare de floarea-soarelui. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut aici, 
pină ieri, mecanizatorii Ion Chiriac, 
Vasile Eftimie și Vasile Căldăraru.

Dar nu toate unitățile din județ 
lucrează in acest ritm susținut. Ceea 
ce și explică de ce rezultatele to
tale înregistrate la direcția agricolă 
— care arată că jumătate din supra
fața pentru sfeclă de zahăr nu este 
însămînțată, iar la semănatul florii- 
soarelui s-au realizat numai 5 pro
cente — nu sint satisfăcătoare. Sta
diul avansat al lucrărilor în multe 
unități agricole fruntașe constituie o 
dovadă că pe întregul județ acestea 
pot și trebuie să fie mult intensifi
cate. Dar. în unele unități agricole, 
mijloacele mecanice nu sint folosite 
din plin și de aceea nu se realizează 
vitezele de lucru stabilite. Iată de ce 
este necesar ca. peste tot. să fie apli
cate măsuri energice de bună orga
nizare a muncii, astfel incit fiecare zi. 
fiecare oră bună de lucru să fie folo
site intens pentru grăbirea semăna
tului.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteil"

| Test al autodepășirii |

I— Botezane, știi ce ne așteaptă dacă planul tău . 
n-are succes ? Eșec moral. Eșec material. Pierdem 
toată încrederea pe care am ciștigat-o! Așa că... fii I 
atent. O anumită prudență n-ar strica...

ICine este omul sfătuit să fie prudent ? E inginerul I 
loan Botezau, directorul întreprinderii de pielărie Și l 
încălțăminte „13 Decembrie" din Sibiu. O unitate cu

(firmă și tradiție atit pe piața internă, cit și pe cea 1 
externă. Chiar și numai amintirea unor țări in care 
slbienii își exportă produsele — Franța, Canada, U.R.S.S.,

I Elveția, R.F.G. — spune mult despre prestigiul pre- ■ 
duselor fabricate aici. Dar directorul nu-i nici pe de
parte mulțumit. „E necesar, zice, ca noi, producătorii, ' 
să căutăm mereu piețe. Să fim prezenți pe cele mai

Ibune. Nu-i suficient insă numai acest lucru. Idealul 
este să ajungem să fim căutați, să avem curajul să | 
ne măsurăm cu oricine, pe orice piață".

I Acest crez a născut și „planul" pentru care directo- |

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

rul era îndemnat la prudență. Despre ce e vorba ? «
Anul trecut, cind s-a deschis la New York un mare 
tirg de produse din piele și marochinărie, părerile des- I 
pre participarea întreprinderii din Sibiu se împărțiseră 
în două. Unii susțineau că e bine să se meargă numai 
cu mostre și citeva produse reprezentative. Alții, prin- | 
tre care și directorul, au cerut să se participe cu în
treaga gamă de produse destinată exportului. In cele I 
din urmă a avut ciștig de cauză — pentru că era ar
gumentat — punctul de vedere al directorului. Rezul- ' 
totul ? Neașteptat de bun ! Toate produsele prezentate . 
au fost vindute chiar din expoziție. In plus, s-au încheiat 
contracte de aproape 2 milioane dolari. Firma fabricii I 
din Sibiu s-a impus atenției prin diversitatea sortimen
telor și prin capacitatea de a satisface orice comandă. 
Pentru că n-a fost solicitare la care să nu se spună : 
„Putem !“. Astăzi, o mare parte din producția fabricii 
este absorbită, „ca aerul", de piața americană. O ne- • 
cunoscută pină acum 2—3 ani în S.U.A., „Marochinlux", 
cum ii spun firmele străine acum întreprinderii din 1 
Sibiu, a. devenit — prin curajul competitivității — 
unul din cei mai căutați parteneri. Si nu e vorba | 
de un simplu curaj de conjunctură. E vorba de o 
gindire matură, responsabilă, aflată la baza unei cu- I 
tezătoare angajări pe piața concurenței. Astăzi firmele 
străine apreciază mult partenerul roman. Pentru că își 
reînnoiește de două ori pe an toate modelele. Că știe să | 
se replieze, in mai puțin de un trimestru, pentru orice 
comandă Că știe să-și impună punctul de vedere pe | 
piață. Că are curajul să se întreacă cu alții, dar in I 
primul rind cu sine însuși. Iar rezultatele sint de • 
partea celor îndrăzneți. Peste 90 la sută din producția . 
fabricii sibiene este desfăcută astăzi pe piața externă.

I_ _ _ _ _ _ Constantin PRIESCU

SECTORUL ILFOV
- o modernă bază agricolă, 
o mare grădină de legume

• Ce rol va juca noua unitate teritoriaî-administrativă 
în ansamblul măsurilor pe linia autoaprovizionării Capita
lei? • Ce influență va avea, la rîndul său, marele oraș 

asupra localităților sectorului agricol ?
După cum se știe, Ia sfirșitul lunii 

ianuarie, pe harta țării au apărut 
două noi județe — Giurgiu și Că
lărași, iar Capitala și-a adăugat celor 
șase sectoare administrative — Sec
torul agricol Ilfov.

Cum se conturează perspectivele 
sectorului agricol acum, la început 
de drum ? Ce se întreprinde pentru 
sporirea contribuției Sectorului agri
col Ilfov la aprovizionarea piețelor 
bucureștene ? Am adresat aceste în
trebări mai întîi tovarășului Gheor- 
ghe Istrate, prim-secretar al comite
tului de partid al Sectorului agricol 
Ilfov, care ne-a răspuns :

— S-a planificat, de la bun început, 
o extindere a suprafețelor cultivate 
cu legume. Deocamdată cu 600 hec
tare. Tendința este însă de creștere 
a acestor suprafețe. Consiliile popu
lare comunale acționează, împreună 
cu cetățenii, pentru depistarea tere
nurilor virane și atribuirea lor, pe 
bază de contract, unor persoane sau 
instituții. în felul acesta sperăm ca 
Ia „marea grădină" de legume ce va 
înconjura Bucureștiul să se adauge 
încă 200 de hectare. Cu aceeași grijă 
se acționează în vederea folosirii fie
cărei suprafețe de teren din gospo
dăriile individuale. Apreciem că, în 
acest mod, se va ajunge la un total 
de aproape 7 400 hectare, din care 
1 560 de hectare în gospodăriile popu
lației. Iar ca rezultat se estimează 
o producție totală de peste 135 000 
de tone de legume, din care la fon
dul de stat se vor livra 86 000 de 
tone, cu peste 16 000 tone mai mult 
față de anul trecut.

Pe ce se întemeiază aceste apre
cieri 1 Printre altele și pe influența

favorabilă pe cane o va exercita asu
pra activității agricole din zonă 
însăși apartenența organizatorică la 
marele oraș. Corelarea capacității de 
producție a bazinului agricol cu ce
rințele pieței va fi in aria de acțiune 
a acelorași factori de decizie. în plus 
— considerent valabil și pentru alte 
domenii din cadrul sectorului — 
potențialul științific din Capitală 
(Institutul agronomic, institute de 
cercetări) sau din imediata apropiere 
a Bucureștiului (Fundulea, Vidra) 
va putea fi mai bine utilizat pentru 
sprijinirea activității practice din 
acest sector, care trebuie să devină, 
rapid, o bază agricolă model'.

Sporuri asemănătoare sînt prevă
zute și pentru alte produse agricole, 
ca lapte, ouă, carne. Fermele zooteh
nice ale sectorului vor furniza peste 
44 000 tone carne, aproape 450 000 hl 
lapte, peste 300 milioane ouă. Pentru 
a transforma aceste prevederi in 
produse, comitetul de partid și con
siliul popular al Sectorului agricol 
Ilfov au luat, din timp, măsuri.

Ne-a interesat, firește, să aflăm 
ce s-a întreprins, concret pînă acum, 
in această direcție.

— Ne-a preocupat, cum era și nor
mal, asigurarea bazei tehnico-mate- 
riaie, ne spune tovarășul Alexandru 
Tudorache, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular al sectorului, pre
cum si executarea lucrărilor agri
cole (fertilizare, asigurare de semințe 
și răsaduri etc.) in cele mai bune 
condiții. Răspunderea pentru aprovi-

Rodica SFRBAN
(Continuare in pag. a Il-a)

Noul centru civic 
al municipiului Satu Mare

în apele unduitoare ale rîului Someș se o- 
glindesc cu tot mai multă semeție siluetele mo
derne ale edificiilor din noul centru civic — 
aflat in plină construcție, în imediata vecinătate 
a vechiului centru civic al milenarului oraș. 
Pină in prezent, in noul centru civic au fost pre
date la cheie locatarilor primele 440 de aparta
mente — alte 335 urmează a fi date în folosință 
aici încă în cursul acestui an, la care se adaugă 
și alte dotări social-culturale. Acest centru va 
cuprinde un magazin universal și alte spații 
comerciale și de prestări servicii însumind 22 000 
metri pătrați, Casa de cultură ă sindicatelor cu o 
sală principală de spectacole cu 600 locuri., 
spații publice în care vor fi amplasate lucrări de 
artă monumentală, între care un impresionant 
monument închinat victoriei socialismului în pa
tria noastră. (Oetav Grumeza).

Un oraș al oamenilor 
harnici

Toate vehiculele care 
circulă intr-un sens 
sau altul pe drumul 
național dintre Bu
zău și Focșani sint 
nevoite să ocolească 
zona centrală a orașu
lui Rîmnicu Sărat. 
Trecind podul de pes
te apa Rimnicului. ele 
străbat faleza acestuia, 
flancată de un larg 
evantai de blocuri noi, 
cochete. Deși era sea
ra tîrziu, n-am putut 
să nu le observăm li
nia modernă, dar mai 
ales spațiile dintre 
ele, proaspăt plantate 
cu pomi fructiferi, cu 
castani și plopi, cu le
gume... Ajunși în zona 
centrală, n-am mai in- 
tilnit nici urmă din 
ceea ce știam odinioa
ră că era Strada Mare. 
De fapt, „mare" era 
doar cu numele, pen
tru că de o parte și de 
alta a arterei care se 
voia, „cartea de vizi
tă" a rimnicenilor se 
aflau prăvălii și clă
diri modeste, unele 
insalubre. Acum, peste 
tot — macarale, bul
dozere și basculante 
intr-un du-te-vino ne
întrerupt, chiar și la 
acea oră tîrzie din 
seară. Am aflat că 
sint lucrătorii din 
schimbul doi ai șan
tierului nr. 3, cel mai 
bun dintre toate șan
tierele întreprinderii 
județene de construc
ții montaj Buzău. Și 
am mai aflat că dacă 
acest șantier se si
tuează mereu în frun

tea întrecerii, aceasta 
se datorește și faptu
lui că — așa cum ne 
spunea maistrul con
structor Gheorghe 
Săndulescu — „prima
rul orașului nu ne slă
bește din ochi. Chiar 
și acum, uitați-1 acolo, 
într.-un punct cheie 
pentru configurația de 
miine a ceea ce va fi 
lucrarea și mîndria 
noastră — Strada Ma
re. Cu adevărat mare 
și frumoasă".

Primul secretar al 
comitetului orășenesc 
de partid, primarul 
Gheorghe Radu, un 
tînăr înalt, subțire, vioi, 
ne-a dat întîlnire pen
tru a doua zi dimi
neața la prima oră. 
Ne-am înfățișat la 
primărie, la ora 7 
punct, dar el nu era 
acolo, iar portarul a 
început să rida :

— La prima oră v-a 
șpus ? Apoi aflați că 
prima oră la dinsul 
înseamnă șase, șase 
fără ceva, cind primul 
drum îl face ori la 
piață, ori pe șantier, 
la blocuri. Dar acu- 
ma-i tîrziu și-1 găsiți 
la I.O.A.

Sînt inițialele între
prinderii de organe de 
asamblare pentru in
dustria electrotehnică, 
cea mai nouă și mai 
modernă unitate eco
nomică a orașului, ală
turi de alte creații ale 
ultimului deceniu și 
jumătate — între
prinderea de garnituri 
de frînă și etanșare, 
fabrica de confecții,

cea de mobilă ș.a. — 
care au transformat, 
practic, prăfuitul tîrg 
de odinioară intr-un 
important centru in
dustrial. De la o pro
ducție industrială de 
numai 300 milioane lei 
în 1965, Rîmnicu Să
rat a ajuns acum la 
3,6 miliarde lei, adică 
de 12 oii mai mare. 
Producție care va 
spori și mai mult 
prin dezvoltarea și 
modernizarea unități
lor existente, ca șl 
prin construirea de 
noi obiective, între 
care o mare turnăto
rie de fontă pentru 
mașini-unelte aflată 
în pragul intrării in 
funcțiune.

La I.O.A. l-am gă
sit pe tovarășul pri
mar cu un carnețel ca 
de reporter in mină, 
pe care-și nota datele 
„la zi“ ale îndeplinirii 
planului de către a- 
ceastă unitate frunta
șă, care și-a depășit șl 
anul trecut prevede
rile de plan la absolut 
toți indicatorii. Tot tî
năr și directorul aces
teia, inginerul Octa
vian Căenar. Venit aici 
de la „Electroapara- 
taj“ București, el a 
bătut primul țăruș de 
începere a construcției 
întreprinderii, a parti-

Petre POPA 
Dumitru 
DANĂILA

(Continuare 
in pag. a V-a)
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DIVERS I
I

Un gest 
de omenie

Un stupid accident i-a curmat 
firul vieții lui C.D., care nu îm
plinise încă 30 de ani. Cu puțin 
înainte de tragica întîmplare, el 
cumpărase de la cooperativa de 
consum din Băbeni-Vilcea. cu 
plata în rate, mai multe măr
furi, intre care și un televizor, 
„că am sarcină de la puștii mei“ 
— zicea el. „Puștii" lui sînt ge
menii Marius și Adrian.

Mai mult de jumătate din va
loarea ratelor făcute rămăseseră 
neplătite. Dar iată că ele au fost 
achitate integral de un reprezen
tant al întreprinderii vilcene 
unde lucrase C. D. Colegii de 
muncă au pus mină de la mină 
și au ajutat familia acestuia. „Un 
gest de omenie — ne scrie N. A. 
Despoiu — care ne-a emoționat 
și pe noi. care am fost de față. 
Și nu numai pe noi".

Intr-adevăr I

Mierlele 
și... cartofii

Învățătorul pensionar Gheor
ghe Leonte din Viișoara, jude
țul Neamț, ne comunică o cu
riozitate a naturii, „în calitate 
de martor ocular" — cum scrie 
el. Avînd casa în baza unei pă
duri, s-a aciuit in ograda lui o 
pereche de mierle. „In vara tre
cută — continuă el — in tot 
timpul cit și-a hrănit puii, mier- 
la-mamă a bătut sute de dru
muri, in cruciș și-n curmeziș, 
prin parcela pe care o aveam 
cultivată cu cartofi. Stind răb
dător la pîndă, am observat că 
mierla își hrănea puii cu... gîn- 
dacii de Colorado, de care nu 
știam cum să mai scap. Acum, o 
să plantez din nou cartofi si 
sper ca mierlele — care între 
timp s-au înmulțit — să mă aju
te din nou, așa cum le-am aju
tat și eu cu hrană cit a fost iar
na de lungă, intrucît — am uitat 
să vă spun — au rămas în cuibu
rile lor și s-au împrietenit «la 
aripă» cu orătăniile din curte. 
Este o curiozitate a naturii ?“

O fi I

Sublime, 
dar lipsesc 
cu desâvîrșire

Are și întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Tul- 
cea un club. Dar clubul este 
inundat de apă. Și asta nu de 
ieri, de alaltăieri, ci de ani de 
zile. In aceste condiții, activită
țile specifice clubului, înscrise 
meticulos pe hîrtie, sînt — vor
ba ceea — sublime, sînt nemai
pomenite, dar lipsesc cu desăvir- 
șire. Conducerea întreprinderii 
susține — cu argumente de spe
cialitate — că este vorba de o 
greșeală de construcție. Nici prin 
gind nu ne trece să punem la 
îndoială afirmațiile constructo
rilor respectivei întreprinderi, 
numai că executanta lucrării 
n-au fost niscai extraterestri, ci... 
chiar ei înșiși. Că n-a intrat pînă 
acum nimeni la apă este adevă
rat, dar încă nu e târziu. Firește, 
nu e vorba de apa din Dunăre.-

Ospâtarî 
neospitalieri

Dialog la ora mesei în restau
rantul „Central" din Birlad :

— Ce se poate minca 7
— Ce avem.
— Și ce aveți 7
— Avem ce scrie In lista de 

meniu.
— Dați-ne, vă rugăm, si nouă, 

lista.
— Vă dau una, dar degeaba, că 

se schimbă tura.
- Și 7
— Și trebuie si mai așteptați 

cam multișor, așa că poate vă 
răzgîndiți și nu mai doriți să 
serviți...

O întrebare pentru responsabil 
și pentru șeful de sală absenți — 
de ce oare ? — din unitate : Dacă 
tot nu se servește nimic cînd se 
schimbă tura, de ce nu se 
schimbă și programul 7 Cum nu 
e prima dată cînd clientii au 
de-a face cu astfel de servicii, 
așteptăm să fie „serviți" 
răspuns pe măsură.

Ca un bolid

cu un

unca
orașu-

Un autoturism a trecut 
bolid pe una din străzile 
lui Agnita. La un moment dat, 
conducătorul său, Gheorghe Vin- 
țilă din Făgăraș, strada Parcu
lui nr. 3. a pierdut controlul vo
lanului chiar pe una din „zebre" 
și a accidentat un pieton, căruia 
i-au fost necesare nu mai puțin 
de o sută de zile pentru însănă
toșire.

Acesta e faptul. Ceea ce reți
ne atenția este că autorul infrac
țiunii se afla la volan fără per
mis de conducere. Care permis 
îi fusese suspendat tot pentru 
încălcarea grosolană a regulilor 
de circulație. Urmarea : a fost 
condamnat la un an și șase luni 
închisoare.

De la minusuri 
la... plusuri

Se cam greșea la cîntar. in ul
tima vreme, la carmangeria În
treprinderii comerciale de stat 
pentru alimentație publică din 
Brăila. Curios însă, mereu se 
greșea in minus. Și se ajungea 
la plusuri. Plusuri substanțiale, 
care erau sustrase si valorifica
te intru folosul celor cu mină 
lungă. Li s-a dat peste mină. 
După atltea plusuri, carmange
ria va rămine cu cîțiva făptași... 
in minus.

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii*
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Activitatea secretarului de partid 
„ din industrie - la înălțimea 

cerințelor noii calități
Masă rotundă organizată de redacție împreună cu Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Experiența secretarului comitetului de partid de la întreprinderea de 
piese auto Sibiu, care a constituit punctul de plecare al dezbaterii organi
zate de redacție despre necesitatea perfecționării activității secretarilor de 
partid din industrie, a fost abordată și de secretari de partid din județul 
Harghita, în dubla ei ipostază : pe de o parte, ca experiență pozitivă în 
sine — de care au beneficiat în activitatea lor și Pe care au apreciat-o ; 
pe de alta, ca posibilitate de a o completa cu elemente noi din propria 
activitate, de a aduce în discuție și alte probleme.

Iată de ce. retinînd pe scurt cîteva din observațiile formulate vizînd 
săptămina de muncă a secretarului de partid de la Sibiu — rezervarea 
unui timp insuficient pentru îndrumarea și controlul organizațiilor de 
bază, participarea la multe chemări și ședințe convocate de organele locale 
de partid, programarea unei ședințe a consiliului oamenilor muncii cu 
ordine de zi prea încărcată, nerespectarea cerinței de planificare și orga
nizare a muncii pe baza planului de activitate săptăminal — vom face 
loc. în continuare, cîtorva opinii exprimate de secretari de partid har- 
ghiteni. izvorîte din experiența dobîndită în activitatea organizațiilor de 
partid din care fac parte. Opinii care arată, totodată, strădania organelor 
și organizațiilor de partid din acest județ pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă — cerință formulată cu pregnantă și de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.

O problemă importantă în jurul 
căreia a continuat dialogul nostru 
început la Sibiu s-a referit la orga
nizarea timpului de muncă al secre
tarului de partid care lucrează ne
mijlocit în producție. Aici, în Har
ghita. din cei nouă secretari prezent! 
la masa noastră rotundă, unul singur 
îsi desfășura activitatea într-o orga
nizație de partid al cărei număr mare 
de membri a determinat scoaterea sa 
din producție. „Ca oameni care lu
crăm direct în producție — arăta 
FERENCZ Dominic, secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii de 
fier Vlăhița — noi sîntem permanent 
în mijlocul organizațiilor de partid, 
al comuniștilor. Altfel de probleme 
ridică timpul nostru de muncă con
sacrat activității de partid în compa
rație cu al unui secretar scos din pro
ducție". Condiția obligatorie pentru

desfășurarea unei activități bune — 
au subliniat și alti secretari de 
partid, printre care Nicolae MUN- 
TEANU (Toplița). KISS Zoltan 
(Cristuru Secuiesc), Elena ȚIFREA 
(Miercurea Ciuc). CZIIIK Gavril 
(Gheorgheni) — o constituie partici
parea fiecărui membru al comitetu
lui la întreaga activitate a orga
nului de partid respectiv, la via
ța organizației de care răspunde. 
,.Ar fi imposibil — spunea Elena 
Țifrea, de la întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea Ciuc — ca un 
secretar de partid nescos din pro
ducție să poată cuprinde singur mul
titudinea de sarcini care-i revin, de 
probleme noi ce apar de la o zi la 
alta. Ca să le putem cuprinde și re
zolva mai bine, noi am adoptat un 
sistem de lucru adecvat situației în 
care ne desfășurăm activitatea. De

pildă, la sfîrșitul fiecărei săptamin1. 
eu convoc secretarii adjuncți. alți 
membri ai comitetului, trecem jn 
revistă principalele acțiuni pro
gramate pentru săptămina urmă
toare Și stabilim cine să răspundă de 
pregătirea lor. cine să participe la 
finalizarea lor. Iar la următoarea în- 
tîlnire — pe baza informărilor făcule 

: de fiecare — analizăm munca desfă
șurată și stabilim măsurile ce se 
impun"..

: în replică cu situația relatată de 
la Sibiu — .referitoare la ..criza de 
timp" — secretarii de partid din ju
dețul Harghita au apreciat cîteva1 din 
metodele folosite de organele locale 

: de partid pentru a evțta «chemarea 
acestora la tot felul de rapoarte și 
ședințe, folosirea necorespunzătoare a 
timpului lor dfe muncă. De pildă, Co
mitetul orășenesc de partid Vlăhița 
organizează instruirile planificate nu 
numai la sediul său, ci și în între
prinderi. în loc să fie chemați la

: sediu 20—25 de secretari, se depla
sează secretarul comitetului orășe
nesc de partid în unități econortiice 
si totul se rezolvă la locul de mun
că al secretarilor. De asemenea, 
s-a apreciat ca eficientă meto
da secției de propagandă a comite
tului județean de partid de a or
ganiza cu activul de propagandă din 
întreprinderi schimburi de experiență 
pe domenii înrudite (industria ex
ploatării și prelucrării lemnului, mi
nerit. industria ușoară ș.a.). Sînt ac
țiuni care, desfășurate la fața locu
lui. permit atît îndrumări Și conclu
zii mai concrete, mai aplicate, cît Si 
o mai bună gospodărire a timpului 
de muncă al secretarului de partid.

în legătură cu necesitatea întocmi
rii unui plan săptăminal de activi
tate personală al secretarului de 
partid s-a spus : „Eu nu mi-am făcut 
întotdeauna un asemenea plan — re
cunoaște în mod autocritic tovarășul 
Nicolae Munteanu. Am crezut că 
dacă îmi stabilesc zilnic, în funcție 
de cît de încărcat îmi e programul 
de muncă, problemele de care mă 
ocup, e suficient". O replică clară la 
această „metodă1* de planificare a 
muncii a dat-o, în cadrul mesei 
rotunde, Neeulae MIREANU, se
cretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea minieră Bălan : 
„Experiența practică mi-a dovedit cît 
de necesar este planul de activitate 
săptăminal. Dacă nu-ti fixezi in fie
care săpt.ămînă acțiunile mai imporr 
tante pe care: să le urmărești, să le 
asiguri un conținut corespunzător, să 
participi la desfășurarea lor. te pierzi 
în lucruri mărunte, ai impresia că 
te-ai ocupat de toate. Dar cînd tragi 
linia Și vezi ce-ai făcut, ce urme au 
lăsat acțiunile de care te-ai ocupat, 
constați că nu prea ai ce aduna. Des
fășurarea activității pe bază de plan 
săptăminal — chiar dacă viața te 
obligă uneori să te abați și de la un 
asemenea plan — este absolut obli
gatorie pentru un secretar de partid",

Modul în care își exercită secreta
rul de Partid calitatea de președinte 
al C.O.M. s-a dovedit a fi un punct 
de larg interes și pentru secretarii 
din județul Harghita. Toți au opinat 
că ordinea de zi stabilită pentru șe
dința C.O.M. la întreprinderea de 
piese auto Sibiu a fost mult Prea în
cărcată. „O asemenea ordine de zi. 
cu trei probleme importante, distinc
te. ori te obligă la o abordare la su
prafață a lucrurilor — arăta NAGY 
Eugen, secretarul comitetului . de 
partid de la întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construcții 
căi ferate Miercurea Ciuc — ori 
peste una sau alta din ele să 
treci fără să le analizezi temei
nic". Secretarii de partid prezent! 
la masa rotundă au arătat că, 
de regulă, ordinea de zi a C.O.M. nu 
trebuie să cuprindă mai mult de 1—2 
puncte principale, pentru că și așa la 
orice ședință de consiliu mai apar și 
probleme colaterale, dar care consu
mă și ele timp. „Eu nu concep să a- 
nunț ordinea de zi a unei ședințe a

C.O.M. — arăta Anton BOfiR, secre
tarul comitetului de partid la I.J.C.M. 
— pînă nu mă consult încă o dată 
cu toți membrii consiliului. E posibil 
ca un proiect de ordine de zi să fie 
modificat la cererea' unuia sau mai 
multor membri. De asemenea, în le
gătură cu problemele puse în dezba
tere, nu o data cerem comisiilor pe 
domenii să efectueze pe teren anali
ze șî controale asupra respectivelor 
probleme, astfel îneît să avem con
vingerea că opiniile formulate in șe
dință, hotărîrile adoptate au ca su
port material realitatea imediată, 
viața". Alți secretari au recunos
cut că nu procedează întotdeau
na așa. în loc de autocritică, au 
declarat că. în zilele următoare, il 
vor vizita' pe tovarășul Boer pentru 
a învăța „Pe viu" din experiență Iul. 
Iată deci că- dialogul început la masa 
noastră rotundă va continua. Acest 
fapt îl considerăm firesc, pozitiv. Cum 
firesc ar fi ca. urmărind aceste dezba
teri. și alti secretari de partid să 
procedeze la fel. să apeleze Ia expe
riența pozitivă pe care o cunosc sau 
Pe care le-o pot recomanda comite
tele municipale și orășenești de 
partid. Pentru, că asemenea expe
riențe există peste tot.

în încheiere, am reținut cîteva idei, 
cîteva preocupări din intervenția, la 
masa rotundă, a tovarășului Valter 
IOSIF, secretar al Comitetului jude
țean de partid Harghita : „Ca și în
treprinderile. organizațiile noastre de 
partid sînt tinere, fără tradiție și ex
periență prea îndelungată în munca de 
partid. Apreciem de aceea că dezba
terea inițiată de ziar ne poate folosi 
mai mult decît altora, cu mai multă 
experiență. Principala concluzie pe 
care am desprins-o. și asupra căreia 
vom veghea, este ca relațța comitete
lor județean, municipal și orășenești 
de partid cu secretarii să fie cît mai 
directă, la fața locului, și să cuprindă 
în sistemul de contact, de îndrumare 
și control, nu numai pe secretarul 
organizației de partid, ci și Pe secre
tarii adjuncți. pe ceilalți membri al 
comitetelor, ai activului de Partid. în 
acest fer vom asigura și o îndrumare 
concretă, și un sprijin eficient, și o 
muncă colectivă".

Constantin PRIESCU 
Ion D. KISS

Bilete de odihnă 
și cură balneară

Agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism din întrea
ga tară continuă vînzarea bile
telor de odihnă și cură balnea
ră, pentru trimestrul al doilea. 
Organizatorii de turism reco
mandă cîteva adrese pentru 
efectuarea tratamentului indicat 
de medici : Herculane. Tușnad, 
Ocna Sibiului. Călimănești-Că- 
ciulata, Moneasa, Borsec, Ama
ra, Eforie Nord, Mangalia, Sin- 
georz-Băi, Pucioasa, Slănic 
Moldova, Geoagiu-Băi, Sovata, 
Bazna, Lacu-Sărat.

Numeroase locuri vă așteap
tă pentru petrecerea concediu
lui de odihnă sau a unor zile 
de vacantă in această primăva
ră : Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Poiana Brașov, Stina de Vale, 
Lacu Roșu. Semenic, Crivaia, 
Izvoarele, Borșa, Durau, Borsec. 
Dotate cu hoteluri și case de 
odihnă cu grade diferențiate de 
confort, cu restaurante moderne 
sau pensiuni, cu multiple mij
loace de agrement, stațiunile re
comandate constituie un loc 
ideal pentru reconfortare și 
odihnă, pentru refacerea poten
țialului fizic și intelectual.

i,r

Ferma Tîncăbești a I.A.S. Buftea, condusă de soții Grigore și Lîvia 
Venescu. este una din marile livezi din bazinul pomicol al Capitalei. Aici, 
Pe 211 hectare, se află pe rod plantații intensive și superintensive de pier
sic, cais și zarzăr, cireș și vișin, prun și căpșuni. Din această livadă, con
form planului de stat, populația Capitalei va fi aprovizionată cu peste 
2 10(1 tone de fructe în stare proaspătă. Este de reținut că în acest an s-au 
creat toate condițiile pentru realizarea și depășirea producției prevăzute : 
Pe 40 la sută din suprafață s-au administrat îngrășăminte organice, ferti
lizarea de bază cu superfosfat și' șare polașieă S-a făcut Pe toată suprafața, 
iar tăierile de rodire s-au executat la un înalt nivel calitativ. în „șăptă- 
mîna pomiculturii". recent încheiată. Ia ferma Tîncăbești s-a realizat o 
nouă plantație modernă de piersic: și păr Pe 24 hectare. în fotografie : se 
efectuează cea de-a treia stropire a pomilor. (Foto : A. PAPADIUC).

SECTORUL ILFOV
(Urmare din pag. I)

pro- 
tot-

zionarea Capitalei pe care o resim
țim in mod direct ne determină să 
urmărim cu atenție deosebită reali
zarea obiectivelor prevăzute la 
ductia animalieră. Ne bazăm,
odată, pe măsuri cu caracter eco
nomic, facilitate tocmai de 
organizare administrativă, de cu
prinderea puternicei industrii bucu- 
reștene și a unei importante baze 
agrare în aceeași entitate teritorială.

Noua formulă de organizare te
ritorială va permite rezolvarea mai 
atentă, cu mai multă răspundere, și 
a altui aspect. Sînt locuitori care au 
folosit pînă acum apropierea de Ca
pitală nu ca un stimulent în a pro
duce mărfuri alimentare și a le 
desface, ci ca un prilej de a se apro
viziona ei înșiși cu anumite produse 
agricole de pe piețele orașului. 
Reorientarea circuitului firesc al 
produselor agroalimentare va fi ur
mărită cu insistentă. S-a stat de 
vorbă cu fiecare din capii celor 61 000 
de gospodării individuale, stabilin- 
du-se. de comun acord, planurile’ de 
cultură, cantitățile de carne, lapte, 
legume și ouă ce urmează a fi li
vrate pe bază de contract.

Cifrele puse la dispoziție demon
strează că această acțiune — una din 
primele întreprinse de noul organ 
de administrație locală — a fost 
eficientă. Cetățenii s-au obligat prin 
contracte să livreze întreprinderilor 
de profil din Capitală peste 5 000 
tone legume, importante cantități de

noua

fructe, 820 tone carne de bovine, 
porcine și ovine, 40 tone păsări, 
peste 2 milioane ouă. 25 000 hl lapte 
etc. Pentru prima dată, cetățenii au 
încheiat contracte pentru sfeclă de 
zahăr — peste 7 000 tone și pentru 
floarea-soarelui — 151 tone. Ei își 
vor asigura, pe această cale, cantități 
îndestulătoare de zahăr și ulei, pe 
care le vor primi direct de la unită
țile de industrializare, conform legii.

Toate aceste măsuri vor determina 
întărirea economică a celor 27 de lo
calități care compun sectorul. Pre
zintă interes în acest context si
tuația navetiștilor spre București. Ei 
reprezintă aproximativ a șasea parte 
din populația sectorului. Prin subor
donarea unică, la nivel municipal, 
atît a întreprinderilor unde lucrează, 
cît și a localităților în .pare trăiesc 
se va realiza mai ușor o imagine a 
contribuției pe care navetiștii pot și 
trebuie să o aducă la înflorirea eco
nomică a cooperativelor agricole de 
producție, în cadrul acțiunii de re
partizare, pe bază de acord global, a 
suprafețelor de cultură.

Influența pozitivă directă a apar
tenenței celor 27 de așezări la muni
cipiul București se va face, desigur, 
resimțită și pe alte planuri. Viața 
culturală, științifică, didactică, nive
lul asistenței sanitare, dezvoltarea 
serviciilor vor intra în raza celui 
mai important centru cultural și so
cial al țării, ceea ce va avea o pu
ternică înrîurire asupra nivelului de 
trai al locuitorilor.

Depozit de combustibil 
sau depozit de nămol?

La Iași există un 
singur depozit de com
bustibil — nr. 301 — 
amplasat în cartierul 
Păcurari. Am vrut să-i 
vizităm incinta, dar a 
fost imposibil. Aproa
pe tot combustibilul e 
asaltat de bălti si de 
nămol, provenite din 
apă amestecată cu 
cărbune. Nimeni nu-si 
aduce aminte cu pre
cizie de cînd băltește 
apa în depozit.

— Pe jos e apă, sla
vă domnului, ne zice 
șeful unității, tovară
șul Alexandru Ștefă- 
nescu. ca să pătrunzi 
aici ai nevoie de ciz
me pescărești. Și to
tuși. instalația de apă 
potabilă e defectă de 

y^două luni. Vă dați

seama ce înseamnă ca 
într-un depozit 
combustibil să nu ai 
apă : pompierii inter
zic cu desâvîrșire așa 
ceva. Apă potabilă le 
trebuie și muncitorilor 
care descarcă cărbunii 
din vagoane : să bea, 
să se spele.

Discutăm aceste pro
bleme și cu directorul 
întreprinderii care... 
gospodărește acest de
pozit. tovarășul Teodor 
Acatrinei.

— în mare, cunosc 
problemele. Dar a- 
cum, de curînd. n-am 
mai 
apa 
dem 
cum 
ma. 
întreabă el. directorul.

de

fost pe acolo. Cu 
potabilă o să ve
no! zilele acestea 
rezolvăm proble- 
dar de ce — ne

ve noi — de ce șeful 
depozitului nu pune 
muncitorii să sape ca
nale de scurgere a apei 
din depozit ?

N-am știut cum să 
ne dezvinovățim și ce 
să răspundem. în 
schimb, indirect, i-a 
răspuns tovarășul Ion 
Marinescu, fost lăcătuș 
pe platforma indus
trială „Țuțora", cu 
care am vorbit pe în
delete în fata depozi
tului :

— în această incin
tă. în care cetățeanul 
nu mai poate pătrun
de din cauza nămolu
lui. în care vagoane 
întregi de cărbune, 
scos din pămînt cu a- 
tîta trudă de mineri, 
s-au transformat în

Urbanizarea se vede în construcții, 
iar spiritul citadin-în întreținerea lor

„DE VÎNZARE"......... Mai mult se
deduce decît se descifrează. Peste 
plăcuta de lemn, prinsă într-un cui 
de stilpul casei — o casă veche, așe
zată pe firul șoselei asfaltate, în cen
trul comunei Gugești — au trecut 
ploile și zăpezile a patru ani de zile. 
Plăcuța stă și acum acolo. Imobilul 
nu și-a găsit cumpărător. Și doar e 
o casă din centrul comunei, cîndva 
invidiată, disputată. „De vînzare"... 
Dar mai cumpără cineva case vechi la 
Gugești ?

Răspunsul la întrebarea noastră a 
început cu îndemnul vicepreședinte
lui consiliului popular al acestei co
mune. tovarășul Nicolae Gheorghiaș, 
de a privi, peste, drum de primărie:

— în centrul civic al localității, in 
anii din urmă s-au construit multe 
blocuri. Numărul apartamentelor si 
al garsonierelor trece de 400. iar cel 
al caselor noi. construite în ultimele 
două cincinale, „sare" peste 140.

Un anunț afișat la intrarea fabri
cii de prelucrare a lemnului invita 
Pe cei care au primit recent locuințe 
în bloc să se prezinte la administra
ție pentru completarea unor formu
lare solicitate de asociația locatarilor. 
La poartă ni s-a spus că mai devre
me venise Și cineva de la coopera
ție să facă un tabel cu cei care 
locuiesc în blocuri — sînt vreo 150 
în fabrică — pentru stabilirea unor detalii • • - 
mărfuri 
la scara 
tăți pe 
rile noi : Gugești este o așezare 
plin proces de urbanizare.

Civilizația de tip urban nu se rea
lizează însă Jn mod automat odată 
cu ridicarea unor ziduri mai înalte și 
cu concentrarea mai multor familii 
sub același acoperiș. E nevoie ca și 
locuitorii, și edilii să adopte fată de 
noua zestre de construcții atitudini 
și măsuri specifice, care să înlocu
iască tipicurile și mentalitățile răma
se, tot mai fără aplicație, ale ogrăzii 
proprii.

Prima și cea mâl elementară sar
cină a edililor și locuitorilor este 
întreținerea prețiosului fond locativ, 
cu atîtea cheltuieli ridicat. Această 
răspundere nu se Iasă la voia în- 
tîmplării. Conform legislației noas
tre, în imobilele destinate folosirii 
de către mai multe familii se con
stituie asociații de locatari, formă 
organizată de participare a deținăto
rilor de locuințe la buna întreținere 
și gospodărire a fondului locativ, la 
instituirea unui climat civilizat, to
vărășesc. de perfectă conviețuire si 
colaborare între colocatari.

Un control efectuat recent în mai 
multe apartamente a scos la 
iveală faptul că. în general, locuin
țele sînt date Pe mina unor buni 
gospodari. Alții însă nu prețuiesc 
avantajul, creat prin atitea eforturi 
ale statului, de a se vedea stăpînii 
unei case gata construite. în 
apartamente curățenia lasă de 
instalațiile sanitare, electrice

prost folosite și întreținute, descom
pletate.

Neglijența, indiferenta se observă 
în special în părțile de folosință- 
comună. La blocul A. de exemplu, la 
seara 1, în plină zi cu soare, becul 
de la intrare era aprins. Pe scări, de 
la parter pînă la etajul 4, se cunoș
tea că nu se măturase cam de mult 
și nici peste ușile apartamentelor nu 
se mai trecuse cu o cîrpă.

dica gradul de civilizație sau că In
vestițiile ar rezolva automat totul. 
Vom alege doar două exemple. Deși 
sînt incă. multe servicii care lipsesc, 
totuși unități de croitorie și coafură 
au fost înființate, rezultatele lor eco
nomice sînt insă sub așteptări. La sec
ția de croitorie, pînă la venirea noas
tră trecuseră pragul atelierului doar 
cîțiva clienți. Oare de ce? Să arun
căm o privire în interiorul ațelieru-

însemnări despre îngrijirea fondului locativ și activita
tea asociației de locatari într-o așezare vrînceană

privind aprovizionarea cu 
a magazinelor. Sînt semne, 
vieții curente, ale unei reali- 
care o impun înseși blocu- 

în

nămol, unde lemnele 
putrezesc pe apă. după 
părerea mea. indolen
ta și-a dat mina pe 
întregul lanț al răs
punderilor. de la di
rector pînă la șeful 
depozitului. Ce mare 
lucru ar fi fost ca a-

unele 
dorit, 

sînt

Locatarii lasă unul pe altul trebu
rile gospodărești, neînțelegînd încă, 
sau neexplicîndu-li-se, că prin mu
tarea la bloc cerințele de curățenie și 
estetică n-au dispărut, dar ele tre
buie înfăptuite în comun. Coordona
torul acestei activități trebuie să fie 
asociația, de locatari.; lipsită de ex
periență, neîndrumată, asociația 
catarilor blocurilor din Gugești 
s-a remarcat oină acum decît 
simplu administrator de fonduri.

Există însă, și probleme gospodă
rești care depășesc competenta aso
ciației. Ele trebuie prompt rezolvate 
de edili. Mai multi locatari ne-au 
spus că. în iarna trecută, aburii inun
dau subsolul în loc să ajungă în 

. calorifere. Sînt destule treburi gos
podărești care ar putea fi rezolvate 
printr-o mai bună antrenare a înșiși 
locatarilor de către deputati. Deși 
primăvara a sosit la Gugești, spatiile 
verzi, terenul din jurul blocurilor 
sînt încărcate cu gunoaie, grămezi de 
pămînt, materiale rămase de pe 
șantier. Nici o mișcare, nici un semn 
că s-ar intenționa ceva în bine. Doar 
o ședință, întrunită si ea în urma 
sesizărilor noastre în timpul docu
mentării pe teren.

Nu numai asociațiile de locatari 
și deputății pot juca însă un rol în 
urbanizarea deprinderilor. Există si 
alte structuri democratice care pot 
și trebuie să-și dovedească eficienta, 
influentind în sensul gospodăririi cu 
adevărat urbane. „Tribuna democra
ției" poate deveni în acest sens o 
puternică formatoare de opinie, con
trolul oamenilor muncii poate cu
prinde în raza preocupărilor sale și 
averea imobiliară a localității.

Apropierea de nivelul de civiliza
ție urbană nu se oglindește însă nu
mai în întreținerea fondului locativ. 
O trăsătură esențială a vieții de tip 
urban o constituie serviciile și do
tările de tip social. La Gugești s-au 
înălțat cămin cultural. dispensar, 
spații de învățămînt. grădinițe. Coo
perația de consum dispune de 23 de 
unități. Președintele cooperativei. 
Dobre Ioniță. ne-a vorbit despre une
le preocupări 
prestărilor 
11 unități 
bune, dar 
Predomină 
numai prin investiții s-ar putea

ceastă curte să fie 
pardosită cu cîteva 
zeci de căruțe cu pie
triș ? Cum e pasibil ca 
O instalație de 
nu fie timp de 
zile reparată ? 
normal pentru 
să-ți cumperi

apă să 
luni de 
E oare 
a veni 
lemne.

lo- 
nu 
ca

pentru organizarea 
de servicii în cadrul celor 
de profil. Intențiile sînt 

înfăptuirile sînt puține, 
parcă mentalitatea

lu!: pe jos. noroi uscat, alte gunoaie 
prin unghere, fire de păianjen, praf 
Pe draperii, praf pe singurul bec. ce 
atirna deasupra mesei șefului uni
tății. Frumoasă primire pentru 
clienți! La frizerie era închis : era... 
zj liberă. Prin geam însă am putut 
privi în interiorul atelierului. Dezor
dine! Halatul ce atîrna într-un cuier 
numai de coafor nu arăta. Si sectorul 
respectiv se plînge tot timpul că nu 
are clientelă.

Există însă și perspective optimis
te. Președintele cooperativei de con
sum ne-a vorbit de intenția de a mai 
„organiza" o secție de zugravi cu doi 
meseriași. Secția de tîmplărie se află 
acum în reorganizare și dezvoltare, 
se amenajează o hală nouă de lucru. 
Personalul de aici urmează să dobîn- 
dească și cunoștințe de lăcătușerie. 
mecanică. Meseriașii policalificați vor 
putea acoperi și solicitările asocia
ției de locatari, ale unor unități so
cial-administrative.

Am reținut, drept .încheiere, aces
te cuvinte Pline de adevăr 
vicepreședintele consiliului 
Nicolae Gheorghiaș :

— Orașul pe care îl 
acum are pretențiile lui. și 
rezolve dacă nu noi. cei care trăim 
și muncim aici? Casele vechi, cum 
ați constatat, nu prea mai au cău
tare. Cu atit mai mult. în cele noi 
trebuie să învățăm să trăim, să le 
gospodărim, să. le păstrăm, să le 
facem să strălucească în climatul ge
neral prosper al așezării noastre.

•

rostite de 
popular.

construim 
cine să le

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*
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Radiografia
Nu de mult s-a primit la redacție 

o scrisoare prin care semnatarii ei, 
Marin și Anastasia Vasile, membri 
cooperatori la C.A.P. Doba, comu
na Pleșoiu, județul Olt, sesizau 
un fapt incredibil : în ziua de 15 
iunie anul trecut, în timp ce se 
aflau la muncă la cooperativa agri
colă, lotul primit in folosință din 
anul 1975, plantat cu legume, a fos't 
arat din dispoziția primarului co
munei și a președintelui consiliului 
agroindustrial. Pe același teren se 
aflau cîteva căpițe cu paie de se
cară, cărora li s-a dat foc.

Mărturisim că ne-a fost greu să 
credem că se pot intîmpla aseme
nea fapte. Și la Comitetul județean 
Olt al P.C.R. am întîlnit aceeași 
îndoială în autenticitatea lor. l-am 
căutat deci pe autorii scrisorii la 
domiciliul lor din satul Doba. Fi
rește, la ora aceea, spre prinz, fa
milia Vasile se afla la muncă. 
N-am putut să nu observăm însă 
ceea ce este vizibil pentru oricine 
trece pe drum, și anume că este 
vorba de o familie de oameni gos
podari. In curte, pe o suprafață 
întinsă se află solarii' acoperite, cu 
răsaduri de legume, multe păsări, 
furaje pentru animale. Vecinii îl 
cunosc, intr-adevăr, pe Marin Va
sile ca pe un om harnic și cinstit 
gospodar.

Din discuțiile purtate cu condu
cerea cooperativei de producție, cu 
vicepreședintele consiliului popu
lar a reieșit că faptele s-au petre
cut întocmai, In ziua amintită. Ma
rin Vasile se sculase de cu noapte 
și, înainte de a pleca la cooperativa 
agricolă, unde este angajat ca șo
fer, a udat grădina cu legume. 
Seara, cînd s-a întors de Ih muncă, 
totul era distrus. Plantele, cu rod 
in formare (ardei, gogoșari), fuse
seră băgate sub brazdă. De men
ționat că o parte din legume erau 
contractate cu întreprinderea dc 
legume și fructe din zonă, iar finul 
din prima recoltă era necesar pen
tru hrana unui vițel, de asemenea 
contractat. Potrivit unui calcul 
aproxiriiativ. pe suprafața respec
tivă, de 800 mp, cu peste 10 000 de 
fire de plante legumicole, s-ar fi 
putut obține o producție în valoare 
de circa 35 000 lei, fără a mai lua 
în calcul finul ars. Este demn de 
menționat că în fiecare an Marin 
Vasile valorifică la stat, de pe lotul 
ajutător, importante cantități de 
legume Numai anul .trecut a pre
dat de pe restul lotului 1 200 kg go
goșari, 500 kg castraveți, 1 300 bu
căți ardei iuți, ridichi de lună etc.

Cum s-a ajuns totuși la decizia 
de a i se distruge recolta de le
gume 7 In cursul discuțiilor a reie-. 
șit că. in urma reducerii suprafețe
lor construibile, lotul pe care-l avea 
in folosință depășea suprafața sta

unui abuz
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bilită de adunarea generală a 
C.A.P. Se înțelege deci că, aducind 
în atenție practicile abuzive amin
tite mai sus, vom sublinia totodată 
necesitatea de a se veghea pretu
tindeni la o echitabilă distribuire 
a pămintului, a loturilor in folo
sință personală. Dar creîndu-se o 
situație aparte, prin reducerea ul
terioară a suprafețelor construibile, 
în mod normal, omul trebuia să fie 
anunțat din timp, pentru a 
lucra în folosință personală 
suprafață. Ceea ce însă nu 
tîmplat. in plus, în cazul 
se constata că Marin Vasile 
avea dreptul la acest lot in folo
sință, era omenește și firesc, în 
spiritul legii, să se ia holărirea ca 
recolta să fie predată C.A.P. Doba. 
iar omului să i se plătească munca 
efectuată.

Cazul relatat era binecunoscut în 
sat și toți cei cu care am discutat 
nu își ascund consternarea și ne
dumerirea față de hotărîrea de a 
se distruge o cultură de legume în 
care s-a investit atîta muncă. Cu
rios lucru că președintele C.A.P. 
Do’oa, Ion Spinu, care cunoștea cel 
mai bine situația, nici nu a fost 
consultat, iar in ziua respectivă era 
plecat din localitate. La rindul său, 
inginerul-șef. Constantin Ionescu. 
în prezent șef de fermă, care a fost 
de față la distrugerea recoltei, de
clară că nu a fost de acord cu 
această măsură abuzivă. Conclu
dent este și faptul că mecanizatorii 
din secția lui Ion Predescu au re
fuzat pur și simplu să îndeplinească 
dispoziția de a intra cu tractoarele 
pe acea cultură aflată în plină ve
getație, recurgindu-se în ultimă in
stanță la un tractorist din alt sat

Cu totul de neințeles și condam
nabil este faptul că această măsură 
a purtat girul unui activist. Cornel 
Orzață, președintele consiliului 
agroindustrial, prezent la fața lo
cului in ziua respectivă In discuția 
avută la Comitetul județean Olt al 
P.C.R., acesta a recunoscut că așa 
s-au petrecut lucrurile, incercind 
să-și motiveze fapta prin dorința 
de a întări ordinea și disciplina și 
de a dovedi că este ferm în acțiu
nile întreprinse. Ciudat mod de a 
gindi. de a crede că prin asemenea 
acte pripite, abuzive ar putea crește 
autoritatea și prestigiul unui om cu 
muncă de răspundere !

Fără îndoială că organele jude
țene competente vor, analiza faptele 
semnalate și vor stabili măsurile ce 
se impun pentru ca asemenea si
tuații să nu mai fie posibile, cu 
atit mai mult acum, cînd folosirea 
fiecărei palme de pământ din peri
metrul satelor este o îndatorire a 
consiliilor populare, a tuturor ce
tățenilor.

Florea CEAUȘESCU

nu mai 
această 
s-a in- 
în care 
nu mai

ser-
ne punem 
cîte luni, 
zile și- 

acomodare

In prealabil să-ți 
procuri... cizme ?

Subscriem fără re
zerve tuturor acestor 
opinii și invităm or
ganele de specialitate 
la depozitul de com
bustibil din cartierul 
Păcurari. (Gh. Graure).

Cînd rămîne în urmă... ceasornicarul
La Turț. județul Sa tu 

Mare, reparațiile cea
sornicelor sînt efectua
te de Ion Marița. un 
ceasornicar particular, 
care-și are atelierul în 
noul centru civic al 
comunei. Deunăzi, se
sizat că percepe bani 
de la cetățeni după 
bunul său plac. fără 
ca cineva să aibă po
sibilitatea de a con
trola legitimitatea su
melor pretinse, l-am 
întrebat de ce nu afi
șează preturile. dacă 
are o listă cu tarife 
pentru reparațiile și

reviziile pe care le 
prestează. Crezînd că 
l-am întrebat doar așa. 
de florile mărului. 
I.M. a răspuns că are 
tarifele în sertar și că 
o să le pună la dispo
ziție. Așteptare zadar
nică. După noi insis
tențe. a recunoscut 
că... nu lucrează după 
nici un fel de tarife. 
Adică, mai precis, după 
tarifele pe care el în
suși si le stabilește.

Semnalind primăriei 
neregulile constatate, 
am primit un răspuns 
din care reiese că cea-

somicarului trebuie să 
i se acorde circumstan
țe atenuante, pe mo
tiv că... nu lucrează la 
Turț decît de la înce
putul anului. înțele
gem încurajarea micu
lui meșteșugar pentru 
a-și aduce contribuția 
la diversificarea 
viciilor, dar 
întrebarea : 
săptămîni.
ceasuri de ________
trebuie să i se acorde 
pentru a-1 convinge 
că trebuie să respecte 
prevederile legii? (Oc- 
tav Grumeza)

l

J
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"

Prețuirea hărniciei, a muncii bine organizate, eficiente în cincinalul 1976-1980

MlNDRIA COMUNIȘTILOR, A OAMENILOR MUNCII DIN
JUDEȚUL CLUJ DE A FI DIN NOU PE PRIMUL LOC IN ÎNTRECERE

V

I

Panou de onoare
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste „Ordinul Muncii” clasa a ll-a

România” clasa I
Organizației de partid a județului Cluj 

„Ordinul Muncii” clasa I

întreprinderii „Carbochim" Cluj-Napoca 
întreprinderii chimice Turda

„Ordinul Muncii” clasa a lll-a

Consiliului popular al județului Cluj 
Combinatului metalurgic Cîmpia Turzil

Combinatului de celuloză și hîrtie Dej 
întreprinderii de ceramică fină pentru construcții 
Cluj-Napoca
Institutului de cercetare și proiectare Cluj-Napoca

Un succes clădit pe dăruire în muncă
1 A'5 1 și pasiune revoluționară

Comuniștii, oamenii muncii din 
1 județul Cluj și-au văzut din nou 

încununată de o înaltă prețuire 
munca lor plină de abnegație și 
dăruire consacrată dezvoltării și 
înfloririi patriei : acordarea ordinu
lui „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I organizației jude
țene de partid, pentru rezultatele 
deosebite obținute în îndeplinirea 
șt depășirea planului national unic 
de dezvoltare economico-socială in 
anul 1980 și în perioada 1976—1980 
și locul I în întrecerea socialistă 
dintre organizațiile județene de 
partid în industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor. 
Este un succes de prestigiu care 
onorează și adaugă noi străluciri 
titlului de „Erou al Muncii Socia
liste" pe care ju
dețul l-a obținut 
în cincinalul re
cent încheiat, pen
tru contribuția 
importantă adusă 
la vasta activitate 
creatoare desfă
șurată de poporul 
nostru pentru în
făptuirea Progra
mului partidului 
de făurire a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate și înain
tare a României 
spre comunism.

Bilanțul fruc
tuos — concreti
zat în realizarea 
peste prevederile 
cincinalului 1976— 
1980 a unei pro
ducții industriale 
de peste 11 mili
arde lei. în spo
ruri substanțiale 
de productivitate 
și reduceri im
portante ale chel
tuielilor materia
le — este rodul muncii entuziaste, 
capacității creatoare și spiritului 
revoluționar al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județ
— români, maghiari și de alte na
ționalități — care trăiesc și mun
cesc înfrățiți pentru realizarea sar
cinilor stabilite de partid în dez

voltarea și modernizarea industriei.
Acest bilanț este întregit de bunele 
rezultate obținute în domeniul in
vestițiilor. în cincinalul trecut au 
fost racordate la circuitul produc
tiv 193 capacități de producție in
dustriale ; dintre acestea, mai 
mult de un sfert au fost puse 
în funcțiune mai devreme față 
de termenele planificate. Totodată, 
au fost construite și date in 
folosința oamenilor muncii din ju
deț aproape 35 000 apartamente, 
față de 27 500 prevăzute în plan, 
precum și 7 583 locuri în cămine de 
nefamiliști : de asemenea, s-a dez
voltat considerabil rețeaua școlară, 
universitară și comercială.

— Realizările obținute în județul 
nostru în cincinalul recent încheiat
— ne-a spus tovarășul Csillag 
Andrei, secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. — atestă de
votamentul nețărmurit al comuniș
tilor, al oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri față de politica 
partidului, demonstrează compe
tența sporită și înalta lor respon
sabilitate muncitorească pentru 
realizarea sarcinilor de plan în
credințate, relevă amplificarea efor
turilor depuse pentru îmbunătățirea 
laturilor calitative ale activității 
economice. în mod evident, facto
rul hotărîtor al succeselor noastre 
I-a constituit sprijinul nemijlocit, Ia 
fața locului, de care am beneficiat, 
ca și celelalte județe ale tării, din 
partea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Orientările, sfaturile și îndrumă
rile concrete pe care ni le-a dat 
ne-au ajutat în mod direct, au con
stituit programe de lucru pentru 
activitatea noastră practică. Cit pri
vește acțiunile concrete desfășurate 
de organizația județeană de partid, 
de organizațiile de partid din uni
tățile economice pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
perioada cincinalului trecut, acestea 
vizează în principal aplicarea cu 
consecventă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, sporirea gradului 
de încărcare a mașinilor și utilaje
lor printr-o mai bună conlucrare a 
întreprinderilor din județ, îndepli
nirea integrală a programului de 
investiții, promovarea susținută a 
noului, a progresului tehnic. La 
toate acestea aș mai adăuga că, zi 
de zi. comitetul iudețean de partid, 
organele municipale și orășenești de 
partid, comitetele de partid din în
treprinderi au urmărit cu rigurozi
tate realizarea planului la produc
ția fizică și la export. Șl. cînd au 
apărut probleme, am intervenit 
prompt pentru soluționarea lor.

Retrospectiva succintă a cinci
nalului trecut pune în evidentă, 
orientarea stăruitoare a activității 
organizațiilor de partid spre stimu
larea inițiativelor creatoare. în
tărirea răspunderii în muncă și a 
spiritului gospodăresc ale colectivc- 

ț lor unităților economice.

— Sîntem bucuroși că, la succe
sele de ansamblu ale județului, co
lectivul nostru și-a. adus o contribuție 
importantă — ne-a spus maistrul 
Ionel Butilcă, secretar al comitetu
lui de partid și președinte al consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul metalurgic din Cîmpia Tur- 
zii. în ce ne privește, avind perma
nent în vedere că principalul cri
teriu de apreciere a activității or
ganizațiilor de partid îl constituie 
realizarea riguroasă a producției fi
zice, în condițiile creșterii pe toate 
căile a producției nete, a eficienței 
economice, am urmărit consecvent 
folosirea integrală a capacităților 
de producție, modernizarea produ
selor, îmbunătățirea parametrilor 
lor tehnico-funcționali și economici.

Dimineți

de Vasile REBREANU

cumpănă a 
cinci natu- 
veșmintul 

ca un sim- 
vieții pe

Cluj-Napoca, unitate de prestigiu a industriei constructoare de mașini româ
nești, construit și pus in funcțiune in cincinalul trecut

DIN CRONICA UNUI BILANȚ FRUCTUOS
• 19 august 1980 : organizația județeană de partid Cluj 

anunță, printr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea cu peste patru luni mai devreme a 
prevederilor planului cincinal la producția industrială.

• Producția industrială obținută peste plan in cincinalul 
trecut — de peste 11 miliarde lei — este mai mare decit 
întreaga producție industrială a județului Cluj din anul 1970.

• 90 ia sută din sporul de producție din cincinalul prece
dent a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii.

• 52 la sută din valoarea producției-marfă a anului 1980 
au reprezentat-o produsele noi și reproiectate în cursul cinci
nalului 1976-1980.

• Cu materiile prime și resursele energetice economisite în 
cincinalul trecut — printre care 12 500 tone metal, 188 milioane 
kWh energie electrică și aproape 260 000 tone combustibil con
vențional — se poate realiza o producție-marfă în valoare de 
un miliard lei.

sporirea productivității muncii, di
minuarea consumurilor tehnologice 
de materiale, energie și combustibil, 
valorificarea materialelor refolosi
bile. în întrecerea din combinatul 
nostru s-au afirmat cu putere o 
serie de inițiative muncitorești. Iată 
numai două dintre ele : „Fiecare 
echipă de oțelari de la cuptoarele 
electrice să economisească lunar o 
cantitate de nichel și molibden 
pentru elaborarea a 4 tone de oțel 
aliat cu nichel și a 8 tone de 
oțel aliat cu molibden" și „Să la
minăm în fiecare schimb peste plan 
10 lingouri de țaglă sau 20 de ța- 
gle la profile".

Inițiative muncitorești la fel de 
valoroase, izvorîte din cerințele 
realizării planului de producție în 
condiții de eficiență economică ridi
cată, s-au aplicat și se aplică- și la 
„Carbochim". la Combinatul de utilaj 
greu, la Combinatul minier, la în
treprinderea de tricotaje „Some
șul", la combinatul de pielărie și 
încălțăminte „Clujana". la între
prinderea de ceramică fină pentru 
construcții — toate din Cluj-Napo- 
ca, la întreprinderea chimică și la 
întreprinderea de materiale de 
construcții din Turda, la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Dej.

O pasionantă întrecere pe plan 
local s-a desfășurat în domeniul 
construcțiilor. Deși cu specific di
ferit, Trustul de construcții al con
siliului popular județean și Trustul 
de construcții industriale cu sediul 
în Cluj-Napoca al Ministerului Con
strucțiilor Industriale s-au angajat

într-o veritabilă competiție de in
geniozitate și spirit gospodăresc, 
promovînd cu curaj soluții con
structive moderne și economicoase, 
in scopul dării în exploatare a tutu
ror obiectivelor de investiții la ter
menul planificat sau chiar în avans. 
Inginerul Grațian Serban, directo
rul Trustului de construcții al con
siliului popular județean, a ținut să 
ne spună : „De fapt, în această 
competiție cu tovarășii noștri de la 
Trustul de construcții industriale, 
am învățat unii do la alții și, îm
preună, am avut de ciștigat. Expe
riența bună a circulat nestinjenit și 
nu o dată ne-am ajutat în momente 
mai dificile".

— De mai multă vreme, Clujul 
a devenit un centru important al 

cercetării științi
fice românești — 
ne-a spus prof, 
univ. dr. tog. Va
sile Iile, secretar 
adjunct al comi
tetului de partid 
al centrului uni
versitar. Mai mult 
ca orictod însă, 
așa cum ne-a in
dicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
în anii cincinalu
lui trecut activi
tatea de cercetare 
științifică a fost 
nemijlocit legată 
de cerințele con
crete ale produc
ției. Terenul fer
til al colaborării 
nemijlocite între 
unitățile de cer
cetare, de învă- 
țămînt și cele de 
producție a fost 
creat și amplifi
cat mereu prin 
activitatea stărui
toare desfășurată 
de organizațiile 
stimularea creației 

__ ...", pentru
de partid pentru________
tehnico-științifice proprii, 
promovarea largă a noului în toate 
sectoarele de activitate.

— Ceea ce ne-a învățat în mod 
deosebit cincinalul pe care l-am 
încheiat este că, în tot ceea ce avem 
de înfăptuit, trebuie să ne bizuim 
pe forțele noastre, pe capacitatea 
noastră de muncă și creație, pe re
sursele tehnice și materiale de care 
dispunem — ne-a spus tovarășul 
Szabo Francisc, director tehnic al 
întreprinderii „Unirea" din Cluj- 
Napoca. Noi am dovedit, așezînd și 
organizînd întreaga activitate pe 
baze științifice, eă sîntem în mă
sură să ne gospodărim mai bine 
resursele materiale, potențialul 
tehnic și uman, renunțînd la im
port și realizînd produse de tehni
citate tot mai înaltă, competitive pe 
piața externă. Așa am procedat în 
cincinalul trecut, cînd ponderea pro
duselor noi și modernizate a repre
zentat 67 la sută din producția-mar- 
fă, așa vom proceda în continuare.

înalta distincție acordată organi
zației de partid a județului Cluj 
reprezintă pentru toți comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii de aici 
un puternic imbold în munca lor 
consacrată înfăptuirii obiectivelor 
cincinalului calității și eficienței în 
care am intrat. Ei sint hotărîți ca, 
în aceste zile premergătoare glo
rioasei aniversări a partidului, să 
dea o nouă strălucire distincției pri
mite prin remarcabile fapte de 
muncă.

Promovarea susținută a progresului

In această perioadă s-au introdus o serie de teh
nologii moderne, eficiente, dintre care enumerăm :

Din numeroasele produse asimilate in cincinalul 
1976-1980 remarcăm :

• Mașina de etirat-texturat, concepută și 
realizată la întreprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca. 
Destinată prelucrării fibrelor chimice poliesterice și 
poliamidice, cu care se poate fabrica o gamă largă 
de fire fine pentru țesături cu rezistență mai mare 
la rupere, mașina asigură uniformitatea firului 
pentru o diversitate de țesături.

• Instalații complexe pentru o fabrică de 
lapte praf, realizate pentru prima dată în țară la 
întreprinderea „Tehnofrig". Ele au fost proiectate de 
Institutul de cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică pentru industria alimentară din Cluj- 
Napoca.

• Generatoare mobile pentru injecția 
aburului în zăcămintele de țiței, care asigură 
creșterea factorului final de recuperare în extracție 
— realizare a colectivului fabricii de mașini termo- 
energetice din cadru! Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca.

• Instalații de condiționare a aerului 
pentru dotarea centrelor de calcul. Au fost 
concepute de Institutul de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică pentru industria alimentară 
și fabricate la 
Cluj-Napoca,

întreprinderea „Tehnofrig" din

• Motoare hibride de tip universal, 
cu largi utilizări 
mașini, pentru automatizarea proceselor de pro
ducție. Ele constituie o premieră pe plan mondial 
și au fost concepute de un colectiv de cadre 
didactice de la Facultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic din Cluj-Napoca.

în industria constructoare de

• Generator de înaltă frecvență pentru 
căliri metalice, lipiri de armături la condensatoare, 
depuneri de metale refractare și pentru alte utili
zări similare. Produsul a fost conceput și realizat de 
filiala din Cluj-Ndpoca a Institutului de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică pentru electro
nică, în colaborare cu specialiști ai acestui institut 
din Capitală și cu Facultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic clujean.

• Tehnologia pentru prelucrarea pe 
mașini-agregat a suporților trenului de 
lamina] pentru familia mașinilor de filat 
lină și bumbac, realizată de specialiștii între
prinderii „Unirea" din Cluj-Napoca. Prin aplicarea 
noii tehnologii s-a asigurat creșterea de 1,5 ori a 
productivității muncii la această operație.

• Tehnologia de îndoire în spirală la 
rece a serpentinelor sistemului radiant de 
la generatorul de aburi, aplicată în procesul 
de fabricație la Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, determină ridicarea productivității 
muncii cu 50 la sută.

• Prin punerea la punct la întreprinderea „Car
bochim" din Cluj-Napo«a a unei originale tehno
logii de recuperare a granulelor de electro- 
corindon și carbură de siliciu din resturi de 
corpuri abrazive, în cincinalul trecut s-au economisit 
1 600 tone de electrocorindon.

• Tehnologia de preparare a caolinului 
de Parva pentru industria porțelanului și de 
amestecare a caolinului cu bentonită de 
Răzoare “ material ce se utilizează în industria 
hîrtiei - realizate de specialiștii Combinatului mi
nier Cluj, a asigurat reducerea importului' cu 13,3 
milioane lei la nivelul unui an.

• Tehnologia ți instalația pentru recu
perarea grăsimilor din răzături de piele, 
concepute și realizate de un colectiv de muncitori 
și specialiști de la combinatul de pielărie și în
călțăminte „Clujana", a asigurat anual recupera
rea și reintroducerea în circuitul economic a 2 000 
tone de grăsimi pentru fabricarea săpunurilor.

• Tehnologia pentru înlocuirea cupru- 
lui-lingou cU resturi de cupru 1° fabricarea 
oxiclorurii de cupru, elaborată și aplicată la între
prinderea chimică Turda, permite reducerea costu
rilor cu 1 200 lei la fiecare tonă de oxiclorură de 
cupru produsă.

La vremea de 
două anotimpuri, 
ra iși pregătește 
eternei renașteri, 
bol al perenității 
planeta noastră, am asistat cu 
adincă emoție la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, alături 
de toți cei care formează 
marele sfat al țării, la un au
tentic omagiu adus muncii 
entuziaste și rodnice. Acest 
moment de înălțare patrioti
că și civică l-a constituit lu
minarea de către președinte
le Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a unor 
înalte distincții organizațiilor 
de partid, consiliilor populare 
județene, unităților econo
mice industriale, agricole și 
de cercetare pentru rezultate
le deosebite obținute in între
cerea socialistă in 1980 și in 
cincinalul 1976—1980. pentru 
contribuția importantă adusă 
la dezvoltarea economiei, 
creșterea avuției naționale și 
înflorirea patriei.

„Tot ceea ce s-a înfăptuit a 
fost închinat poporului, bu
năstării și fericirii lui. cauzei 
socialismului și comunismu
lui în România !“. Cuvintele 
secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, semnifică 
înalta prețuire adusă muncii 
oamenilor din întreaga tară și 
deci hărniciei celor care lu
crează in fabrici și șantiere, 
pe ogoare și in laboratoarele 
de cercetare.

Eforturile susținute ale 
comuniștilor, ale tuturor celor 
care transformă ideile in au
tentice fapte de muncă au 
fost prețuite așa cum se cu
vine în precedentul cincinal, 
perioadă care marchează cea 
mai rodnică etapă din istoria 
clujeană.

Oamenii muncii români și 
maghiari care viețuiesc pe 
aceste meleaguri transilvane, 
uniți in muncă și idealuri, au 
făcut să strălucească iarăși 
ca un blazon al hărniciei 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. Rezultate
le lor prestigioase sint urma
rea firească a aplicării con
secvente a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit cărora dezvoltarea 
județului Cluj, ca dealtfel a 
întregii țări, a fost orientată 
în sensul creșterii prioritare 
a ramurilor purtătoare de 
progres tehnic, în stare să 
determine o valorificare su
perioară a potențialului ma
terial, tehnico-științific si 
uman de care dispun unită
țile economice, sociale și 
culturale ale județului.

Parafrazînd o nestemată 
a tezaurului de gindire 
și creație populară, potrivit 
căreia „viitorul unui an de
pinde de primăvară". vom 
spune că înfăptuirea obiecti
velor cincinalului calității și 
eficientei în care am intrat 
depinde de felul în care ne 
vom canaliza eforturile pen
tru a ridica cit mai sus șta
cheta întrecerii socialiste, 
printr-un continuu proces de 
autodepășire. înaltele dis
tincții, la acordarea cărora 
am avut cinstea să asist. în
nobilează stropii de sudoare 
și creativitate și, în același 
timp, se constituie intr-un șir 
de reacții catalizatoare ale 
muncii angajate cu responsa
bilitate comunistă pentru 
cinstirea zilei de 1 Mai și a 
celei de-a 60-a aniversări a 
partidului, pentru edificarea 
socialismului multilateral dez
voltat pe întreg cuprinsul pa
triei.

Forța mobilizatoare a inițiativelor muncitorești
„La fiecare 1 000 lei producție-mar- „De ce sâ importăm ? Putem rea-

fă - economii de 10 kWh energie elec- liza și noi I" ~ este inițiativa care s-a lansat în

tricâ și 2 mc gaze naturale". Initiativa
născut tn adunarea generală a oamenilor muncii care 
a avut loc la începutul anului 1979 Ia întreprinderea 
chimică din Turda și la început s-a aplicat în secțiile 
oxiclorură și electroliză. Acțiunile întreprinse de oa
menii muncii din unitatea turdeană au vizat îndeosebi 
efectuarea la timp și de calitate a reparațiilor și revi
ziilor la celulele de electroliză, reglarea zilnică a dis
tanței interpolare de la celulele de electroliză, menți
nerea concentrației și temperaturii în limite optime la 
saramura de potasiu, utilizarea unor motoare electrice 
de puteri adecvate, evitarea funcționării în gol a uti
lajelor, raționalizarea Iluminatului și Încălzitului in 
secțiile productive și în alte sectoare de activitate. în 
cei doi ani In care s-a aplicat inițiativa, în unitatea 
Turda l-au economisit 22 000 MWh energie electrică și 
peste 7 milioane mo gaze naturale. Această Inițiativă a 
fost preluată, cu obiective specifice, în alte 20 de uni
tăți clujene.

anul 1977 la întreprinderea ..Armătura" din CIuj-Na- 
poea. Scopul: reducerea importurilor prin asimilarea 
cu forțe proprii a unor piese de schimb pentru uti
laje din import, a unor dispozitive și mașini prevăzute 
să fie importate, înlocuirea unor elemente, moderni
zarea și perfecționarea unor mașini și utilaje din do
tare pentru aducerea parametrilor acestora la nivelul 
tehnicii mondiale. Măsurile avute în vedere în apli
carea inițiativei s-au referit îndeosebi la inventarierea 
periodică a pieselor șl mașinilor procurate din import, 
urmate de analize concrete, cu participarea celor mai 
experimentați muncitori și maiștri, pentru a fi găsite 
soluții de realizare a acestora în întreprindere. Efi
ciența inițiativei la nivelul întreprinderii: economisi
rea unor fonduri valutare echivalente cu circa 7 mi
lioane lei. Generalizarea în toate unitățile industriale 
ale județului a acestei inițiative a asigurat reducerea 
cu zeci și zeci de milioane Iei a importurilor în anul 
1980.

jana". Inițiativa urmărește creșterea răspunderii per
sonale și colective față de calitatea produselor și sti
mularea interesului pentru ridicarea calificării profe
sionale. Efectele economice s-au regăsit in reducerea 
cu 34 la sută a returnărilor interne pe faze tehnologice 
pentru defecțiuni de ordin calitativ și în obținerea unor 
importante economii de manoperă, materiale, energie 
și combustibil, pe fondul creșterii generale a calității 
și competitivității produselor. Inițiativa a fost preluată 
în 37 de întreprinderi din județ și este aplicată de 34 000 
de oameni aj muncii, în funcție de specificul procesu
lui tehnologic.

nomisit 1500 tone combustibil convențional, ceea ce a 
permis transportarea peste plan a 43 000 tone' mărfuri 
și realizarea unei producții nete suplimentare de 26 
milioane lei.

„Acțiunea 3 R: recuperare, recon-

dîționare, refolosire". A fosi; inittotă ia propu-

© „La fiecare 100 litri combustibil

consum normat — un litru economisit".

specialiști în cadrul unei 
de ziarul „Făclia" — organ 
partid. Prin această iniția- 
în fiecare unitate economi- 

tuturor 
producție și

• „Autocontrolul calității produselor"
Este o inițiativă maj veche, aplicată tocă din anul
1970 la Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clu-

într-o adunare sindicală, la începutul cincinalului tre
cut, șoferul Nioolae Crișan, un harnic și apreciat mun
citor al întreprinderii de transporturi auto Cluj, a avut 
ideea acestei inițiative pentru instaurarea unui sever 
regim de economisire a carburanților. Obiectivele : 
evitarea transporturilor în gol, menținerea in ștare 
perfectă de funcționare a mașinilor, introducerea unui 
sistem de urmărire zilnică a consumului de carburanți, 
respectarea regimului de reparații curente și capitale. 
Această Inițiativă s-a generalizat în 6 autobaze și este 
aplicată de peste 3 000 de șoferi. în anul 1980 s-au eco-

nerea unor muncitori șl 
„mese rotunde" organizate 
al comitetului județean de 
tivă s-a urmărit adoptarea 
că a unor măsuri ferme pentru recuperarea 
materialelor refolosibile rezultate din 
consum, recondiționarea cu forțe proprii și prin teh
nologii originale a pieselor șl subansamblelor și sti
mularea ideilor și soluțiilor valoroase pentru reintro
ducerea acestora in circuitul economic. în anul 1980, 
în afară de cantitățile de materii prime, materiale și 
piese.de schimb recuperate și utilizate în unitățile eco
nomice din județ, au fost predate peste prevederi la 
întreprinderea județeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 21 200 tone fier vechi, 
1 270 tone fontă, 1640 tone cupru și cenuși de cupru, 
72 tone plumb, 1 033 tone materiale refractare, 313 tone 
cauciucuri, 2,4 tone mase plastice și 48 tone cioburi 
sticlă.

Pagină realizată de Alexandru MUREȘAN și Corneliu CAREAN
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Permanența mesajului artistic
al unui mare poet

Poetul Octavian Goga, născut la 1 
aprilie 1881 în Rășinarii Sibiului, 
avea să sporească aria liricii româ
nești cu expresia unei noi și puter
nice personalități artistice, venind 
din făgașurile vechii tradiții națio
nale, insă în împrejurări istorice 
schimbate. Coborîtor din veche stir
pe ardeleană, Octavian Goga a trăit 
din plin 
libertate 
tras din 
tismului 
triei s-a 
rească între fiu și locul de baștină, 
„Eu sunt o lacrimă tirzie / Din plânsul 
unei mii de ani. I Sunt visul care 
reînvie / La vetrele celor orfani". 
(„Fără țară"). Idealul uman și 
cetățenesc i s-a cristalizat în 
așteptarea pasionată a mult visatei 
unități naționale. Căci apartinînd 
altei generații decit aceleia a 
lui Slavici și Coșbuc, Goga s-a in
tegrat altui peisaj social-politic, cu 
alt frămînt și alt zbucium, legate de 
iminența arzător resimțită a lupte
lor pentru scuturarea lanțurilor. De 
aceea și ideile și mentalitățile epocii 
s-au răsfrlnt în personalitatea șl o- 
pera lui în felurite și contradictorii 
chipuri, expliclnd șl Urnitele omului 
politic șl ale poetului.

Dar pe de altă parte, resplrlnd ca 
puțini alții în acord cu veacul și as
pirațiile poporului român de pînă la 
Unire, poetul s-a bucurat de o re
ceptare rapidă șl entuziastă, cum rar 
se lntîmplă în istoria unei literaturi, 
încă de la primul volum, „Poezii", a- 
părut în 1905.

Motivele fundamentale ale liricii 
lui Goga se defineau încă de pe a- 
tunci cu un relief remarcabil și, în
tre toate, răsuna, cu sonorități de 
laitmotiv orchestral, acela pe care-1 
numim al pasiunii naționale și so
ciale. Invățînd de la Eminescu șl 
Coșbuc strigătul aprig al răzvrătirii, 
el i-a adăugat nuanța particulară pe 
care momentul istoric i-o cerea. Și 
universul firesc al operei lui Goga 
fiind satul transilvan, atît de viu, atît 
de dramatic schițat în contururile 
destinului amarnic al asupririi, de 
către poetul Îndurerat, numai „tru
da", „durerea", „jalea", „mînia" erau 
cuvintele cheie, cu maximă recuren
ță, într-un cîmp semantic caracteris
tic, ilustrînd o viziune și o artă poe
tică demne de un poeta vates.

Și eroij poeziei lui Goga, din „Poe
zii", ca și din „Ne cheamă pămîntul" 
(1909), sînt țăranii, muncitorii trudiți 
ai pămintului, obidiții de veacuri, 
simboluri vii ale suferinței. în „Plu
garii", „Clăcașii" ori „Cosașul", poe
tul spune, în variate arhitecturi li
rice, aceeași poveste a mîinilor ne
răsplătite, cu o compasiune și o in
dignare enormă, accentele miniei și 
răzvrătirii întețindu-se mai cu seamă 
atunci cind obiectul suferințelor se 
multiplică, atunci cînd colectivitatea 
întreagă participă la durerea asupri
rii : „La noi sunt codri vergi de brad / 
Și cimpuri de mătasă ; / La noi atiția 
fluturi sunt, l Și-atita jale-n casă. I 
Privighetori din alte țări / Vin doina 
să ne-asculte ; / La noi sunt cintece 
și flori ! Și lacrimi multe, multe... H

de Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

spreaspirațiile românilor 
națională și socială și a 

ele sevele tari ale milltan- 
său poetic. Sentimentul pa- 
născut în el ca legătură fi-

Pe boltă, sus, e mai aprins. ! La noi, 
bătrinul soare, / De cind pe plaiurile 
noastre / Nu pentru noi răsare... / La 
noi de jale povestesc / A codrilor 
desișuri, / $i jale duce Murășul. / Și 
duc tustrele Crișuri. H (...) Avem un 
vis neîmplinit, / Copil al suferința, ) 
De jalea lui ne-au răposat / Și moșii, 
și părinții... / Din vremi uitate, de 
demult, / Gemînd de grele patimi, I 
Deșertăciunea unui vis / Noi o 
stropim cu lacrimi..." („La noi"). 
Strigătul său de trîmbiță a răzbună
rii îl solidarizează cu durerea marti
rilor țărînii transilvane, poetul fiind 
nu numai martorul vieții de sufe
rință a țăranului român împilat, ci și 
exponentul suferitorilor muți în 
amarul lor de veacuri.

De aceea cortegiul de umbre în-

100 de ani de la 
nașterea lui 

Octavian Goga

durerate din celebrul poem „Clăcașli" 
stîrnește indignarea fără margini a 
poetului, dar pruncul alăptat de o 
biată țărancă pe un răzor îl vesteș
te, într-o străfulgerare profetică, nă
dejdea într-o „înfricoșată clipă a pri
menirii", într-o reîntronare a vîrstei 
de aur pentru poporul său de năpăs- 
tuiți.

Mereu Iubirea arzătoare și îndure
rată a poetului se îndreaptă cu ne- 
sfirșită pietate spre cei dintre care 
s-a ridicat si cărora le exaltă vredni
cia și harurile sufletești, puterile crea
toare. între ei, șirul tăcut și nesfîrșit 
al strămoșilor, și el, „solul lor", o le
gătură fără moarte s-a statornicit. O 
mărturisesc nenumărate poeme, dar 
mai cu seamă „Strămoșii" și „Voi 
veniți cu mine...," din volumul „în 
umbra zidurilor" (1913). O strofă a 
ultimului poem citat concentrează e- 
sența continuității luptei din genera
ție în generație și a conștiinței poe
tului de glas exponențial : „Eu din 
oastea mare nu-s decit solia. / Ucenic 
cucernic vă vestesc cuvintul, / Nu-s 
decit un fulger smuls de vijelia ! 
Ce-a închis în sînu-i milostiv pămin- 
tul. / Rămâneți la mine voi întot
deauna, / Înfrățiți cU focul singelui 
din vine, / Căci se stinge glasul și 
se fringe struna / Cind in goana vie
ții nu-ți mai fi cu mine...".

Prin legătura cu strămoșii țărani, 
Goga își mai confirmă statornicia 
unei legături : aceea cu natura miti
că, încărcată de forțe tainice, conso
latoare, care întreține și ea țăranu
lui român nădejdea vie a viitorului, 
a viforului înfricoșat care va să vină. 
„Mult iscusita vremii slovă / Nu spune 
clipa milostivă / Ce ne-a-nfrățit pe 
veci necazul / Și veselia deopotrivă... 
/ Mărită fie dimineața / Ce-a săvîrșit

Festivalul muzicii de operă
și balet la Constanța

a 
de 
la

Ediția actuală 
Festivalului muzicii 
operă și balet de 
Constanța. încadrată 
organic in manifestă
rile celei de-a treia e- 
diții a Festivalului 
național „Cintarea 
României", afirmă o 
largă și reprezentati
vă expresie a poten
țialului artistic de 
care dispun colective
le de spectacol liric și 
coregrafic din muni
cipiul litoralului ro
mânesc, căruia i se a- 
daugă numeroase pre
zențe de cîntăreți, di
rijori și balerini din 
țară (de la Operele 
din București, 
Timișoara) sau 
peste hotare (Bulga
ria, R. D. Germană, 
Ungaria, U.R.S.S., Ita
lia, Japonia, Turcia). 
Este astfel puternică 
și revelatoare imagi
nea acestui amplu e- 
fort artistic și organi
zatoric, prețuit de pu
blicul constănțean și 
de oaspeți, care acor
dă evenimentului a- 
precieri pe deplin jus
tificate de valoarea și 
ținuta spectacolelor și 
concertelor.

în acest an, deschi
derea Festivalului mu
zicii de operă și balet 
de la Constanta se 
constituie de pe acum 
ca un moment de re
ferință, prin aoeea că 
a coincis cu premiera 
absolută a operei Trei 
generații de Sergiu 
Sarchizov, după pie
sa omonimă de Lucia 
Demetrius, partitură 
de reală forță evoca
toare, la realizarea 
căreia soprana Romfi- 
lia Radu și dirijorul 
Constantin Daminescu 
s-au relevat, alături 
de întregul colectiv, 
prin emoționanta pă
trundere a textului 
muzical și literar, la 
un nivel de certă pro
fesionali ta te.

La rindul său, în a- 
ceastă primă parte a

Iași, 
de

a noastră nuntă, / Bătrlne Olt I — cu 
buza arsă / îți sărutăm unda căruntă. 
II In cetățuia ta de apă / Dorm cin- 
tecele noastre toate / Și fierbe tăinuita 
jale / A visurilor sfărîmate. I Tu îm
pletești în curcubeie / Comoara lacri
milor noastre, / Și cel mai scump 
nisip tu-l duci / In vadul Dunării 
albastre". („Oltul"). Adînc știutor, 
codrul ascunde în desișul întu
necos mînia năpraznică a stihiilor 
care, ca și la Eminescu ori 
la Sadoveanu, însoțesc istoria de su
ferință a poporului român, suferind 
împreună cu el și pregătind împreu- 

răzbunare : 
un fulger, / 
năpraznic, / 
minia / Și-a

• •„Oamenii muncii
pe magistralele socialismului"

ediția a Vll-a
festivalului, arta co
regrafică a fost repre
zentată prin înscrierea 
în program a unui 
spectacol cu Lacul le
bedelor de Ceaikov- 
ski, in regia și core
grafia semnate de 
Oleg Danovski și in 
interpretarea Baletu
lui clasic și contem
poran al Teatrului 
„Fantasio" din Con
stanța, unul dintre 
cele mai tinere și mal 
bune ansambluri de 
acest gen de care dis
punem și care, totoda-

tă, este cunoscut și a- 
preciat de publicul de 
peste hotare (Italia, 
R. F. Germania etc.).

Din repertoriul ver- 
dian de operă, Tea
trul liric din Constan
ța a pregătit pentru 
prima parte a festi
valului Kigoletto, cu 
participarea sopranei 
italiene Ezla Rolfini 
și a baritonului Nico
lae Urziceanu de la 
Opera română din 
București, 
muzicală 
mită cu 
dirijorul 
Stanciu, 
cu Eugenia Moldovea- 
nu, apariție străluci
toare, de înaltă clasă, 
aflată, poate, într-unul 
dintre cele mai mari 
momente ale drumu
lui său artistic. Spec
tacolul. dirijat de Ti- 
beriu Popovici cu evi
dentă siguranță pro
fesională și sensibili
tate artistică, s-a im
pus ca o realizare me
morabilă, fiind ova
ționat îndelung de 
către public. Alături 
de Eugenia Moldovea-

română 
conducerea 

fiind susți- 
autoritate de 

Gheorghe 
și Traviata,

nu și sub bagheta lui 
Tiberiu Popovici, la 
Constanta a debutat 
tînărul tenor George 
Amăutu, care este in 
măsură să atragă de 
pe acum atenția, în 
perspectiva unor îm
pliniri interpretative 
de valoare.

Teatrul liric din 
Constanța a prezen
tat, într-o atmosferă 
de puternic interes, 
opera Madame But
terfly de Puccini, cu so
prana japoneză Taka- 
ko Iwata în rolul 
titular, spectacol in 
care artista oaspete 
s-a relevat prin dis
ponibilitățile sale vo
cale de mare expre
sivitate, care îi per
mit, totodată, să sus
țină dezinvolt dificila 
partitură, dăruind pu
blicului o interpreta
re muzicală de suc
ces, convingător și e- 
moționant, creînd o 
adevărată și de neui
tat Cio-Cio San, nu 
atit prin componența 
exotică implicită, cit 
prin polarizarea in
tensă și nu rareori 
extatică a întregului 
său joc scenic afectiv 
și comportamental în 
jurul profundei flra- 
me căreia îi cade vic
timă tragicul per
sonaj.

Preconizat și susți
nut cu consecvență 
sub dubla incidență a 

■ preocupării pentru 
sporirea conținutului 
cultural-educativ al 
producțiilor artistice și 
a unei atenții stă
ruitoare pentru cali
tatea demersului in
terpretativ, Festivalul 
muzicii de operă și 
de balet de la Con
stanța își continuă și
rul manifestărilor ca 
imagine a dinamismu
lui și bogăției vieții 
noastre spirituale.
Mircea 
M. ȘTEFANESCU

năe mult așteptata 
„Departe s-a aprins 
Lovind in creasta ta 
Și-n tot hotarul tău 
început păginul praznic. / E-al răz- ' 
vrătirii noastre tunet. / Și-n neagra 
ta cutremurare. / Atitea veacuri umi
lite / Iși gem strivita răzbunare". („In 
codru"). La munți, poetul întreprinde 
o adevărată călătorie inițiatică pentru 
a dobîndi de la bătrînii știutori atribu
tele artistului învestit cu darul oracu
lar. de poeta vates. De la ei va de
prinde meșteșugul orfic. de la ei va 
învăța sensul adevărat al unei arte 
majore, „cintarea cîntărilor mele", 
cum o numea poetul, încărcată de 
speranțele unui popor oprimat și pe 
nedrept despărțit tocmai prin munții 
care ar fi trebuit să-1 unească : „Voi, 
munților mîndri, moșnegi cununați / 
Cu stelele boltii albastre, I In leagănul 
vostru de codri și stinci / Dorm toate 
poveștile noastre. / Alături de șoimii 
cu ochii aprinși, / Din tainica voastră 
dumbravă. / Se-nalță-ndrăznețe-n 
lumina din cer / Și visele noastre de 
slavă". („In munți").

Dealtfel, țoată arta poetică a lui 
Goga a stat, pină la Unire, sub sem
nul orientării programatice înspre 
național și social, scriitorul conside- 
rînd poezia drept „fapt de înaltă pe
dagogie cetățenească", chemare a oa
menilor și trezire la luptă, afirmînd 
deci un militantism dorit și asumat.

Rămînînd în fond, ca și predeceso
rii săi ardeleni Slavici și Coșbuc, un 
moralist și un folositor al mitului în 
spirit tradițional, Octavian Goga a 
dat naștere, ca un prim romantic de 
la tară, unui nou titanism țărănesc 
și folcloric, cu încărcătura grea a 
răzvrătirii, luptei și răzbunării prin
să într-o viziune escatologică origi
nală și trecută într-o dicție poetică 
descinsă dinspre Eminescu, avînd în 
ea și întorsătura doinei, și tristețile 
transparente ale elegiei, și asprimea 
profetică, și dulceața lirică.

Readucînd în aceste zile ale cen
tenarului poetului expresia prețuirii 
pentru marea lui operă literară, nu 
putem totuși uita în acel spirit critic 
caracteristic evaluărilor noastre globa
le involuția politică a lui Goga între 
cele două războaie mondiale, situarea 
lui pe poziții retrograde in fruntea 
unui guvern reacționar, din care fă
ceau parte forțe fascizanțe ce încer
cau să aservească tara ' Germaniei 
hitleriste. opțiune care nu numai că 
nu coincidea cu sensul istoriei po
porului român, dar 
aspru condamnată de

Despărțind lumina 
toare a poetului prin 
bra căderii lui prin 
retrogradă — ale cărei 
s-au resimțit și in unele creații, cu 
deosebire în o par,te a publicisticii 
sale — putem elucida contradicțiile 
adinei și atît de frapante ale unei 
vieți și explica relativa istovire a fi
lonului inspirației în clipa pierderii 
legăturii cu autenticele aspirații ale 
poporului. Numai astfel, procedînd 
printr-o valorificare critică pe teme
iul filozofiei materialist dialectice si 
istorice, vom întări și vom prețui mai 
mult ceea ce rămîne durabil în opera 
marelui poet, ceea ce adaugă el cu 
cinste si înaltă înzestrare patrimoniu
lui fără moarte al culturii românești. 
Căci acela care a modificat opiniile 
despre poezia politică ale lui Maio- 
rescu, care a fost elogiat de Nicolae 
lorga și a impresionat puternic pe C. 
Stere 
române 
scris.
poemul 
tarea pătimirii noastre*

care a și fost ' 
istorie.
înălțării uirni- 
cuvint de um- 
fapta politică, 

consecințe

De cîțiva ani încoace, 
expozițiile republicane ale 
artiștilor plastici amatori 
se organizează in variate 
centre ale țării, care asi
gură condiții de afirmare 
deosebite celor ce se simt 
chemați să se exprime in 
limbajul artelor plastice, 
în virtutea acestei tradi
ții. expoziția din acest an, 
contribuind la o mai 
bună cunoaștere și con
fruntare a realizărilor 
plasticieniloi- amatori, s-a 
deschis la Ploiești. Orga
nizată sub egida Consiliu
lui Central al U.G.S.R., 
Republicana deschisă la 
Casa de cultură a sindi
catelor se plasează sub 
semnul apropiatei aniver
sări a celor 6 decenii de 
istorie glorioasă a Parti
dului Comunist Român. 
Ea aduce privitorilor măr
turia strădaniei artistice 
a unor oameni de cele 
mai variate profesiuni 
care desfășoară o rodnică 
activitate pentru ridica
rea tării pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Regăsim acest omagiu 
adresat întregii politici a 
P.C.R. în însăși capacita
tea narativă a lucrărilor 
expuse, în felul în care 
pictura sau grafica atestă 
capacitatea de înțelegere 
a realităților de fiecare zi 
ale vieții. în acest mediu 
al activității cotidiene, in 
mine sau pe ogoare, în 
locurile fierbinți ale in
dustriei românești sau în 
noile centre de cercetare 
științifică, artiștii amatori 
au descoperit elemente 
încărcate de semnificație, 
adevărate mărturii ale 
înaintării „oamenilor 
muncii pe magistralele 
socialismului". Acest ge
neric al manifestării ex
primă de fapt acum, in 
pragul apropiatului con
gres al U.G.S.R., sensul 
major al 
sens care 
atit din 
neștirbită 
menilor și locurilor, dar 
care include și aspectul 
moral al acestei acțiuni. 
Căci semnificația majoră 
a activității artiștilor 
plastici amatori se des
prinde din însăși modela
rea, cu mijloacele artisti
cului, a conștiinței sociale 
și individuale a oameni
lor. a sensibilității și corn-'1 
portamentului lor.

De la minuirea

expoziției. Un 
se desprinde 

reflectarea cu 
fidelitate a oa-

rămine in istoria literaturii 
poetul inconfundabil care a 

după cum singur spunea în 
manifest ..Rugăciune". „cîn-

în. 
timpul liber a culorilor și 
liniilor, a formelor la în
cercarea de a atinge tot 
mai înalte cote valorice 
pe linia unei foarte im
portante instruiri de spe
cialitate — iată etape 
semnificative în modela
rea și remodelarea per
sonalității umane, desci
frabile și în expoziția de 
la Ploiești. Sînt momente 
capabile să le îmbogă
țească existența, dar și 
conștiința. semne ale 
existentei unui climat în 
care fervoarea indivi- 
duală a creației artiștilor 
amatori se poate confrun
ta liber cu realizările și 
dezideratele intregii miș
cări.

Izbînzile foarte nume
roase ale acestei activi

ty tăți, numărul mare al 
\--------------- -

participanților (o selecție 
severă a triat acum. 17(1 
din circa 360 de lucrări 
trimise) atestă deopotrivă 
prezența pe tot cuprinsul 
tării a unor numeroase 
cercuri si cenacluri ale 
artiștilor amatori, in care 
cei ce aspiră la nobilul 
meșteșug al artelor plas
tice sînt îndrumați in 
conformitate cu atitudini
le manifestate. Și dacă 
ar fi să ne referim doar 
la orașul-gazdă al Repu
blicanei din acest an am 
putea aminti activitatea 
bogată desfășurată nu 
numai în cadrul Casei de 
cultură a sindicatelor, ci 
și la I.C.I.T.P.R., la 
I.C.P.P.G., la clubul „Mi
nerul" din Filipeștii de 
Pădure, la cluburile sche
lelor Boldești, Băicoi, la 
Rafinăria Ploiești ș.a. 
Desfășurată cu pasiune și 
pricepere, această îndru
mare poate contribui sub
stanțial la afirmarea ro
lului artistului amator în 
viața spirituală a celor 
mai îndepărtate colturi 
de țară.

Pictura prezentată acum 
la Casa de cultură a sin
dicatelor din Ploiești a- 
duee intr-adevăr imagi
nea variată a unor zone 
de mare frumusețe a 
plaiurilor românești, in- 
sistînd de multe ori asu
pra pitorescului locurilor 
evocate, dar șl asupra 
realizărilor economice ob
ținute în aceleași ținuturi 
in ultimii ani, surprin- 
zînd uneori paralelisme 
elocvente ale „noului" as
pect industrial cu „ve
chiul" unor imagini pa
triarhale. Aspecte ale pei
sajului industrial (Maria 
Pascu-Fornerino, Kalman 
Judi ta), reconstrucției 
(Ghepghel Florențiu). fo
cului continuu (Loghinaș 
Dorin), ale petrochimiei 
(Dinică Dumitru), ale 
șantierelor (Maria Voi- 
nea) sau minelor (Radian 
Erzsebet) au constituit 
doar citeva popasuri, în
cărcate de semnificații 
contemporane, ale picto
rilor amatori. Aceleași 
pe care, cu mijloacele 
graficii, le-au conturat in 
lucrările lor Constantin 
Stoenica. Samentzy Zol- 
tăn, Octavian Vinătoru, 
Bulz Olimpia ș.a.

Frumusețea unor ținu
turi de legendă, a unor 
locuri în care folclorul 
s-a păstrat intact au de
terminat crearea unor 
peisaje, foarte numeroa
se . în manifestarea de 
acum, adevărate memo
riale de călătorie in care 
pictorii amatori au fixat 
clipe de reverie solitară 
(Valeria Zahiu, Maria 
Mănăilă. Emil Eugen 
Cota, Doina Catargiu). in 
care au regăsit frumuse
țea ogoarelor și a muncii 
desfășurate aici (loan So- 
rineti).

Citeva compoziții de in
spirație istorică (Constan
tin Zeter, Gheorghe Cio
banul întregesc imaginea 
problematicii abordate de 
artiștii plastici amatori.

Exprimînd dorința a- 
oestor oameni atit de le
gați de destinul propriu
lui popor de a investiga

MARIA VOINEA „Constructor'

VINATORUOCTAVIAN „Rapsodie

realitățile 
momentele 
tanță și semnificație, de a 
fixa in imagine ceva dini 
eroismul celor care, coti
dian, contribuie la înain
tarea pe drumul deschis 
de magistralele socialis-

românești 
lor de impor-

mului, expoziția republi
cană a artiștilor plastici 
amatori dobîndește deo
potrivă dimensiunea înal
tă a conștiinței cetățe
nești.

Marina PRF.UTU

„Lecția" practicii de la școală la întreprindere
Despre elevii și absolvenții Liceu

lui industrial nr. 8 din Galati — li
ceu cu profil de construcții și me
canic — se aud numai vorbe bune. 
Prezenți pe șantierele orașului, in 
cadrul orelor de practică productîVă. 
viitorii constructori participă, alături 
de constructorii calificați, la înălța
rea noilor ansambluri de locuințe, a 
unor obiective economice și sociale. 
Se spune despre ei că sînt harnici, 
disciplinați și, mai ales,' că lucrează 
cu multă tragere de inimă, cu dra
goste și cu respect pentru meseria 
pe care și-au ales-o. De aceea, nu 
e de mirare că unii beneficiari so
licită trustului județean de con
strucții — „părintele" liceului — ca 
la realizarea obiectivelor ce le sînt 
destinate să lucreze echipe de elevi.

Vizitînd liceul, am putut descifra, 
pe viu, „secretul" unei asemenea... 
popularități. El dispune de o bază 
tehnico-didactică bogată, de cabine
te și laboratoare funcționale. majo
ritatea rezultat al activității creatoa
re a profesorilor și elevilor, care a- 
sigură viitorilor constructori o te
meinică formație tehnică-profesiona- 
lă. Cu concursul Trustului județean 
de construcții, în incinta școlii a 
fost amenajată o adevărată hală in
dustrială de prefabricate din beton, 
în care elevii 
derile practice

— Condițiile 
ne spune ing. 
rectorul liceului 
înaintea celor de pe șantiere, ceea 
ce este în măsură să le asigure e- 
levilor o temeinică pregătire prac
tică.

într-adevăr, pe bază de grafic, la

ora fixată, de pe 
lui se aduce aici 
turnat în forme ; 
apoi, tot pe bază 
șantierelor. Dar nu numai aici, 
hala de prefabricate, ci în întreaga 
activitate instructiv-educativă, liceul 
colaborează strîns cu trustul. împre
ună cu specialiștii acestuia, profeso
rii și elevii studiază teme legate de 
introducerea progresului tehnic. Pro-

șantierele trustu- 
betonul. care este 
prefabricatele iau 
de grafic, drumul 

in

prin întreaga lor 
practice, eficiente, 
care încă se mai 
licee (și din alte 
procurarea materialelor pentru pro
ducția atelierelor-școală, realizarea 
unor repere care să asigure buna ca
lificare în meserie a elevilor, remu
nerarea lucrului efectuat, stabilitatea 
absolvenților pe locurile de muncă.

Un răspuns la fel de eficient și

conlucrare, soluții 
unor probleme cu 

confruntă unele 
județe ale țării) :

Experiența valoroasă a unor licee gălățene în for
marea profesională și morală a viitorilor muncitori

își formează deprin
de muncă.
tehnice de lucru —

Gheorghe Tudose, di- 
sînt... cu un pas

gramul pregătirii practice a elevilor 
se discută anual cu conducerea trus
tului. Pe baza lui, lunar, liceului i 
se transmit planuri operative de 
producție, în funcție de care se co
mandă materiale, ce sînt aduse în 
liceu, acesta livrind șantierelor pie
sele și reperele planificate. Practica 
productivă este remunerată integral, 
conform legislației în vigoare, ceea 
ce-i stimulează pe elevi și-i atașea
ză ferm de locul de muncă, de pro
fesiunea pentru care se pregătesc.

— Liceul funcționează ca o secție 
a noastră — afirmă ing. Mircea Chi- 
riac, director tehnic al trustului ju
dețean de construcții. O secție din 
cele mai productive, dacă avem în 
vedere, alături de valoarea produc
ției realizate, și foarte buna pregăti
re profesională a absolvenților pe 
care „ni-i livrează".

Liceul gălățean și întreprinderea 
pe lîngă care funcționează oferă.

responsabil la probleme ridicate de 
integrarea învătămîntului cu produc
ția, de temeinica 
sională și 
muncitori 
nr. 3. cu 
principal, 
mîine ai 
gic gălățean. „Pentru mai operativa 
și rodnica 
concrete 
prindere 
sai, din 
mint al 
tat „sediul' 
ceului".

Problema 
era aceea a 
talurgiști în 
mai apropiate de cele __  _____
combinatului. împreună, cei doi fac
tori direct implicați în pregătirea 
forței de muncă au găsit soluția. în 
cadrul grupului complex de ateliere-

pregătire profe- 
etică a noilor eșaloane de 
oferă și Liceul industrial 
profil metalurgic. Care, în 
pregătește muncitorii de 

marelui combinat siderur-

rezolvare, a aspectelor 
ale colaborării școală-între- 
— ne spune ing. Mihai So- 
serviciul 

combinatului
l“

personal-invăță- 
mi-am nw- 

chiar aici, in incinta li-

care trebuia rezolvată 
pregătirii viitorilor me- 
condiții de producție cit 
1- JL —din secțiile

școală al liceului — care cuprinde 
secții de lăcătușerie, mașini-unelte, 
întreținerea și repararea utilajelor, 
sudură și construcții metalice, labo
ratoare de analize rapide, balanțe și 
defectosccpie ș.a. — s-a amenajat un 
cubilou. Sub îndrumarea inginerilor 
și maiștrilor, elevii elaborează aici 
șarje de fontă, însușindu-și pe viu 
tainele meseriei. Cunoștințele și de
prinderile se întregesc, se aprofun
dează prin lecții practice și demon
strații pe platforma combinatului.

Semnalind valoroasa experiență a 
celor două licee, nu se poate trece 
cu vederea faptul că în alte școli 
gălățene pregătirea practică a elevi
lor se află încă sub semnul impro
vizației și formalismului. La Liceul 
do matematică-fizică „Vasile Alec- 
sandri" — asa cum constata și o bri
gadă a Ministerului Educației și în- 
vățămintului, pe care am însoțit-o 
în activitatea de îndrumare și con
trol — dotarea atelierelor și lucrări
le practice efectuate de elevi nu asi
gură decît în parte pregătirea în 
meserie a elevilor.

Evident, dincolo de măsurile con
crete de remediere a situațiilor ne
corespunzătoare de acest fel, se im
pun : cunoașterea și generalizarea 
experienței pozitive a acelor unități 
de învățămînt în care formarea pro
fesională și etică a elevilor, viitori 
muncitori, se face sub semnul exi
genței și răspunderii, asigurîndu-se 
acea calitate nouă, superioară a pro
cesului instructiv-educativ pe care 
documentele de partid o pun ca obi
ectiv prioritar în fata oamenilor 
școlii. .

, Florica DINULESCU

PARTIDUL NOSTRU 
COMUNIST 

tot mai puternic, 
mai unit, mai bine 

organizat
(Urmare din pag. I)
virstă cu elanul și entuziasmul re
voluționar proprii tineretului.

Ce i se cere comunistului in pre
zent ? Ce criterii trebuie să îndepli
nească el in etapa istorică al cărei 
conținut este determinat de trecerea 
la o nouă calitate a muncii și a vie- - 
ții? Să ne amintim că încă la Con
gresul al IX-lea. cînd se .turnau te
meliile celei mai fertile perioade din 
întreaga istorie a României, cînd se 
prefigurau marile deschideri ale as
censiunii patriei . pe noi trepte de 
progres și civilizație, secretarul ge
neral ăl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a subliniat ou limpezimt 
și precizie locul și rolul comunistilo 
in procesul transformărilor revoluție 
nare ce aveau să urmeze. Definire 
profilului comunistului pornea de . 
lucruri simple șl firești, dar absol 
necesare : „Să fie model de corect 
tudine, principialitate Și condui 
morală în activitatea profesională 
obștească".

Era o cerință de bază, căreia 1 s-a 
adăugat, an de an, alte cerințe și 
exigențe corespunzătoare condițiilor 
concrete determinate de trecerea la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Noul profil al co
munistului este amplu și ferm con
turat în Programul partidului. în do
cumentele Congreselor al X-lea, ;il 
XI-lea și al XII-lea, în numeroase 
cuvintări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și în Statut-U 
P.C.R. El se identifică deplin cu s 
personalitate complexă, cu un a v 
samblu armonios de valori. Comunis
tului nu i se cere, azi, doar să devină 
un bun specialist. Sau un bun activist 
politic. Sau să manifeste preocupări 
pentru pregătirea științifică si cul
turală. Sau să fie un model de com
portare morală, de principialitate, 
autoexigență și responsabilitate. Lui 
1 se cere să întrunească toate aceste 
calități, să realizeze unitatea organi
că intre cunoștințe, idei, comporta
ment, acțiune. I se cere să fie un 
revoluționar în pas cu spiritul timpu
lui în care trăim și al societății pe 
care o făurim. Din perspectiva pro
movării acestor calități s-a acționat, 
în tot cursul anului 1980, pentru ri
dicarea pe un plan superior a activi
tății de primire în partid. Si pentru 
cuprinderea comuniștilor in sistemul 
de perfecționare a pregătirii politice 
și profesionale, atragerea lor susținu
tă la o mai intensă muncă de creație 
tehnico-științifică, lărgirea orizontu
lui lor de cultură generală. Să reți
nem că, în cursul anului 1980. numă
rul membrilor de partid cu studii 
superioare a ajuns la 343 042 ; al celor 
cu studii medii la 465 504 ; al celor 
cu școli tehnice, de maiștri sau pro
fesionale la 806 624 ; circa 107 000 ur
mează cursurile serale sau fără 
frecventă ale liceelor și instituțiilor 
de învățămînt superior. Să reținem, 
totodată, că învățămintul politico- 
ideologic, care este organizat pe 
cursuri și programe tematice dife
rențiate, in funcție de problemele 
concrete ce preocupă organizațiile d 
partid, include 2 986 185 comuniști. Pe • 
bună dreptate se subliniază in raport 
că „ridicarea pe un plan superior a 
activității politico-ideologice de cu
noaștere și aplicare in viață a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru a determinat exer
citarea în mai bune condiții a atribu
țiilor ce revin organelor și organiza
țiilor de partid in conducerea activi
tății economico-sociale, sporirea for
ței lor de mobilizare a colectivelor de 
oameni ai muncii, creșterea compe
tenței acestora in soluționarea pro
blemelor".

Desigur, activitatea deosebit de 
complexă privind îmbunătățirea struc
turii organizatorice a partidului, ri- l 
dicarea exigenței fată de calitatea de 
membru de partid se înscrie într-ui i 
proces dialectic, intr-un cadru desch 
înnoirilor, prefacerilor calitative. A 
ceasta idee-fortă se regăsește clar 
exprimată în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară: 
„Acum trebuie să punem accentul nu 
atît Pe creșterea cantitativă a mem
brilor de partid ; considerăm că nu
mărul membrilor de Partid Pe care 
îl avem reflectă Pe deplin influenta 
sa in rindul clasei muncitoare, al 
poporului. Trebuie să acordăm in 
viitor mai multă atenție probleme
lor calității". Cum să se acționeze in 
acest sens? Documentul adoptat de 
plenară dă răspuns clar la această în
trebare. Sint necesare acum, in cinci
nalul calității și eficienței, noi și noi 
eforturi pentru asigurarea unui ca
racter sistematic întregii activități de 
întărire a rindurilor partidului, pen
tru combaterea oricăror manifestări 
de ușurință și superficialitate, astfel 
incit calitatea de comunist să fie 
acordată numai celor mai înaintați și 
conștient! oameni ai muncii. Sînt ne
cesare acțiuni energice pentru ca. pe v 
ansamblul țării, oamenii muncii pri- j 
miți in partid din rindul muncitori
lor și țăranilor să reprezinte în con
tinuare circa 80 la sută din totalul 
celor ce devin comuniști ; pentru spo
rirea ponderii femeilor și tinerilor în 
totalul celor primiți în partid : pen
tru ca structura organizațiilor de 
partid să reflecte în permanentă 
schimbările ce se produc in viața 
unităților economice și instituțiilor, a 
colectivelor de oameni ai muncii.

Preocupările pentru continua întă
rire a rindurilor partidului vor fi pe 
deplin eficiente dacă se va acționa 
cu fermitate pentru ca fiecare comu
nist să fie cuprins într-un cadru 
adecvat de pregătire politică, profe
sională și culturală, de structurare a 
unui comportament exemplar, care 
să-i asigure participarea cu maximum 
de randament la îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin atît la fiecare loc de 
muncă, cit și în întreaga viată econo- 
mico-socială a tării. in înfăptuirea 
exemplară a mobilizatoarelor obiecti
ve. destinate prosperității și progre
sului multilateral al patriei adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului

OLT • La sediul atelierelor 
de creație din Slatina, strada 
Ilie Pintilie nr. 3, s-a deschis o 
expoziție de artă plastică a 
membrilor cenaclului slătinean 
al U.A.P. Expoziția, înscrisă 
în Festivalul național „Cinta
rea României", este dedicată 
celei de-a 60-a aniversări a 
făuririi P.C.R. și a congresului 
al II-lea al U.G.S.R. (Emilian 
Rouă).

BUZĂU • Comitetul jude
țean de partid a organizat o 
dezbatere ideologică cu tema 
„Partidul Comunist Român — 
centrul vital al întregii națiuni,

conducător al procesului revo
luționar de construire a socia
lismului in țara noastră. Do
cumentele Congresului al XII- 
lea al P.C.R. despre necesita
tea creșterii rolului conducător 
al partidului în etapa făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România". Au par
ticipat activiști de partid, lec
tori, propagandiști, cadre care 
predau științe sociale. (D. Dă- 
năilă).

VASLUI • In întîmpinarea 
Congresului U.G.S.R., in indus
tria văsluiană, consiliul jude
țean al sindicatelor a inițiat și

declarat perioada 30 martie — 
5 aprilie săptămînă record în 
producție, urmărindu-se cu 
prioritate îndeplinirea atit va
lorică, cit și fizică a planului, 
asigurarea eficienței și valori
ficarea materialelor recupera
bile și refolosibile. De ase
menea, din inițiativa Consiliu
lui județean al Sindicatelor 
Vaslui, în această săptămînă se 
inaugurează prima ediție a unei 
ample manifestări politice, 
cultural-științifice și artistice 
ce se va desfășura sub gene
ricul „Dialogul hărniciei", în 
cadrul Festivalului național al

muncii și creației — „Cîntarea 
României". (Crăciun Lăluci).

BIHOR 0 Un colectiv de 
profesori ai Școlii populare de 
artă din Oradea a prezentat, la 
Casa de cultură a municipiului, 
un concert omagial dedicat 
centenarului Bela Bârtok • Clu
bul întreprinderii poligrafice 
„Crișana" din Oradea găzdu
iește expoziția județeană de 
artă fotografică. Sînt expuse

120 de fotografii artistice în 
alb-negru care prezintă com
poziții, peisaje , montaje, in
stantanee, lucrări eseu sem
nate de aproape 50 de autori. 
(Al. Peti).

IALOMIȚA • Muzeul jude
țean Ialomița, în colaborare cu 
cenaclul „Ștefan Luchian". a or
ganizat la Slobozia, o interesan
tă expoziție de pictură si foto

grafii a artiștilor amatori din 
județul Ialomița. (Mihai Vișoiu).

CONSTANȚA 0 Una din să
lile Muzeului de artă din Con
stanța găzduiește o expoziție eu 
lucrări executate de 10 artiști 
fotografi din localitate. Tema
tica expoziției se compune din 
peisaje pitorești din Dobrogea, 
portrete și aspecte din munca 
și viața oamenilor din județul 
Constanta. (G. Mihăescu).

SIBIU 0 în cadrul manifes
tărilor organizate în întîmpi- 
narea congresului U.G.S.R., la

Casa de cultură a sindicatelor 
a avut loc o consfătuire teh- 
nico-economică cu tema „Parti
ciparea sindicatelor la pregăti
rea și perfecționarea forței de 
muncă" și „Sarcinile și răspun
derile sindicatelor pentru cu
noașterea și aplicarea noului 
mecanism economico-financfer", 
organizat de Consiliul muni
cipal al sindicatelor Sibiu. 
(Nicolae Brujan).

CARAȘ-SEVERIN 0 în ca
drul programului de manifes
tări politico-ideologice și cul- 
tural-artistice „Jubileu ’60“ de

dicate aniversării partidului, 
la Reșița a avut loc un spec
tacol omagial „Partidului slavă" 
și a fost vernisată expoziția 
județeană de artă plastică 
„Culorile vremii noi" 0 La Mol
dova Nouă, centru minier din 
sudul Banatului, a fost des
chisă o expoziție de carte sub 
genericul „60 de ani de luptă 
pentru fericirea poporului", iar 
la Băile Herculane s-a des
fășurat etapa județeană a con
cursului pentru filme realizate 
de amatori, diapozitive și foto
grafii artistice. (Nicolae Că- 
tană).
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul ADRIEN MANSVELT a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate din partea Maiestății Sale 
Beatrix, regina Țărilor de Jos. de 
prosperitate și fericire pentru poporul 
român.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador cu 
legăturile 
tornicitș 
laborarea 
olandeză ... 
cultural, precum și rolul deosebit al 
dialogului la nivel înalt de la Haga 
și București în promovarea și stimu
larea acestor raporturi. Se evocă, de 
asemenea, conlucrarea fructuoasă pe 
plan internațional dintre Olanda și 
România. îndeosebi în direcția con
solidării destinderii, securității și 
cooperării în Europa. „Rolul jucat de 
România — se arată în cuvîntare — 
la reuniunea pentru securitate și coo
perare în Europa de la Madrid a 
atras atenția Guvernului Țărilor de 
Jos, care a remarcat aportul con
structiv al tării dumneavoastră. 
România a contribuit la afirmarea 
cauzei păcii și securității în Europa 
și în lume, față de care sînt atașate 
cele două popoare ale noastre".

în continuare. în cuvîntare se ex
primă dorința Olandei de a extinde 
colaborarea româno-olandeză pe mul
tiple planuri, precum și angajamen
tul ambasadorului de a depune toate

acest prilej sint subliniate 
prietenești și cordiale sta- 
între cele două țări, co- 
tot mai strînsă româno- 
pe plan politic, economic,

eforturile pentru a contribui la adln- 
cirea legăturilor tradiționale dintre 
cele două țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările adresate 
și a transmis, la rîndul său. Maiestă
ții Sale regina Țărilor de Jos cele 
mal bune urări de sănătate și feri
cire. de progres si prosperitate pen
tru poporul olandez.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată că între ță
rile și popoarele noastre există rela
ții traditionale, de prietenie 
borare, întemeiate pe stimă 
pect reciproc și se exprimă 
ția pentru evoluția pozitivă 
o cunosc aceste relații în . 
„Vizita oficială pe care am efectuat-o 
în Olanda — se subliniază în cuvîn- 
tare — precum și cea pe care 
Maiestatea Sa regina Țărilor de Jos 
a făcut-o în țara noastră, convorbi
rile pe care le-am avut și documen
tele semnate — îndeosebi Declarația 
solemnă comună româno-olandeză — 
au constituit momente de seamă în 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre. 
Consider că există, în continuare, 
largi posibilități de impulsionare a 
relațiilor noastre pe multiple pla
nuri".

După ce se relevă că România, an
gajată într-un amplu proces de dez
voltare economică și socială, acordă, 
în același timp, o atenție deosebită 
evoluției vieții internaționale, parti
cipă activ la eforturile popoarelor

și cola- 
și res- 

satisfac- 
pe care 
prezent.

pentru- solutionarea constructivă a 
problemelor ce confruntă omenirea, 
în interesul cauzei păcii și co
laborării, în cuvîntare se spune : 
„Ca tară europeană, ne preocupăm și 
dorim să se facă totul pentru edifi
carea securității și dezvoltarea co
laborării pe continent, pentru instau
rarea unui climat de încredere și 
pace care să dea posibilitate fiecărei 
națiuni să se dezvolte nestingherit, 
la adăpost de orice amestec sau agre
siune din afară. Apreciem că există 
toate posibilitățile ca România și 
Olanda să dezvolte o colaborare 
fructuoasă atit pe planul relațiilor 
bilaterale, cit și pe arena internațio
nală, adueîndu-și contribuția activă 
la soluționarea problemelor majore 
ale lumii de azi, la cauza păcii și 
destinderii".

în încheiere, șeful statului român a 
adresat ambasadorului olandez urări 
de succes in realizarea misiunii în
credințate, asigurindu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut in
tr-o atmosferă cordială cu ambasado
rul Adrien Mansvelt.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Regatului Ță
rilor de Jos în țara noastră.

IN SCOPUL PREVENIRII INUNDAȚIILOR vremea

Excelențelor Lor
Domnului GASTONE PASOLINI
Doamnei MARIA LEA PEDINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

Vă felicit călduros cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de 
căpitani regenți ai Republicii San Marino și vă adresez cele mai vii urări 
de succes, de sănătate și fericire personală. Transmit poporului sanmarinez 
prieten urări de bunăstare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ABOLHASSAN BANISADR

Președintele Republicii Islamice Iran
TEHERAN.

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii Islamice 
Iran, imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și 
progres poporului iranian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
strînsă colaborare fructuoasă existente între România și Iran se vor adinei 
și diversifica, in continuare, în toate domeniile de interes comun. în benefi
ciul celor două popoare prietene, al politicii de pace, destindere, colaborare 
și respect al independenței naționale a tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în noaptea de sîmbătă spre duminică

TRECEREA LA ORARUL DE VARĂ

Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale America 

CASA ALBĂ
WASHINGTON D. C.

Am aflat cu vie emoție de atentatul săvîrșit împotriva dumneavoastră. 
Exprimmd sentimentele de indignate față de acest act condamnabil, 

mă bucur să aflu că starea sănătății dumneavoastră este bună și vă 
doresc deplină însănătoșire și grabnică reluare a funcțiilor dumneavoastră de 
înaltă răspundere.

Cu cele mai bune urări,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica
„Medicina ’81“ — este denumirea 

sub care s-a deschis, marți, la Bucu
rești. la Palatul sporturilor și cultu
rii. o expoziție internațională de in
stalații. aparate, instrumente și pro
duse medicale. Aflată la cea 
XII-a ediție, expoziția din 
an, organizată de agenția 
blicom". în colaborare cu I.C.E. 
noimoortexport, reunește, alături de 
România, firme din Anglia. Austria, 
R. S. Cehoslovacă. Danemarca. Elve
ția. Franța, R. D. Germană, R. F.

de-a 
acest 
„Pu- 
Teh-

zilei
Germania, Italia. R.S.F. Iugoslavia. 
Olanda. S.U.A., Suedia și R. P. Un
gară.

După cum s-a subliniat la festi
vitatea de deschidere. „Medicina ’81" 
prezintă cele mai noi realizări din 
acest domeniu si asigură bune con
diții pentru cunoașterea posibilități
lor de intensificare a legăturilor pe 
linia schimburilor comerciale cu ast
fel de produse, pentru un util schimb 
de opinii intre specialiști.

(Agerpres)

COTIDIAN

Zi și noapte, mii de oameni întăresc 

și veghează digurile de la Dunăre
IALOMIȚA. Digurile care se 

înalță pentru apărarea celor peste 
50 000 hectare din incinta cuprinsă 
între podul lui Anghel Saligny și cel 
de la Giurgeni, pe cei aproape 
150 km. au devenit un vast șantier 
împotriva revărsării apelor Dunării 
și Borcei. Zi și noapte, inimile de 
otel a nu mai puțin de 700 de motoa
re pun în mișcare utilajele care sapă, 
încarcă și 
metri cubi 
mă în zid 
acestea să 
teze culturile agricole, obiectivele so- 
cial-economice din zonă. Au acționat 
și acționează cu indîrjire. cu calm și 
responsabilitate, mii și mii de oameni 
ai muncii ajutați de bravi ostași ai 
forțelor noastre armate. Ei 
și înving frigul, ploile 
(Mihai Vișoiu).

GALAȚI. Pe toată
digului care apără zona industrială de

transportă zeci de mii de 
de pămînt ce se transfor- 
în calea apelor", pentru ca 
nu se reverse, să nu afec-

au învins 
și vintul.

lungimea

sud-esț a Galațiului și porturile sale 
au continuat acțiunile de pază și su
praveghere. Complexului de lucrări 
desfășurate anterior de-a lungul celor 
7 km de dig din zona orășenească li 
s-au adăugat operații de consolidare a 
taluzelor, cu fascine, pari și saci 
de pămînt. pe lungimea de 2,8 km. 
Sînt pregătite numeroase utilaje țera- 
filere și de transport pentru Interven
ții în caz de nevoie. Datorită măsu
rilor luate, activitatea portuară se 
desfășoară normal. (Dan Plăeșu).

TULCEA. In toate zonele unde 
digurile trebuie supraînălțate și con
solidate se lucrează ziua și noaptea. 
Pe malul Dunării. Ia Ostrov, țărani 
cooperatori și militari încorporează 
zilnic mii de metri cubi de pămînt 
și piatră in digul care apără zona 
agricolă îndiguită. In comuna Nufă
rul se consolidează digul de apărare 
a localității. Si în satele Deltei Du
nării. continuă fără întrerupere ac
țiunile de aoărare îmootriva inunda
țiilor. (N. Amihulesei).

Timpul probabil pentru 2, 3 și 4
aprilie. în țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul variabil, tnnorări mai pro
nunțate se vor semnala în vestul țârii, 
unde vor cădea ploi locale. In rest — 
ploi izolate. Vînt moderat, cu intensifi
cări in vestul țării și zona de munte. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
din nou ta scădere. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar cele maxime între 
12 și 22 grade, local, mai ridicate. în 
jumătatea de est a țării, ia începutul 
Intervalului, condițiile rămîn favorabile 
producerii brumelor.

Potrivit prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 190 din 19 mai 
1979. privind stabilirea orei oficiale 
de vară pe teritoriul Republicii So
cialiste România, jncepînd din 5 apri
lie, pină pe 27 septembrie — adică 
intervalul dintre prima duminică a 
lunii aprilie și ultima duminică a lu
nii septembrie — întreaga activitate 
economico-socială din tara noastră se 
va coordona după noul orar de vară. 
Astfel, în noaptea de sîmbătă spre 
duminică (4 spre 5 aprilie) ora zero 
va deveni ora 1. acele ceasornicelor 
fiind date înainte cu o oră. Reamin
tim că adoptarea „orei oficiale de 
vară" în tara noastră se înscrie în 
programul de măsuri inițiate pentru 
economisirea resurselor energetice 
naționale. Prin creșterea timpului de 
folosire a luminii naturale a zilei, în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut s-a obținut o reducere a pu-

terii în sistemul energetic național la 
orele de virf cu circa 450 MW. aceas
ta echivalind cu puterea instalată a 
două hidrocentrale de mărimea celei 
de la Bicaz. Totodată, prin reducerea 
cu o oră a consumurilor de iluminat 
casnic, comercial și industrial s-au 
economisit peste 20'J milioane kWh 
energie electrică, pentru care s-ar fi 
consumat circa 75 000 tone combusti
bil convențional. în același timp, 
experiența a arătat că noul orar re
prezintă un avantaj important și pen
tru populație, care-și poate valorifica 
mai eficient timpul liber prin acțiuni 
de recreare și agrement. In ce pri
vește programul unităților econo
mice. comerciale și instituțiilor so- 
cial-culturale. acesta va rămîne ne
schimbat. iar mersul trenurilor va fi 
adaptat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică-la noua oră de vară.

(Agerpres)

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"
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pentru boxul nostru
la cele 

„Centura 
și cea 
„porțile 
de box

Evoluția nivelurilor apelor Dunării
După cum ne informează dr. ing. 

Mircea Podani, secretarul Comisiei 
centrale de apărare împotriva inun
dațiilor, ieri dimineață nivelurile 
anelor Dunării erau în scădere cu 
35 cm la intrarea în tară, cu 10 cm 
la Turnu Măgurele si staționare in 
sectorul Zimnicea-Giurgiu. Tot în 
cursul dimineții de ieri s-a produs 
culminația la Giurgiu, la cota de 778 
cm, cu 138 cm peste cota de inun
dație. Tinînd seama de debitele de 
apă scăzute ale afluenților Dunării

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 martie 1981
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1 04975 83 50 000
1 77247 148 50 000
1 44659 120 40 000
1 60564 23 40 000
1 04915 131 40 000
1 44212 118 30 000
1 34169 83 30 000
1 65809 84 30 000
1 23044 51 30 000
1 91977 66 25 000
1 11217 06 25 000
1 50485 47 25 000
1 08003 81 25 000
1 17451 57 25 000
1 01522 18 20 000
1 56631 127 20 000
1 74562 97 20 000
1 97065 88 20 000
1 '44296 10 20 000
1 12039 118 20 000
1 13847 64 15 000
1 69939 77 15 000
1 88674 108 15 000
1 45851 33 15 000
1 99173 133 15 000
1 87222 38 15 000
1 59090

Ter
mina

ția se
riei o-
bliga- 
țiuni- 

lor

85 15 000

100 396 61 5 000
100 661 143 3 000
100 359 32 3 000

1 000 14 113 1 000
I 000 33 25 800
1 000 91 109 800
1 000 58 134 800
1 000 65 07 800
1 000 29 89 800
1 000 40 139 800
1 000 05 142 800
1 000 95 70 800
1 000 20 121 800
I 000 89 120 800

11 327 TOTAL: 10 790 000

din sectorul Oltenița-Tulcea. cotele 
culminației undei de viitură au fost 
recalculate și ele vor fi : Oltenița : 
785 cm la 1/IV + 155 cm față de 
cota de inundație ; Călărași : 720 cm 
la 2/IV + 90 cm față de cota 
inundație ; Cernavoda :
2- 3/IV + 110 cm față de
inundație : Hîrșova : 734
3- 4/IV + 125 cm față de 
inundație ; Brăila : 650 cm
4- 40 cm fată de cota de inundație ; 
Galați : 610 cm la 4-5/IV + 10 cm 
fată de cota de inundație : Tulcea : 
445 cm la 6/IV + 65 cm față de cota 
de inundație.

Debitul cumulat al afluenților — de 
la Olt la Prut — este în acest an 
sub valorile normale ale perioadei în 
care ne aflăm, datorită precipita
țiilor reduse, precum și temperatu
rilor scăzute in zona montană, care 
au întîrziat și încetinit topirea zăpe
zilor. Pe sectorul Drobeta-Turnu Se
verin — Giurgiu, deși nivelurile au 
depășit substanțial cotele de inun
dație. nu s-au produs avarieri grave 
ale lucrărilor de apărare, datorită 
măsurilor operative luate de coman
damentele județene și locale de 
apărare împotriva inundațiilor din 
aceste zone. Prin realizarea de diguri 
locale, au fost apărate suplimentar 
terenuri agricole și obiective social- 
economloe care, altfel, ar fi fost 
inundate.
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Programul 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală 

Curs de limba germană 
Profesiunile cincinalului 
Constructorii la... înălțime 
Lecția de opinie — anchetă 
Tragerea pronoexpres 
Mult e dulce șl frumoasă limba 
ce-o vorbim >
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică
Fapte de eroi ai muncii șl vieții 
socialiste
Omul și sănătatea 
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori, mari regizori" „Fructele 
mlnlel".

22,20 Telejurnal

16,30
16,50

(TI)

Programul 2
19,00 Telejurnal
19.25 ...................
19,40
20.05
20.25
21,35
22,20 Telejurnal

Buletinul rutier al Capitalei 
Studio T '81
„Două inimi intr-un vals“ 
Din țările socialiste 
Teleenclclopedia (reluare)

Peste 43 000 de spectatori 
nouă reuniuni ale turneului 
de aur". Galele semifinale 
finală s-au desfășurat cu 
închise" ; numeroși amatori
au rămas dincolo de intrările Pala
tului sporturilor, din lipsă de bilete. 
Publicul, asa cum este la box — 
entuziast, darnic in aplauze și ovații, 
in general drept fată de combatanții 
români și de oaspeți, comportindu-se 
civilizat in acest cadru propice spec
tacolului sportiv pe care-1 oferă de 
fiecare dată Palatul sporturilor și 
culturii. Deschiderea spre boxul in
ternațional, cunoașterea directă a 
unor stiluri si școli renumite, unul 
dintre țelurile marelui turneu bucu- 
nsștean, au fost din nou atinse. Ama
torii de box știu acum mai multe 
lucruri despre evoluția boxului în 
lume, pe continentul nostru, pe cel 
american sau asiatic, comparînd-o cu 
dezvoltarea acestui sport la noi în 
tară.

Antrenorii și numeroșii pugiliști 
români și-au confruntat puterile și 
aptitudinile cu atit de diverșii repre
zentanți cubanezi, coreeni, japonezi, 
sovietici și ai altor formații. Cuba
nezii au venit la . București cu o 
echipă foarte tînără(17—21 ani), dar 
o echipă, subliniem, excepțională, 
prin perspectiva . nu tocmai înde
părtată a campionatelor mondiale din 
1982 și a turneului olimpic 1984. 
Această echipă n-a cîștigat decît o 
singură „centură . ......
tineri ca Munez (48 kg). Miranda 
(60 kg). Regies ' ‘ 
(63,5 kg) sau Cardenas (91 kg) si-au 
cîștigat bunele aprecieri ale 
lui bucureștean.

De pe alt continent, cel 
școala R.P.D. Coreene s-a 
iarăși la înălțime ta categoriile mici 
de greutate. Credem că nu exagerăm 
în pronosticuri atunci cînd presupu
nem că Jon Gwang Ho sau Ko Jong 
Hwan (48 kg) și Ryon Song Ho 
(51 kg) vor ii principalii favoriți ai 
categoriilor respective la viitoarele 
campionate mondiale. Alte caracte
ristici : boxează într-un ritm mai 
iute decît europenii și sint insistenți 
pină la capătul meciurilor. Nici ja
ponezii nu se disting prin lovituri 
decisive ; ei se aseamănă cu coreenii 
prin ritm susținut, inițiativă în 
luptă și lovituri numeroase. Gar
nitura sovietică, tînără si talen
tată, a prezentat, ca și cea cu
baneză, boxeri la toate categoriile.

• Cu reprezentanții acestei scoli se vor 
întilni boxerii .noștri la campionatele 
europene din luna mai. Unele trăsă
turi ii definesc, în special, prin 
lovituri decisive. în cadrul stilului 
„clasic", fiind însă mai puțin com- 
pleți decît cubanezii sau coreenii. O 
excepție : acel boxer din Erevan *— 
Israel Agopkohian. probabil unul 
dintre cei mai buni din lume la ora 
actuală. Noutăți de selecție în boxul 
din R.D. Germană : acești pugilisti 
par a fi primii din Europa care sint

aleși după criterii fizice asemănă
toare celor ale cubanezilor.

în acest context de valori interna
ționale, oarecum tipice pentru trei 
continente, pugiliștii români și mulți 
antrenori și-au putut compara po
sibilitățile și perspectivele. Acestea 
sint destul de bune, dacă le raportăm 
la boxul din Europa, nu însă si la 
cel mondial. Ca să vorbim drept, 
cerințelor mondiale nu le fac încă 
față decît foarte putini reprezentanți 
ai noștri, iar dintre aceștia incă nu 
vedem cine ar putea ataca vreun 
titlu mondial in 1932. Dar să reve
nim la nivelul european și să arătăm 
că boxerii noștri cei mai buni sint 
îndreptățiți să aspire De mai departe 
la medaliile turneului continental. 
Federația română a si întocmit, luni 
după-amiază, lista titularilor — Șchio- 
pu, Tițoi, Cipere. Cercel, Ioana, llie 

Gîrgavu, Si- 
un

Dragomir, Ciobotaru. 
laghi, Donici, Cernat (totuși, cu 
mare semn de întrebare) și Pir joi — 
cei mai multi dublați in pregătire de 
„rezerviștii" Morea, Nicolae, Panaite, 
Fulger, Ouatu, .Butnaru, Cirlan, An- 
ghel și Grigore. Turneul 
de aur"

de aur", totuși.
(51 kg). Regozo

oublicu-

asiatic, 
dovedit

„Centura 
de aur" a mai evidențiat și alti 
tineri (Cristian Gheorghișor, Nicolae 
Ciobanu etc.) susceptibili de pro
grese, dar, pentru întregul nostru 
box, mai important ni se parc să 
subliniem necesitatea lichidării unor 
rămineri în urmă pe planul selecției, 
antrenamentului, competiției si al 
atitudinii antrenorilor și sportivilor 
față de muncă si efort conștient. Cu 
ocazia turneului, s-a sărbătorit re
tragerea din activitate a brăllenilor 
de origine Sirnion Cutov si Costică 
Dafinoiu. Au fost, felicitați acești 
bravi medaliati olimpici, dar unde 
ne-au fost brâilenii. de azi. pe ringul 
„Centurii de aur" ? Ce fel de talente 
mai produce Brăila. Box Club Brăila, 
unitate sportivă specializată ? Cum se 
poate compara această „uzină" spe
cial construită la Brăila, spre pildă, 
cu harnicul colectiv „Muscelul" Cîm- 
pulung, avind doi cîștigători ai „cen
turilor de aur" și trei boxeri selec
ționați în Iotul reprezentativ ?

Munca perseverentă, numai muncă 
de calitate, iată ce ne-a semnalat în 
general „Centura de aur" ca nece
sitate pentru creșterea boxului ro
mânesc. Muncă de calitate sporită la 
federație și la toate cluburile, la an
trenori si sportivi, dar. inclusiv. în 
sectorul important al arbitrilor, nă
pădit astăzi de oameni care n-au 
făcut niciodată box, destul de străini 
deci de 
Iată de 
recente 
scris și
un grup de foști boxeri să oficieze, 
după pregătirea cuvenită, pe ringul 
național. Să sperăm că la viitoarea 
ediție a „Centurii de aur" vor fi 
printre arbitri și deținători ai acestei 
centuri — Ion Gyorffi, Paul Dobres- 
cu. Teodor Dinu și alții asemenea lor.

acest sport si ca mentalitate, 
ce. printre hotărîrile foarte 
ale biroului federal s-a in
decizia ca. încă în acest an.

Vaieriu MIRONESCU

D
RETUTIIMDENI

Cistigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîsti- 
gurilor este cuprinsă si valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîsti- 
gătoare.

Plata cîstigurilor se efectuează prin 
sucursalele. filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150 la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia in considerare.

© ENERGIE PENTRU 
7 MILIARDE DE ANI. 
Omul se manifestă din ce în ce 
mai mult ca o forță geofizică și 
geochimică comparabilă cu alte 
mari sisteme naturale; Se apre
ciază că energia consumată de 
oameni in prima parte a secolu
lui XXI va depăși fluxul de 
energie naturală a riurilor și 
mareelor, pe cel ai valurilor și 
al curenților oceanici, precum 
și fluxul total de căldură geo- 
termică. Totuși, gama surselor

de energie potențial disponibile 
pentru secolele și mileniile ur
mătoare este imensă. Chiar luînd 
în considerație cei 
liarde de ani cit se 
planeta noastră va 
cuibilă, minereurile 
și mai ales imensele 
de energie 
mîntul nu 
zent decît 
maj puțin, 
ficiente, după aprecierile revis
tei „Science". în plus, nu este 
aproape deloc valorificată ener-

peste 7 mi- 
socotește că 
rămîne lo- 
radioactive 

cantități 
solară, din care Pă- 
interceptează in pre- 
a miliarda parte sau 
sint socotite arhisu-

gia cinetică pe care se bazează 
mișcarea de rotație a Pămîntu- 
lui și a Lunii și căreia se dato
rează mareele. Dacă se ține sea
ma de toate aceste surse se poa
te aprecia că omenirea își va 
acoperi cu prisosință nevoile de 
energie.

© PRELUCRAREA Mî- 
LULUI DE LA STATUIE 
DE EPURARE. Depozitarea 
mîlului de la stațiile de epura
re ridică o serie de probleme 
atit din punct de vedere al me
diului ambiant, nămolurile fiind 
deosebit de primejdioase pen
tru zonele unde sint depuse, cit 
și din rațiuni de Igienă, agenții

întoarcerea în țară a lotului 
feminin de gimnastică, 

după un turneu 
în S.U.A. și Venezuela

Marți după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală lotul feminin de gimnastică 
al României care a întreprins un 
turneu demonstrativ si de pregătire 
in S.U.A. și Venezuela. Din lot au 
făcut parte multipla campioană 
olimpică Nadia Comăneci. Emilia 
Eberle. Rodica Dunca. Cristina Gri- 

Melita 
Lavinia 
Mihaela 
precum

goraș, Duniitrița Turner, 
Ruhn. Marilena Vlădârău, 
Agache. Ecaterina Szabo, 
Stănuleț, Dorina Ungureanu. 
și Dorina Cordoș, campioana națio
nală de gimnastică ritmică modernă.

în cursul acestui turneu, sportivele 
noastre au evoluat cu mare succes 
în diferite orașe ale celor două țări 
vizitate, confirmînd încă o dată înal
ta clasă a gimnasticii feminine ro
mânești. (Agerpres)

O Marți a fost efectuată la Can
berra tragerea la sorti a campiona
tului mondial de fotbal p.jntru juniori, 
ce se va desfășura anul acesta între 
3 și 18 octombrie in mai multe orașe 
australiene. Echipa României va juca 
în grupa B (la Brisbane) împreună 
cu selecționatele Braziliei. Italiei și 
Coreei de Sud. Primele două clasate în 
fiecare grupă se califică pentru 
sferturile de finală.

B La Galbeni, in aval de Bacău, 
acolo unde se înalță prima hidro
centrală de pe Șiret, a fost pusă în 
funcțiune o modernă fabrică de 
betoane. Avînd o capacitate anuală 
de 200 000 mc, ea asigură întregul 
necesar de betoane pentru con
strucția barajului și a digurilor, pre
cum și a centralei hidroenergetice.

B La S.M.A. Nușfalău, județul 
Sălaj, a fost realizat un nou tip de 
plug, care execută arături la adîn- 
cimi de 50 cm, fiind folosit cu bune 
rezultate la desfundări și arăluri în 
vii și în legumicultură. Deși efec
tuează lucrări la adîncime, noul 
plug se dovedește la înălțime.

S Ieri, la Miercurea-Ciuc a fost 
deschisă expoziția județeană a crea
ției tehnice și științifice de masă, 
care reunește un mare număr de 
tehnologii noi, invenții și inovații, 
studii tehnice și științifice din 30 de 
unități economice. Autori: 12 000 
de muncitori, 
elevi.

S Locuitorii 
ieșit, cu mic, 
voluntară și și-au făcut orașul lună. 
Acum e rîndul celor din orașul re
ședință de județ - Satu Mare - să 
le urmeze exemplul. Nu de alta, dar 
pe unele străzi nu mal ai "loc să 
treci de noroaie și gunoaie.

S Pe strada Maramureș din 
Ploiești, unde se construiește cu... 
încetinitorul clădirea Institutului de 
proiectări Prahova, a fost montată 
o mare macara tip „M.B.-80". Care 
macara însă nu funcționează. Ni 
s-a spus că macaraua nu este auto
rizată să funcționeze. Nu ni s-a 
spus însă și cine plătește paguba.

U Fenya luliana din municipiul 
Odorheiu Secuiesc a fost sărbăto
rită de cele trei fiice ale sale, de 
numeroșii nepoți și strănepoți. Ea 
a împlinit respectabila vîrstă de 102 
ani. Mulți înainte I

B In județul Argeș s-au curățat 
și fertilizat pînă acum peste 30 000 

'^hectare de pășune. Numai la Lunca

tehnicieni, ingineri și

orașului Cărei au 
cu mare, la muncă

Un
(Urmare din pag. I)
cipat la toate fazele sale 
de execuție și atit de mult 
se simte implicat in viața 
colectivului și a orașului 
„incit — ne spune 
nici prin gînd nu-mi 
să mai plec de aici".

— Cu producția

el — 
trece
stați 

bine, ca de obicei — a in
tervenit primarul — dar cu 
legumele, despre 
discutat data 
cum e ?

— Cum să fie ? 
s-a hotărit — a 
directorul 
să vedem 
prinderii.

Incinta 
parcelată ; 
palmă de 
împărțită pe secții și fie
care secție își meșterise, cu 
forțe proprii, cîte un solar 
de toată mindrețea.

— Solarii asemănătoare 
— ne spune primarul — 
și-au amenajat și cetățe
nii în gospodăriile lor.

Aveam să ne convingem 
de acest lucru intrînd prin 
citeva gospodării. între care 
și aceea a soților Stana și 
Ion Florescu, de pe strada 
Ștefan cel Mare nr. 40, care 
și-au amenajat solarii pe 
mai bine de 1 000 de metri 
pătrați, aducindu-le anual

care am 
trecută,

Așa cum 
răspuns 

și ne-a invitat 
incinta intre-

întreprinderii, 
pînă la ultima 

pămînt, a fost

patogeni nefiind suficient neu
tralizați. Cercetători ai Institu
tului „Batelle" din Frankfurt 
propun un procedeu de trans
formare a milului intr-o spumă 
utilizabilă in agricultură, p 
tratarea cu o soluție de uree 
formaldehidă, care asigură 
plus o dezinfecție radicală.

© ÎN AJUTORUL BOL
NAVILOR DE DIABET. 
Potrivit specialiștilor americani, 
cel puțin două persoane din 
zece, care sint bolnave de dia
bet. ar trebui să-și cunoască cu 
regularitate nivelul zahărului în 
singe, pentru ca, în funcție de 
aceasta, să fie stabilite cu pre-

Corbului acțiunea de întreținere a 
izlazurilor nu a început. Ce aștep
tați, oameni gospodari ?

B In municipiul Tulcea a fost dat 
în folosință un nou cinematograf 
cu 400 locuri, în zona centrală a 
orașului. El se adaugă 
cinematograf dat în 
oraș în ultimele luni, 
să fie, că tulcenii au 
vadă.

SI „Toți consumăm, 
ducem". Aceasta a fost tema unui 
interesant schimb de experiență și 
opinii organizat la Bacău privind 
extinderea culturii legumelor in so- 

grădini, curți, spații

unui alt 
folosință în 
Filme bune 
unde să le

toți să pro-

larii, în cîmp, 
intravilane. Că participanții au avut 
ce învăța unii de la alții o dove
desc în aceste 
vîrtos la treabă.

Q între 30 martie și 5 aprilie, în 
județul Covasna s-a organizat ac
țiunea : „Zilele ocrotirii izvoarelor 
de ape minerale". In această săp- 
tămînă, pionierii și uteciștii lucrea
ză la curățirea și amenajarea iz
voarelor existente, ca și la captarea 
de noi izvoare de sănătate. De 
unde și observația unui medic : 
„lată o inițiativă... sănătoasă 1". 
Subscriem.

0 La Oșești, Ghermănești, Du- 
mești, Băcești și în alte sate din 
județul Vaslui s-au înființat ateliere 
specifice micii industrii cu munca la 
domiciliu, unde se realizează obiecte 
de uz casnic și gospodăresc. Bu
nuri noi și folositoare din mate
riale refolasi bi le.

B La întreprinderea „Acumulato
rul" din București s-au amenajat 
solarii pe o suprafață de 1 200 me
tri pătrați, plantată în prezent cu 
salată și roșii timpurii. In total, vor 
fi cultivate cu legume - pînă la 
ultima palmă de pămînt - 2,5 hec
tare. De unde răsaduri ? Din pro
priile răsadnițe I Cu alte cuvinte, 
„Acumulatorul" a... acumulat o bună 
experiență.

zile, cînd au trecut

oraș al oamenilor harnici
venituri de zeci de mii de 
lei.

în carnețelul său, prima
rul își notase cîteva din 
treburile zilei, pe care le 
avea de rezolvat, și ne-a 
întrebat care din ele ne-ar 
interesa, 
toate ne 
a zimbit 
pe care 
seara, 
firintr-o mulțime de locuri, 
ntrucit spațiul acestor în

semnări nu le poate cu
prinde pe toate cele care 
ne-au umplut 
vom puncta 
secvențe.

Am poposit 
nul orașului, 
basculantele 
după alta și descărcau pă- 
mintul de la săpăturile de 
pe Strada Mare, pentru ca 
„munții" care cresc și tot 
cresc aici să fie trans
formați de rimniceni, intr-o 
acțiune de muncă volunta
ră cu adevărat de masă, în 
tribune încăpătoare, fără 
altă investiție decît de in
teligență și dăruire. Apoi 
am participat la pregătirea 
unei consfătuiri cu femeile, 
„care consfătuire — ne-a 
spus primarul — este foar
te importantă, pentru că la 
noi femeile reprezintă 
exact jumătate din totalul 
forței de muncă". De acolo

Noi am spus că 
interesează și ei 

cu un anume tîlc, 
l-am înțeles abia 

după un maraton

carnețelele, 
doar cîteva
pe stadio- 
unde auto- 

veneau una

ne-am îndreptat spre sec
ția de răchită a uneia din 
cele trei cooperative meș
teșugărești, unde mîini 
harnice și îndeminatice 
„împletesc" anual venituri 
de milioane. întilnirea cu 
directorul unuia din cele 
trei licee ale orașului ne-a 
prilejuit o constatare re
velatoare : din 3 rimniceni, 
1 invață ! In școli genera
le, la școala profesională, 
în licee, la cursurile de ca
lificare și policalificare din 
întreprinderi.

Deși Rîmnicu Sărat a 
ajuns, intr-un timp scurt, 

■ rod al politicii partidului 
de repartizare rațională a 
forțelor de producție, la o 
populație de 32 000 de lo
cuitori, ai impresia că a- 
proape toți se cunosc bine 
unii pe alții, există un re
marcabil spirit de întraju
torare și — ceea ce se cu
vine subliniat in mod deo
sebit — pun cu toții umă
rul la buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului 
lor, oraș care se înalță, de 
la un an la altul, tot mai 
viguros. O atestă și urmă
toarea dinamică a con
strucției de locuințe : pinâ 
acum 13 ani. cînd secreta
rul general al partidului a 
efectuat prima vizită în 
oraș, nu exista nici una din 
marile intreprinderi indus-

înălțimea unui 
pragul recepției, 
ne-a arătat cum

triale de astăzi și nu se 
construiseră pină atunci 
decît 44 de apartamente ; 
în 1970 s-au construit 140 ; 
în 1975 — 230 ; în 1980 — 
816. în actualul cincinal se 
vor înălța aproape tot atî- 
tea apartamente cîte s-au 
ridicat aici în toți anii 
construcției socialiste 1 In 
plus, orașul va fi termofi- 
cat, iar zestrea edilitară va 
spori cu noi obiective de 
cel mai larg interes cetă
țenesc.

De la 
bloc în 
primarul
va... arăta, în curînd. Stra
da Mare, intr-adevăr cu 
„M“ mare, care-și va me
rita cu prisosință denu
mirea.

— Realizarea ei la di
mensiunile de acum —'ne-a 
spus interlocutorul — între
ce orico vis al rîmnieen’lo- 
nu numai cel de odinioa
ră, ci chiar de acum un de
ceniu sau două. Construc
ția ei a devenit, posibilă 
datorită 
noastre 
gențelor 
dernă, 
vilizație. Strada Mare, 
va străbate orașul 
miezul lui, este nu numai 
ambiția, ci și simbolul îm
plinirilor noastre, pe care 
ni le dorim tot mai mari.

creșterii 
economice, a 
de urbanizare 
de confort și

puterii 
exi- 
mo- 

ci- 
care 
prin

statul Indiana, au pus la punct 
un aparat (in fotografie) care poa
te efectua rapid și ușor analiza 
singelui. Bolnavul își poate lua 
singur, printr-o mică împunsă
tură in vîrful degetului, o pică
tură de singe, care este aplicată, 
pentru 60 de secunde, pe o la
melă tratată chimic. Cînd lame
la este introdusă in interiorul 
aparatului, pe cadranul acestuia 
apare exact proporția de zahăr 
din singe. Aparatul este dotat 
cu o baterie și poate fi ușor 
transportat.

cizie dieta și tratamentul. In a- 
cest scop, laboratoarele ..Ames 
Division of Miles" din Elkhart,

© APĂ MINERALĂ 
PENTRU COPII. Una di" 
problemele cele mai serioase

care-i preocupă oe stomatologi 
este 
triva 
sele 
celor
le au demonstrat că aceștia su
feră de maladii dentare într-o 
proporție de 2/3 mai mică decît 
cei care nu se împacă cu 
Faptul se explică prin conținu
tul concentrat de fluor, care-și 
dovedește efectul mai ales la 
vîrsta de pină Ia 12 ani. Tinînd 
seama de aceasta. întreprinderea 
de băuturi răcoritoare din Sta- 
ra Zagora (R.P. Bulgaria) a lan
sat o nouă apă minerală spe
cial destinată copiilor, cu un 
procent de 30 mg fluor la 1 litru 
de apă.

profilaxia si lupta împo- 
cariilor dentare. Numeroa- 
studii și cercetări asunra 
care consumă ape minera-

ea.



Deschiderea lucrărilor Congresului
al Xll-lea al

SOFIA (De la trimisul nostru. Al. 
Câmpeanul. — Marți dimineața, la 
Palatul culturii din Sofia s-au des
chis lucrările celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar.

La congres participă 1 658 de dele
gați. reprezentînd pe cei 825 876 mem
bri ai partidului. Totodată, sînt pre
zente delegații reprezentînd partide 
comuniste si muncitorești, partide so
cialiste. mișcări de eliberare și alte 
forte progresiste și democratice din 
108 țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte 
tovarășii Iulian Ploștinaru. membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., și Petre Duminică, ambasado
rul României la Sofia.

Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar.

Necesitatea conlucrării multilaterale 

între țările Americii Latine 

subliniată la reuniunea Consiliului S.E.L.A.
CARACAS 31 • (Agerpres). — în 

cuvîntarea rostită la deschiderea lu
crărilor de la Caracas ale Consiliului 
Sistemului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), președintele Venezuelei, 
Luis Herrera Campins, a condamnat 
politica adoptată de companiile trans
naționale, care aduce grave prejudicii 
economice statelor din regiune. Șeful 
statului venezuelean a criticat, de 
asemenea, protecționismul economic 
practicat de o serie de state indus
trializate și s-a pronunțat pentru 
cooperarea multilaterală între statele 
latino-americane. Pe de altă parte, el 
a subliniat necesitatea ca S.E.L.A. să 
reprezinte un cadru viabil pentru 
promovarea cooperării între statele 
situate la sud de Rio Grande.

La rindul său, Carlos Alzamora, 
secretarul permanent al S.E.L.A.. a 
arătat că economia mondială se ca
racterizează în prezent prin persis
tenta deteriorării schimburilor, agra
varea recesiunii, tendințe protectio- 
niste și izolaționiste din partea state
lor industrializate. în această situa
ție. el s-a pronunțat pentru întărirea

După atentatul asupra președintelui S.U.A.
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Dtipă cum informează agențiile de 
presă, președintele Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, rănit, luni, 
în cursul unui atentat, a fost supus 
unei intervenții chirurgicale la spi
talul „George Washington", din ca
pitala S.U.A. Medicii au precizat că 
președintele, căruia i s-a extras un 
glonț din plăminul stîng — unde pă
trunsese la aproximativ 10 cm de 
cord — se află în afara oricărui pe
ricol. starea sa postoperatorie fiind 
bună. Președintele va rămîne în spi
tal. probabil, două săptămini.

Ronald Reagan își păstrează în 
întregime capacitatea de decizie — a 
declarat consilierul prezidențial Lyn 
Nofziger. Casa Albă a anunțat, tot
odată, că o parte din atribuțiile pre
ședintelui au fost preluate de vice
președintele George Bush.

Atentatorul, care a fost imediat 
imobilizat de serviciul de pază, se 
numește John Warnock Hinckley, 
este în vîrstă de 25 de ani, fiul unui 
om de afaceri din lumea petrolului

O SARCINĂ PRIORITARĂ A ACTUALEI SESIUNI A C.E.E./O.N.U.

Intensificarea cooperării economice intereuropene - 
in folosul securității și destinderii pe continent

Cea de-a 36-a sesiune a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.). ale cărei lucrări au 
debutai luni la Geneva, dobîndește 
in acest an semnificații sporite. în 
împrejurările complexe ale situației 
internaționale și. mai ales. în con
dițiile cînd la Madrid se desfășoară 
fazele finale ale lucrărilor reuniunii 
general-europene pentru securitate Si 
cooperare, unde participă reprezen
tanți ai tuturor statelor membre ale 
comisiei. Se știe că. în cadrul dezba
terilor din capitala Spaniei, cu toate 
dificultățile care persistă în legătură 
cu diverse probleme de ordin politic, 
făcind să treneze redactarea Si adop
tarea documentului final, s-a putut, 
totuși, cristaliza un larg consens de 
păreri asupra necesității adincirii și 
diversificării cooperării economice 
intereuropene. ca o componentă de 
bază a securității ne continent.

Intr-adevăr. în pofida accentuării 
tensiunii din viața internațională, co
merțul și cooperarea economică în
tre statele europene au continuat să 
se desfășoare potrivit cerințelor 
obiective ale dezvoltării mondiale. 
I’ornind tocmai de la această reali
tate. C.E.E./O.N.U. și-a făcut din pro
movarea în continuare a colaborării 
economice intereuropene un obiectiv 
programatic al activității sale.

în acest sens, documentele aflate 
Pe masa lucrărilor sesiunii de la Ge
neva consemnează bilanțul pozitiv al 
rezultatelor obținute Pe linia intensi
ficării schimburilor economice inter
europene. sub impactul favorabil pe 
care continuă să îl exercite prevede
rile și măsurile cuprinse in Actul fi
nal de la Helsinki al Conferinței ge
neral-europene. Astfel, este elocvent 
că măsurile stabilite in Actul final 
au stat Ia baza a peste 280 de pro
iecte majore de cooperare economică 
aflate în prezent în cui? de desfășu
rare în regiune, elocventă concreti
zare practică a orientărilor prevăzute 
în documentul de la Helsinki. La fel 
de grăitor este și faptul că. la ora 
actuală, se află în funcțiune peste 
1000 de contracte industriale între 
întreprinderi din țări socialiste și cele 
din țări capitaliste, situate în peri
metrul de activitate al comisiei. Nu 
este însă mai puțin adevărat că există 
în continuare posibilități foarte largi, 
încă nefructificate, de extindere și di

P. C. Bulgar
Tola Dragoioeva, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.C.B., a 
salutat delegațiile străine prezente la 
congres.

După alegerea organelor de lucru 
și adoptarea regulamentului de des
fășurare a congresului a fost apro
bată următoarea ordine de zi:

— Raportul de activitate al Comi
tetului Central și sarcinile Partidului 
Comunist Bulgar pe perioada pînă in 
1985 și în perspectiva întregului de
ceniu

— Raportul Comisiei Centrale de 
Control și Revizie

— Alegerea organelor centrale de 
conducere ale partidului.

întimpinat cu puternice aplauze, 
tovarășul Todor Jivkov a prezentat 
apoi Raportul de activitate al Comi
tetului Central.

In ședința de după-amiază, Stoian 
Karadjov, președintele Comisiei Cen
trale de Control și Revizie, a prezen
tat raportul la cel de-al doilea punct 
al ordinii de zi.

Au început apoi dezbaterile asupra 
celor două documente.

Lucrările congresului continuă.

cooperării „sud-sud“ (între țările în 
curs de dezvoltare) și a relevat im
portanta consolidării unității de ac
țiune pe plan economic între statele 
latino-americane.

La reuniunea din capitala vene- 
zueleană participă reprezentanții a 
26 de state, care examinează o serie 
de probleme legate de întărirea 
cooperării între statele din zonă, 
precum și relațiile S.E.L.A. cu Piața 
comună (vest) europeană si S.U.A.

★
„Criza economică internațională și 

impactul ei asupra Americii Latine" 
— este tema sub care se desfășoară 
în localitatea Tovar din Venezuela 
lucrările unui seminar international, 
Ia care participă experti în probleme 
economice din regiune, precum și 
delegați din partea unor organisme 
specializate sau institute de cercetări 
economice din alte state ale lumii. 
Participantii vor discuta despre ca
racteristicile actualei crize capitaliste 
și despre tendințele actuale din eco
nomia mondială — relevă agenția 
I.P.S.

si originar din statul Colorado. Agen
țiile de presă il menționează drept 
cunoscut membru al unei organiza
ții neonaziste din Chicago, pe care 
a părăsit-o in noiembrie 1979. în 
octombrie 1980, el a mai fost arestat 
în orașul Nashville (statul Tennessee) 
pentru port ilegal de armă. în tim
pul unei vizite a fastului președinte 
al S.U.A.. Jimmy Carter. Luni seara, 
Hinckley a fost pus sub acuzare 
pentru tentativă de asasinat.

în cursul atentatului au mai fost 
grav răniți purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe. James Brady, care se 
află intr-o stare critică, și doi mem
bri din serviciul de pază.

Atentatul comis împotriva preșe
dintelui Ronald Reagan a produs un 
val de indignare în rindul opiniei 
publice americane, numeroase perso
nalități ale vieții politice condamnind 
violenta ca pe una din maladiile 
societății americane.

Pe adresa președintelui S.U.A. au 
sosit telegrame prin care șefi de stat 
si de guvern exprimă urări de grab
nică însănătoșire.

versificare a colaborării economice 
intereuropene. după cum este tot atît 
de adevărat că mai persistă obsta
cole. restricții și îngrădiri, a căror 
înlăturare ar fi de natură să dea un 
puternic impuls schimburilor econo
mice și acțiunilor de cooperare. în 
avantajul și spre binele tuturor na
țiunilor continentului.

Sînt realități ce pun în lumină ne
cesitatea afirmării și mai intense a 
virtuților Comisiei Economice pentru 
Europa ca organism menit să stimu-, 
leze dialogul și cooperarea între toate 
țările continentului, fără deosebire de 
orinduire socială, de apartenență la 
blocuri politico-militare și grupări 
economice diferite, să contribuie la 
promovarea unității de interese fun
damentale ale popoarelor europene.

în promovarea acestui obiectiv fun
damental. România a avut, de-a lun
gul timpului, un aport remarcabil, 
avansînd o serie de inițiative și pro
puneri valoroase Pe planul conlucră
rii europene. Ca o recunoaștere

GENEVA 31 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor sesiunii plenare a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.) au început 
discuțiile generale asupra problemelor actuale și de perspectivă ale cola
borării economice in regiune. Luind cuvintul in cadrul dezbaterilor, șeful 
delegației României, adjunctul ministrului afacerilor externe. Constantin 
Oancca, a prezentat concepția țării noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind necesitatea reluării și dezvoltării politicii de destindere, 
colaborare și pace in Europa și în lume, promovarea unei largi și 
neîngrădite cooperări economice și tehnico-științifice intre toate țările 
continentului, in condiții de egalitate și avantaj reciproc.

Astăzi, mai mult ca oricind, mai presus de situațiile complicate care 
s-au ivit în lume, de deosebirile care se manifestă in abordarea unor pro
bleme — a arătat vorbitorul — trebuie să stea interesul de a nu diviza 
Europa, de a acționa împreună, toate statele continentului, în strinsă co
laborare, pentru realizarea obiectivelor de progres și pace. Considerăm că 
este pe deplin posibil ca C.E.E./O.N.U. să fie folosită mai mult de statele 
membre semnatare ale Actului final de la Helsinki, pentru ca, in spiritul 
acestuia, prin lichidarea oricăror bariere și îngrădiri artificiale, să se 
ajungă la înțelegeri privind intensificarea colaborării, pentru a se trece 
la soluționarea, cu forțe conjugate, a unor probleme majore pentru po
poarele continentului nostru in domeniile cooperării industriale, energiei, 
transporturilor, agriculturii, mediului înconjurător. Vorbitorul a evidențiat 
necesitatea ca la reuniunea de la Madrid toate statele să depună eforturi 
susținute. în această fază decisivă, și să facă totul pentru încheierea 
ei cu rezultate concrete, pozitive, ceea ce ar fi de natură să contribuie 
și la dezvoltarea in continuare a colaborării în cadrul comisiei. Apreciind 
pozitiv ansamblul activității C.E.E./O.N.U. pe 1980, în ciuda unor fenomene 
negative din economia regiunii, reprezentantul României a subliniat nece
sitatea de a se examina căile de îmbunătățire a rezultatelor obținute, 
îndeosebi domeniile de care depinde în mare măsură realizarea în con
tinuare de către fiecare țară a creșterii sale economice.

Prin demonstrații organizate în diverse localități ale tării, mii de 
olandezi și-au manifestat in ultimul timp împotrivirea fermă față de 
planurile privind amplasarea de noi rachete nucleare în Europa occiden
tală. Fotografia înfățișează un aspect din timpul manifestației de la Haga

MAREA BRITANIE

Critici la adresa politicii economice a guvernului
LONDRA 31 (Agerpres). — într-o 

acțiune calificată de agenția Reuter 
drept „fără precedent". 364 economiști 
de prestigiu din Marea Britanic au 
dat publicității o declarație în care 
își exprimă dezacordul față de poli
tica economică a cabinetului Thatcher. 
Printre semnatari se numără cinci 
foști consilieri guvernamentali pen
tru probleme economice. 76 profesori 
universitari, printre care laureatul 
Premiului Nobel pentru economie, 
James Meade, președintele si nouă

GEIMȚIILE DE PRESĂ 
e scurt

COOPERAREA ECONOMICĂ IN AFRICA AUSTRALĂ. La Dar es Salaam 
s-a desfășurat recent o reuniune la care au participat specialiști în pro
bleme economice din țările membre ale Conferinței de coordonare a dez
voltării din Africa australă (S.A.D.C.C.) — Tanzania, Zambia, Botswana, 
Mozambic, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe și Malawi. Participanții au sta
bilit o serie de programe de cooperare pe diferite termene în vederea 
extinderii relațiilor economice, inclusiv realizarea în comun a unor obiec
tive de dezvoltare, precum și crearea unui organism care să se reunească 
de două ori pe an pentru a examina 
rarea în domeniul industrial.

CONVORBIRI IRLANDEZO- 
VEST-GERMANE. Primul ministru 
al Republicii Irlanda. Charles Hau- 
ghey, aflat în vizită la Bonn, și-a 
început marți dimineața convor
birile cu cancelarul R.F.G.. Helmut 
Schmidt. Sint abordate relațiile 
dintre cele două țări, situația 
cadrul Pieței comune și unele 
bleme internaționale actuale, 
raid, au loc convorbiri intre 
niștrii de externe ai celor două țări* 
Brian Lenihan și Hans-Dietrich 
Genscher.

din 
pro-
Pa- 
mi-

UN COMUNICAT ALGERIANO-
ANGOLEZ a fost dat publicității la 

I încheierea vizitei oficiale a pre
ședintelui Algeriei. Chadîi Bendje- 
did. la invitația președintelui An- 

I golei. Jose Eduardo dos Santos.
Cele două părți, se subliniază, con- 

Isideră că tensiunea actuală în Afri
ca australă este provocată de poli
tica de apartheid, de ocuparea ile- 

f gală a Namibiei si de agresiunile 

unanimă a contribuției constructive a 
României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea progresu
lui. colaborării si păcii în lume, la 
actuala sesiune numeroși delegați au 
ținut să adreseze cuvinte de caldă 
apreciere față de rolul țării noastre, 
al președintelui ei în afirmarea telu
rilor si obiectivelor C.E.E./O.N.U. De
altfel, se cuvine a reaminti în acest 
sens că anul trecut președinția comi
siei a revenit României.

Animată de dorința amplificării 
continue a conlucrării egale în 
drepturi între toate statele continen
tului. tara noastră consideră că ac
tuala sesiune a Comisiei Economice 
pentru Europa va trebui să marche
ze un moment important al trecerii 
Ia noi măsuri de liberalizare a co
merțului întereuropean. de eliminare 
a obstacolelor și discriminărilor de 
orice natură din calea schimburilor. 
Viața arată că găsirea unor soluții 
actualelor fenomene de criză si re
cesiune din economia statelor occi

vicepreședinți ai Societății Economice 
Regale din Marea Britanic. în decla
rație se exprimă convingerea că 
„actuala politică va adinei depresiu
nea economică, va eroda baza indus
trială a economiei britanice și va 
amenința stabilitatea socială Si poli
tică" a tării, motiv pentru care se 
apreciază că ..a venit momentul să 
respingem politica monetarists și să 
studiem de urgență care alternativă 
oferă cea mai bună speranță de re
dresare economică".

felul în care s-a desfășurat colabo-

repetate ale regimului rasist sud- 
african împotriva țărilor africane 
independente „din prima linie".

LUPTELE DIN SALVADOR.
Frontul Farabundo Marti 
Eliberare Națională din 
afirmă într-un comunicat 
armate guvernamentale 
represaliile împotriva 
civile în zonele de conflict, 
altele, locuitorii din mai 
sate ale departamentului Morazan 
au fost nevoiti să se adăpostească 
în grotele munților pentru a scăpa 
de bombardamentele întreprinse de 
armată. în același timp, luptele 
între cele două părți au continuat 
în ultimele 24 de ore, în special în 
localitățile din departamentele Su- 
chitoto și Cabanas.

pentru 
Salvador 

că forțele 
continuă 

populației 
între 

multe

ÎN PREGĂTIREA CONFERIN
ȚEI O.N.U. CU PRIVIRE LA ȚĂ
RILE CELE MAI SĂRACE. Repre
zentanții a nouă din cele mai să
race țări din Asia — Afganistan, 
Bangladesh, Bhutan, Laps. R. A. 
Yemen (Yemenul de nord), R. D. P.

dentale constă nu în recurgerea la ar
senalul măsurilor protecționiste, la 
închistări autarhice și înălțarea de 
bariere fals protectoare ale econo
miilor. ci. dimpotrivă. în participarea 
tot mai intensă la circuitul interna
țional de valori materiale și spiritua
le. Pe această linie. în concepția ță
rii noastre, comisia va trebui să-și 
sporească eforturile de promovare a 
formelor nou modeme de cooperare, 
care și-au dovedit eficienta în con
textul realităților continentului nos
tru. păstrîndu-și deplina actualitate 
propunerea românească a înființării 
unui Centru european pentru promo
varea cooperării industriale, iniția
tivă ce a fost susținută și de recenta 
reuniune de experți desfășurată la 
Plovdiv, sub egida C.E.E./O.N.U.

România militează, totodată, pen
tru creșterea rolului comisiei în dez
voltarea cooperării în domeniul cer
cetării științifice și tehnologiei, pre- 
conizînd măsuri pentru facilitarea 
transferului de tehnologie. îndeosebi 
în favoarea țărilor în curs de dezvol
tare din regiune. în acest context, 
problemele cu implicații globale ale 
energiei și-ar putea găsi, desigur, o 
rezolvare adecvată.

Dezvoltarea în continuare a coope
rării europene nu poate fi disociată 
de aplicarea prevederilor strategiei 
internaționale a celui de-al treilea 
deceniu al dezvoltării. în acest spirit, 
țara noastră se pronunță pentru o 
preocupare sporită a comisiei în di
recția adoptării unor programe de in
teres special pentru țările în curs de 
dezvoltare din regiune, pentru inten
sificarea participării C.E.E./O.N.U. la 
eforturile vizînd eliminarea subdez
voltării și decalajelor și relansarea 
dialogului în favoarea instaurării noii 
ordini economice mondiale.

în acest spirit. România participă 
la lucrările reuniunii Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa anima
tă de voința politică de a contribui 
din plin., cu. inițiativă și spirit con
structiv. împreună cu celelalte state, 
pentru adoptarea unor măsuri con
cretei. eficiente de dezvoltare a 
cooperării europene, corespunzător 
intereselor tuturor națiunilor conti
nentului. ale cauzei securității și des
tinderii internaționale.

A. NICU1ESCU
Geneva.

MOSCOVA

„Ziua României" 
la expoziția „Bîihim-81"
MOSCOVA 31. — Trimisul A- 

gerpres, I. Dumitrașcu, transmi
te: La expoziția specializată in
ternațională ,.Bithim-81“ de la 
Moscova a fost organizată, marți. 
„Ziua României". Pavilionul tă
rii noastre a fost vizitat de L. A. 
Kostandov, N. V. Talizin și V. N. 
Makeev, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, de V. V. Listov, mi
nistrul industriei chimice. A. G. 
Petrișcev, ministrul industriei 
îngrășămintelor minerale, de alte 
persoane oficiale sovietice.

Oaspeții, care au fost însoțiți 
în timpul vizitei de Gheorghe 
Caranfil. ministrul industriei chi
mice. au apreciat modul de pre
zentare. calitatea și diversitatea 
produselor chimice de larg con
sum expuse, îndeosebi ale celor 
de concepție românească, rod al 
cercetării științifice, realizate în 
colaborare cu Institutul central 
de chimie.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru comerț exterior

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova srau desfășurat lucră
rile ședinței Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

La ședință s-au evidențiat rezulta
tele dezvoltării colaborării în dome
niul comerțului exterior în anul 1980 
si au fost examinate obiectivele ex
tinderii. în continuare, a schimburi
lor comerciale dintre țările membre 
ale C.A.E.R. Au fost adoptate hotă
rîri corespunzătoare îndreptate spre 
perfectionarea acestei activități.

nYemen (Yemenul de sud). Nepal, 
insulele Maldive și Samoa — s-au 
întîlnit Ia Viena cu reprezentanții 
a 50 de „țări donatoare" pentru a 
pregăti Conferința O.N.U. cu pri
vire la țările cele mai sărace, care 
va avea loc în septembrie. Ia Paris. 
Trei alte întîlniri pregătitoare sînt 
prevăzute la Addis Abeba (Africa 
orientală), Haga (Africa occidentală 
și centrală) și Ia Geneva (Africa 
meridională și alte țări).

LA ALEGERILE MUNICIPALE 
DIN SALISBURY, capitala Repu
blicii Zimbabwe, toate cele 23 de 
locuri în consiliul municipal care 
reveneau populației majoritare au 
fost obținute de Partidul Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe — 
Frontul Patriotic (Z.A.N.U.-F.P.), 
condus de primul ministru Robert 
Mugabe.

i

O FORȚĂ DE COMANDO INDO
NEZIANA a eliberat, pe aeroportul 
din Bangkok, în noaptea de luni 
spre marți, pe cei 44 de pasageri și 
nouă membri ai echipajului imobi
lizați într-un avion al companiei 
indoneziene „Geruda". care fusese 
deturnat în Thailanda, de cinci per
soane aparținînd unui grup numit 
„Extremiștii musulmani". în cursul 
operațiunii de salvare, pilotul și un 
membru al forței de comando au 
fost răniți, iar cei cinci autori ai 
deturnării au fost uciși, g-a anunțat 
oficial la Jakarta.

RIDICAREA STĂRII DE URGEN
TĂ ÎN ECUADOR. Președintele 
Jaime Roldos a decretat luni, la 
Quito, ridicarea stării de urgență, 
care a fost instituită la 28 ianua
rie. la declanșarea conflictului de 
frontieră cu Peru.

Agendă energetică

IUGOSLAVIA: Descoperirea 
unui important zăcămînt 

de cărbune
BELGRAD 31 (Agerpres). — în a- 

nropiere de localitatea Petrovac. din 
estul Serbiei, specialiștii de la între
prinderea „Energoprojekt" au desco
perit un important zăcămînt carbo
nifer. ale cărui rezerve sînt estima
te la aproximativ 40 milioane tone. 
Analiza primelor probe a dus Ia con
cluzia că este vorba de cărbune de 
calitate superioară, ușor cocsificabil.

NORVEGIA: Sporirea 
extracției de petrol

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
Producția de petrol și gaze naturale 
din sectorul norvegian al Mării Nor
dului ar putea să crească de la 50 
milioane tone echivalent petrol, anul 
trecut, la 80 milioane tone Ia sfîr- 
șitul actualului deceniu, a apreciat, 
într-o declarație făcută la Stockholm, 
ministrul norvegian al energiei și pe
trolului, Arvid Johanson. în ce pri
vește producția anului în curs, el a 
menționat că aceasta ar urma să de
pășească nivelul de 50 milioane tone 
echivalent petrol, deși extinderea 
capacităților de extracție a înregistrat 
un ritm mai redus decit se scontase.

FRANȚA: Hidrocentrală 
pe platformă plutitoare

PARIS 31 (Agerpres). — La șan
tierele navale de la Saint-Nazaire, 
din Franța a început construcția 
structurii metalice a unei hidrocen
trale ne platformă plutitoare, care va 
fi. instalată în S.U.A. la Greenup, pe 
riul Ohio. Centrala, unică de acest 
fel. va avea o putere de 72 MW și 
va începe să producă în 1982. Greu
tatea totală a structurii metalice va 
fi de 6 500 tone.

TANZANIA: Inaugurarea 
barajului Mtera

DAR ES SALAAM 31 (Agerpres).— 
Recent a fost inaugurat barajul 
Mtera, în cadrul celei de-a doua 
etape de realizare a proiectului hi
droelectric de Ia Great Ruaha din 
centrul Tanzaniei. Aici a fost con
struită hidrocentrala de la Kidatu, 
cu o putere instalată de 100 MW. 
Pentru a reduce dependenta de pe
trol, în Tanzania se prevede con
struirea unor hidrocentrale mal mici 
Ia Njombe, Songea, Kigoma, Kili
manjaro, în regiunea Kagera, la 
Pongwe. pe fluviul Wami, și Stieglers 
Gorge, pe fluviul Rufijl.

Sesiunea Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului

VIENA 31 (Agerpes). — în conti
nuarea primei sale sesiuni, ale cărei 
lucrări se desfășoară în prezent Ia 
Viena, Comitetul consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului și-a concentrat atenția 
asupra dezbaterilor privind ansamblul 
problemelor referitoare la pregătirea 
și marcarea Anului Internațional al 
Tineretului.

în acest cadru, delegația tării noas
tre a subliniat că. acționînd în spiri
tul concepției novatoare, realiste si 
mobilizatoare a președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
privire Ia locul și rolul tinerei gene- 
rații în epoca contemporană, tineretul 
român își reafirmă hotărîrea de a lua 
parte activă și de a manifesta spirit 
de inițiativă în desfășurarea acțiuni
lor consacrate acestui important eve
niment. In opinia tării noastre — a 
arătat Ioana Lăncrăian. secretar al 
C.C. al U.T.C. — Anul Internațional

Cuvintul tovarășului S. Kania la încheierea 
plenarei C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, la Varșovia a avut 
loc .Plenara C.C. al P.M.U.P. Plenara 
a dezbătut raportul Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.: „Problemele 
fundamentale ale situației din tară și 
sarcinile partidului în cursul pregăti
rilor pentru cel de-al IX-lea Congres",

Sintetizind aprecierile partidului 
cu privire la situația politică din 
tară, raportul prezentat în fața ple
narei a relevat preocuparea profun
dă a organelor de conducere ale 
P.M.U.P., a organizațiilor de partid 
fată de evoluția evenimentelor, sub
liniind necesitatea adoptării unor 
măsuri hotărite, care să asigure 
cursul normal al vieții, condiții de 
ordine și liniște socială, de muncă, 
înfăptuirea procesului de înnoire so
cialistă sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a progra
mului guvernului.

După dezbateri, în cadrul plenarei 
a luat cuvintul, în încheiere, S. Ka
nia, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

S. Kania a arătat că plenara a ca
racterizat situația ca fiind atît ca
tastrofală, cit si dramatică. La ordinea 
de zi se află pericolul care amenință 
existența noastră națională. Nici una 
din aceste-aprecieri nu este o exage
rare — a spus el. De aici marea noas
tră răspundere pe care o simte între
gul partid. Trebuie să facem tot po
sibilul pentru ca, prin forțele proprii, 
să soluționăm toate conflictele, să 
preîntimpinăm toate primejdiile care 
amenință țara noastră. Aceasta este 
marea noastră îndatorire, este impe
rativul momentului. Acest lucru este 
posibil, dar numai cu condiția ca În
tregul partid să-și unească rindurîle, 
să înțeleagă pericolele, să acționeze 
împotriva a tot ceea ce reprezintă o 
amenințare și a tot ce o creează, îm
potriva a tot ceea ce vizează statul 
nostru socialist. Să contribuim din 
toate forțele la dezvoltarea democra
ției socialiste, mai mult decit pînă 
acum, a democrației socialiste care 
să se îmbine cu întărirea disciplinei 
și respectarea legii — a arătat vor
bitorul. Dorim să acționăm în favoa
rea reînvierii normelor leniniste în 
viața partidului nostru, în favoarea 
legăturilor sale strînse cu clasa mun
citoare, a consolidării unității sale 
ideologice, a coeziunii organizatorice.

Referindu-se la o serie de hotărîri 
luate în ultima vreme, primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P. a spus : Nu 
se poate proceda nelimitat la com
promis nici in domeniul economic, 
nici în cel politic. Guvernul a adop
tat o serie de hotărîri legate de ma
jorarea salariilor și a veniturilor 
populației. Dar nu se poate ascunde 
faptul că, încă demult, în tara noas
tră am depășit limita admisibilă a 
rațiunii economice. Trebuie făcut 
totul pentru ca și în acest domeniu 
să se ajungă la un echilibru. Există 
limite și atunci cînd dezbatem alte 
cereri, politice. Aceste limite sînt de
terminate de interesele socialismului, 
ale menținerii rolului conducător al 
partidului, de preocuparea pentru 
securitatea statului nostru.

Arătind că sînt și forte care se 
opun cursului normalizării, vorbitorul 
a spus : Aceste forțe își propun 
obiective fățiș contrarevoluționare. 
Trebuie să acordăm atenție acestui 
fapt, să dăm zilnic un examen de 
vigilentă si curaj, de știința de a-i 
izola pe adversari, de a demasca in
tențiile lor. de a demonstra tactica 
lor vicleană, pentru ca oamenii mun
cii, muncitorii să înțeleagă în primul 
rînd conținutul politic de clasă aî 
acestei lupte.

Premierul Belgiei a prezentat demisia cabinetului
La originea hotârîrii — dificultățile economice ale țării

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Primul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a prezentat ieri regelui 
Baudouin demisia cabinetului de 
coaliție cvadripa-rtită între social- 
creștinil și socialiștii valoni și fla
manzi. Regele Baudouin si-a re
zervat dreptul de a lua, ulterior, o 
hotărîre în sensul acceptării sau al 
respingerii cererii de demisie a pri
mului ministru.

Prezentarea demisiei Intervine după 
ce Consiliul de Miniștri, convocat de 
urgentă luni, nu și-a dat consimtă- 
mîntul primului ministru spre a 
adopta noi măsuri financiare si eco
nomice în vederea susținerii francului 
belgian. în ședința cabinetului, ca 
dealtfel și cu o zi în urmă, socialiștii 
flamanzi și francofoni și-au menținut 
opoziția fată de propunerea premie
rului de a se proceda ia revizuirea 
și blocarea salariilor pe parcursul 
întregului an 1981. Aceleași poziții 
divergente s-au înregistrat si luni

Incursiune militară 
israeliană 

în sudul Libanului
TEL AVIV 31 (Agerpres). — în 

noaptea de luni spre marți, forțe 
armate israeliene au debarcat pentru 
a întreprinde un raid la nord de 
orașul-port Tyr, în sudul Libanului 
— se relevă într-un comunicat al 
armatei israeliene, citat de agenția 
France Presse.

Corespondenții de presă aflati în 
zona pătrunderii elementelor militare 
israeliene au făcut cunoscut că. in 
urma raidului, sase persoane au fost 
ucise și alte șapte rănite. 

al Tineretului va trebui să ofere ca
drul unei evaluări responsabile șl 
multilaterale a condiției economice, 
social-politice și culturale a tinere
tului, precum și al identificării celor 
mai adecvate căi și mijloace de spo
rire a aportului tineretului Ia dezba
terea și soluționarea problemelor 
majore ale epocii noastre. Acțiunile 
ce se vor organiza pentru pregătirea 
si marcarea anului trebuie să con
tribuie la asigurarea dreptului neîn
grădit Ia muncă, educație si cultură 
al tuturor tinerilor, să favorizeze 
participarea lor largă la procesul dez
voltării naționale, la decizia socială 
și politică. Delegația română a pro
pus ca principala acțiune mondială 
cu prilejul Anului Internațional al Ti
neretului să o constituie organizarea 
unei Conferințe mondiale a tineretu
lui sub auspiciile Q.N.U.. care să fie 
precedată de reuniuni regionale pe 
problemele tineretului.

Referindu-se la modalitatea de a 
ieși din criză, S. Kania a arătat: Tre
buie să creăm condiții pentru ca toti 
să respecte fiecare minut de muncă, 
pentru a face fată achitării ma
rilor noastre datorii, pentru a ob
ține un minim necesar aprovi
zionării pieței noastre cu orinci- 
palele mărfuri alimentare. Trebuie 
să facem totul pentru ca să func
ționeze o înaltă disciplină și ini
țiativă multilaterală a întreprinderi
lor si a tuturor celor de care depind 
rezultatele agriculturii noastre. Este 
clar însă că nu vom reuși să ieșim 
din criză dacă nu vom pune capăt 
tendințelor periculoase ale transfor
mării noilor sindicate „Solidaritatea" 
într-o forță politică distructivă. Vom 
avea o atitudine cit se poate de bine
voitoare față do toate verigile „Soli
darității" și fată de toti militant!! ei 
dacă aceasță organizație va fi un 
sindicat si își va întări funcțiile în 
această direcție, conform statutului, 
conform intereselor reale ale munci
torilor. Legea trebuie să fie pentru 
toți lege. De aici decurge preocuparea 
noastră pentru funcționarea bună, 
legală, dar și eficientă a serviciilor 
ordinii publice si securității, procu
raturii si aparatului judiciar. Aceasta 
este o condiție importantă în lupta 
împotriva tuturor celor care aten
tează Ia interesele statului socialist.

Atenția tuturor oamenilor muncii 
este concentrată asupra partidului 
nostru. Povara răspunderii noastre — 
a subliniat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. — nu a fost niciodată atit 
de uriașă cum este astăzi, niciodată 
nu s-a manifestat atit de elocvent 
adevărul că Polonia va fi așa cum va 
fi partidul nostru. în partid. în orga
nizațiile $i instanțele sale, după cum 
am subliniat, trebuie să se creeze 
modele de democrație, dar si de dis
ciplină. Nu putem tolera schimbarea 
principiilor funcționării partidului 
nostru într-o direcție social-demo- 
crată. întrucît un asemenea partid nu 
a construit nicăieri socialismul — a 
spusei. Subliniind marea importantă 
a activității ideologice în partid. S. 
Kania a arătat că este important ca 
aceasta să aibă un caracter de pole
mică împotriva fenomenelor negative 
și împotriva concepțiilor străine. Re
ferindu-se apoi la dezbaterile din 
cadrul plenarei, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a arătat că s-au fă
cut critici Ia adresa unor aspecte ale 
activității conducerii partidului, ca 
de pildă insuficienta operativitate si 
slabele legături cu organizațiile de 
partid. îndeosebi cele mari.

în continuare. S. Kania a arătat că 
plenara s-a pronunțat cu privire la 
data congresului, hotărînd ca el să 
fie • convocat înainte de 20 iulie a.c. 
Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a 
subliniat că adunările de dări de 
seamă și alegeri trebuie să aibă Ia 
bază o largă democrație de partid, să 
asigure poziția muncitorilor in or
gane de partid. în toate verigile par
tidului. inclusiv în Comitetul Central, 
prezenta acestora fiind o premisă 
importantă că partidul exprimă nă
zuințele clasei muncitoare — spriji
nul principal al partidului — ale că
rei interese le slujește.

Plenara a adoptat o hotărîre care 
subliniază necesitatea intensificării 
activității P.M.U.P.. a tuturor forțe
lor sociale pentru ieșirea cit mai ra
pidă din criză, pentru normalizarea 
vieții, pentru dezvoltarea socialistă 
a Poloniei, adresînd muncitorilor, tu
turor oamenilor muncii chemarea de 
a acționa In această direcție, sub 
conducerea partidului.

seara, cind primul ministru a con
vocat cele patru partide ale coaliției 
spre a-si da avizul fată de măsurile 
propuse.

Totodată, în cercurile financiare s-a 
subliniat faptul că Banca Națională 
a fost nevoită să intervină din nou 
luni, ca și la sfirșitul săptămini! tre
cute, în,apărarea francului belgian pe 
piețele de schimb valutare. în acest 
scop, de la începutul anului 1981 pînă 
acum, banca a cheltuit 96 miliarde 
de franci belgieni pentru a susține 
moneda națională la limita sa supe
rioară în interiorul Sistemului mone
tar vest-european (S.M.E.). Totodată. 
Banca Națională a hotărît majo
rarea taxei de scont de la 13 la 16 la 
sută. In scopul susținerii francului 
belgian pe piețele de schimb valu
tare. în cadrul Sistemului monetar 
vest-european (S.M.E.) Observatorii 
subliniază că este pentru prima oară 
cînd taxa de scont atinge, in Belgia, 
un nivel atît de ridicat.

Represiuni 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 31 (A- 
gerpres). — într-un comunicat al 
Frontului Democratic împotriva Re
presiunii din Guatemala (F.D.C.R.), 
citat de agenția I.P.S.. se relevă că 
armata acționează in interiorul tării 
împotriva populației pașnice. în 
comunicat se precizează că astfel de 
acțiuni ale armatei au avut loc în lo
calitățile din zona montană. în Chi- 
maltenango și în departamentul Pe- 
ten. în fața acestei situații — se arata 
în comunicat — mii de familii. în 
mare majoritate indieni, și-au părăsit 
locurile natale.
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