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socialiste moderne, intensive,

Dialogul viu, permanent BOTOȘANI: A intrat în

cu poporul - trăsătură de bază
a activității partidului
Este un drept al oamenilor muncii să se adreseze cu orice 

probleme organelor de partid și de stat, aceasta constituind o ex
presie a democrației noastre socialiste. Este, de asemenea, o obli
gație pentru organele de partid și de stat să soluționeze în mod co
respunzător atît problemele de ordin personal, cit și cele de ordin 
general și să informeze pe cei care au ridicat aceste probleme de 
felul cum au fost soluționate.

funcțiune la capacitatea 
proiectată întreprinderea de 

prelucrare a lemnului
Ca urmare a concentrării activității 

constructorilor la obiectivele produc
tive cu termen de punere în funcți
une în anul curent, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Boto
șani a intrat iri producție la intreaga 
capacitate proiectată. Cele două noi 
capacități de producție — pentru mo
bilă corp și,. respectiv, mobilier ar
tistic — care au fost puse în funcți
une vor spori contribuția la export a 
întreprinderii. Dealtfel, conform con
tractelor existente, primele produse 
din .noile capacități se vor livra par
tenerilor externi încă în cursul aces
tei luni. (Silvestri Ailenei).

TIMIȘ : 1 000 de noi apar
NICOLAE CEAUȘESCU tamente pentru oamenii

Rezolvarea problemei agrare a con
stituit dintotdeauna o coordonată 
esențială a politicii economice a 
partidului nostru. încă în anii ilega
lității, P.C.R., .subliniind necesitatea 
îmbunătățirii situației extrem de 

. grele în care se afla majoritatea co- 
virșitoare a țărănimii, releva — cum 
se arăta in documentele Congresului 
al V-lea — că „numai proletariatul 
orășenesc și industrial condus de 

poate să elibereze

de înaltă productivitate

Importanța pe care o acordă con
ducerea partidului, persohal secreta
rul general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scrisorilor oamenilor 
muncii, primirii acestora în audien
ță de către factorii de răspundere la 
toate nivelurile iși găsește o eloc- 
vtentă expresie in caracterul siste- 

.matic și consecvența cu care este 
analizată această activitate de către 
forurile cele mai înalte ale partidu
lui. Așa cum s-a statornicit ca o 
tradiție a anilor din urtnâ. recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. a dezbătut 
si analizat modul în. care se acțio
nează pentru aplicarea măsurilor 

de conducerea partidului 
soluționarea scrisorilor oa- 
mundi și 
aceștora. 
a ascul-

care

audientele acor-

1 760 000 — trimise în anul 1980 dife
ritelor organe sau instituții de partid. 
Iși găsește expresie și in felul acesta 
una din caracteristicile fundamentale 
ale partidului nostru, semnificativă 
pentru intreaga sa istorie de șase 
decenii, pentru intreaga sa activita
te. și anume legătura strînsă cu ma
sele largi ale poporului.

După cum este știut, dialogul viu, 
direct cu masele de oameni ai mun
cii practicat sistematic de secretarul 
general al partidului cu ocazia vizi
telor de lucru în județe și unități 
economice precum și cu alte prilejuri 
constituie o metodă permanentă de 
acțiune a partidului nostru, o impor
tantă formă de întărire continuă a 
legăturilor sale cu masele. Aceasta iși

fundamentală a 
această privință se 

aprecierea că ac-

stability 
privind 
menilor 
data
Plenara
tat un raport și a 
adoptat un docu
ment ..Cu privire 
la activitatea dc 
rezolvare a scri
sorilor. propune
rilor și cererilor 
oamenilor muncii 
adresate conduce
rii partidului, or
ganelor de partid 
și de stal, organi
zațiilor dc masă 
și obștești in 
cursul anului 
1980’*. Ca o concluzie 
plenarei in
cuvine relevată 
tivitatea desfășurată în acest do
meniu în anul trecut s-a îmbunătă
țit — ceea ce reflectă preocuparea 
conducerii partidului pentru a‘ se asi
gura rezolvarea competentă și ope
rativă a scrisorilor cetățenilor, efi
ciența înaltului exemplu personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in ce privește grija pentru solu
ționarea in spiritul legalității, al 
principialității revoluționare și eti
cii socialiste a problemelor de mun
că și de viață ale oamenilor. în 
acest sens se cuvin remarcate creș
terea răspunderii in activitatea cu 
scrisorile, eficiența unor expe
riențe înaintate — organizarea de 
colective de soluționare a scrisorilor 
cciordonate de cadre de conducere, 
organizarea de audiențe ale cetățeni
lor la locul de muncă, dezbaterea 
concluziilor scrisorilor cu colectivele 
de oameni ai muncii interesați.

Scrisorile adresate conducerii parti
dului abordează, desigur, o mare va
rietate de subiecte — dar ele au, 
toate, un numitor comun, un subiect 
fundamental : încrederea oamenilor 
muncii in partid, convingerea că prin 
partid vor găsi solutionarea proble
melor care ii preocupă. încrederea 
cu care masele largi de cetățeni se 
adresează organelor de partid, de stat 
centrale și locale, organizațiilor de 
masă și obștești este oglindită de 
numărul mare de scrisori — peste
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perfecțhnarea 
nuă a activității 

ie partid

găsește o completare și priit altă for
ma de dialog, respectiv prin scriso
rile adresate conducerii partidului. 
Practic, pe adresa conducerii partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sosesc zilnic mii și mii de scrisori — 
reflectind, și pe această cale, dragos
tea profundă, atașamentul și presti
giul inalt, încrederea nețărmurită pe 

cetățenii patriei 
general al partî-

w:

care le nutresc 
fată de secretarul 
dului.

Cu satisfacție se 
scrișorjle adresate 
tă permanent 
continuă a __ _____ __.__ r _
celor ce muncesc. In calitatea lor de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție., de producători și beneficiari ai 
bunurilor materiale, ai avuției na
ționale, manifestind inaltă răspun
dere pentru destinele patriei, oame
nii muncii fac. prin scrisorile lor. 
propuneri și sugestii pentru indepli- 
nirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., pentru 
răspindirea experienței înaintate, 
pentru perfectionarea continuă a ac
tivității în toate domeniile vieții eco
nomico-sociale. Aceste scrisori, ex- 
orimind acordul deplin cu politica 
internă 
statului 
acționa 
susținut 
continuă a bunăstării poporului, se 
ridică cu hotărire pentru înlăturarea 
oricăror neajunsuri, critică stările de 
lucruri nesatisfăcătoare din diferite

poate afirma că 
partidului reflec- 

procesul de creștere 
conștiinței socialiste a

șl externă a partidului și 
nostru, voința fermă de a 
pentru dezvoltarea in ritm 
a patriei, pentru sporirea

locuri sau sectoare de activitate, 
manifestă spirit combativ față de 
abaterile de la normele eticii și echi
tății socialiste, față de orice Încălcare 
a legilor statului. Ele constituie 
astfel grăitoare expresii ale crește
rii spiritului civic, ale consecvenței 
cu care oamenii muncii pun pe pri
mul plan al preocupărilor interesele 
generale ale societății, cerințele bu
nului mers al construcției socialiste.

Așa cum s-a subliniat și la recen
ta plenară, scrisorile, propunerile se 
referă, in bună măsură, la mersul 
general al activității de construcție, 
la probleme de bază ale producției 
— de la probleme ale noului 
mecanism economico-financiar. ale 
folosirii mașinilor și utilajelor, apro

vizionării tehni
co-materiale, dis
ciplinei, economi
sirii de combusti
bil și folosirii 
materialelor re
cuperabile pină 
la probleme ma
jore din agricul
tură privind în
treținerea cultu
rilor, recoltarea 
etc. Dealtfel, este 
semnificativ fap
tul că 
286 000 de 
țeni au

_ sesizări _
teres general, din care aproape 65 la 
sută s-au dovedit utile și întemeiate, 
fiind de un real folos pentru îmbu
nătățirea activității in unități indus
triale și agricole, in construcții, 
transporturi, ocrotirea sănătății și 
alte' sectoare. în același timp, oame
nii muncii au adresat numeroase ce
reri de interes personal, din care 
aproape jumătate au fost soluționate 
favorabil, dintre celelalte unele ne- 
avind justificare legală, iar pentru 
altele neexistînd condiții obiective de 
rezolvare. Căci, este știut, soluțio
narea oricărei cereri nu este întot
deauna o chestiune de solicitudine, 
ci depinde și de condițiile obiective, 
materiale, existente sau nu in dife
ritele etape sau împrejurări ale dez
voltării sociale.

Creșterea numărului scrisorilor, so
lutionarea lor cu atentie și compe
tentă sporite constituie o parte in
tegrantă a dezvoltării continue a de
mocrației socialiste în țara noastră. 
Dispunind de multiple forme și 
structuri pentru participarea directă 
la conducerea treburilor obștești, oa
menii muncii folosesc în mod firesc 
si calea scrisorilor, a propunerilor și 
sugestiilor pentru a-și spune cuvîntul 
asupra problemelor majore ale con
strucției" socialiste. în condițiile de
mocrației noastre socialiste, dialo
gul cu masele largi de cetățeni, 
prin scrisori ș* audiente, a deve-

laț propuneri și

peste 
eetă- 

l'ormu- 
de - in

(Continuare în pag. a IV-a)

muncii
Asigurarea unui front corespunză

tor de lucru pe timpul sezonului rece, 
organizarea temeinică a muncii și 
întărirea ordinii și disciplinei la ni
velul fiecărei formații și șantier au 
permis constructorilor din .județul 
Timiș să obțină in perioada care a 
trecut din acest an rezultate remar
cabile in înfăptuirea programului de 
construcții social-edilițare. Astfel, au 
fost executate și predate beneficiari
lor din municipiile Timișoara și Lu
goj un număr de 1 014 apartamente, 
reprezentind cel mai mare volum de 
locuințe realizat vreodată in județ 
mtr-o perioadă atit de scurtă, de în
ceput de an. Lista realizărilor mai 
cuprinde, între altele, un internat cu 
400 -de locuri pentru grupul școlar 
al întreprinderii mecanice și un ate- 
lic-r-școală pentru liceul de industrie 
alimentară din Timișoara, o stație de 
salvare, precum și spații comerciale 
amplasate la parterul noilor blocuri. 
(Cezar Ioana).

orășenesc și 
Partidul Comunist 
masele muncitoa
re de la sate de 
sub jugul capita
lului și al marii 
proprietăți mo
șierești4".

Soluționarea a- 
cestei vaste si 
complexe proble
me a dezvoltării 
noastre 
ce și 
devenit 
odată 
luarea puterii po
litice de către 
partidul clasei 
muncitoare. . in 
alianță cu țărăni
mea. Una din pri
mele acțiuni cu 
caracter revoluțio
nar. inițiată, orga
nizată și, condusă 
de P.C.R.. 
prezentat-o 
forma agrară 
martie 1945. 
făptuită direct de 
sprijinul activ al clasei muncitoare și 
sub conducerea P.C.R.. reforma 
agrară a constituit un act legic de 
dreptate socială, cu consecințe deo
sebite pe. plan economic, social și po
litic. Pentru prima oară in istoria po
porului . român, după luptele multise
culare purtate de țărănime, pămintul 
intrase in stăpinirea celor ce-I mun
cesc.

Modificind structural economia 
agricolă a tării, reforma agrară din 
1945 nu a marcat insă decit primul 
paș i pe, calea rezolvării problemei 
agrare. Partidul nostru era pe deplin 
convins de adevărul că gospodăriile 
țărănești mici și mijlocii nu puteau 
asigura progresul agriculturii in 
ritmul și in concordantă cu cerințele 
dezvoltării economice generale și nici 
solutionarea problemelor economice 
și sociale ale. țărănimii însăși. în con
cepția partidului nostru.' singura al- 

' tentativă pentru rezolvarea acestei

probleme de interes vital, o constituia 
marea producție, capabilă să folo
sească cu eficiență sporită tehnica 
modernă și să asigure aplicarea in 
practică a cuceririlor științei. Tocmai 
acestui imperativ i-au răspuns hotă- 
rîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
martie 1949 privind organizarea sec
torului socialist de stat in agricultură 
și trecerea la cooperativizarea agri
culturii. Aceste hotăriri stau mărturie 
și astăzi că, încă din zorii epocii.de

Politica partidului

politica progresului

și 
de
Și

econom i- 
sociale a 

posibilă 
cu pre-

a re- 
re- 
din 
în-

economico-social

a dezvoltării

multilaterale

a patriei

către țărănime, cu

—

construcție socialistă, partidul comu
nist, abordind cu clarviziune uita din 
problemele majore ale noii organi
zări economico-sociale a țării, a trasat 
căile progresului satului românesc, 
ale scoaterii lui din Înapoierea la 
care il condamna o agricultură fări- 
mițatâ. rudimentară și trecerii pe 
făgașul mafii producții moderne, în
temeiată pe cuceririle științei.

Socializarea producției agricole — 
activitate deosebit de complexă des
fășurată de partid pe parcursul a* 
13 . ani de intensă muncă ..politică ,și 
organizatorică — a însemnat o pro
fundă revoluție în agricultură, revo
luție ce a avut drept elemente 
nitorii : crearea și dezvoltarea 
tehnico-materiale ; dezvoltarea 
torului de stat al agriculturii ; 
gerea micilor producători, pe bâza li
berului consimțămint și cointeresării 
materiale, la socialism pe călea coo
perației ; sprijinirea materială și fi
nanciară a cooperativelor agricole ;

asigurarea, cadrelor de specialiști 
ridicarea permanentă a nivelului 
pregătire ' profesională, culturală 
politică a întregii țărănimi. în pro
cesul transformării socialiste a agri
culturii. partidul a desfășurat o vastă 
activitate politică in. rîndurile țără
nimii spre, a o convinge de avanta
jele muncii in comun in cooperati
vele agricole, ceea ce, odată cu 
schimbările in condițiile ei de muncă 

de viată, a determinat profunde 
mutații in con
știința țărănimii, 
in modul ei de 
a-și gindi propriul 
destin, răspunde
rile fată de socie
tate. creindu-se 
astfel premisele 
așezării Pe baze 
superioare a alian
ței muncitorești- 
țăr.ănești.

încheiată cu 
succes in aprilie 
1962. transfor
marea socialistă a 
agriculturii a avut 
o înrîurire co
vârșitoare asupra 
întregii dezvoltări 
economice, socia
le și politice a 
României. Subli
niind importanta 
și semnificația is
torică a acestui 
vast proces revo
luționar. tovară- 

Nicolae Ceaușescu arăta că : 
„Aceasta a marcat victoria deplină 

socialiste, a 
românești pe 
și coopera-

defi- 
baze!
sec- 

atra-

a revoluției agrare 
organizării agriculturii 
baze socialiste de stal „ __ .__
tiste, deschizi nd, totodată, calea tre
cerii inlr-o etapă nouă, superioară, a 
soluționării problemei agrare, a asi
gurării unui progres rapid al produc
ției agricole și ridicării nivelului de 
trai al țărănimii, 
victorie a marcat 
socialiste unitare, 
noi. socialiste, atit „ 
sate, izbinda definitivă a socialismu
lui in România, in toate sectoarele de 
activitate".

Odată cu încheierea procesului de 
transformare socialistă a agriculturii, 
Conținutul problemei agrare în țara 
noastră s-a schimbat radical, crein-

Prof. univ. dr. Sabin NICA

Această măreață 
crearea economiei 
triumful relațiilor 
la orașe, cit și Ia

(Continuare in pag. a IlI-a)■z

PRIN RITMURI Șl MAI INTENSE LA SEMĂNAT
este necesar ca, in cel mult două zile, să fie insămințate

cele 300000 de hectare cu culturi din prima epocă
OLT )

1

Principalele forțe sint concentrate
acum la

Anotimp înfloritor
Străvechea vatră de 

cultură și civilizație 
românească Țara Bu
zăului, in care s-au 
plămădit, de-a lungul 
veacurilor. impresio
nante valori materiale 
și spirituale, este așe
zată la cotul Carpați
lor, intr-un loc de in- 
tilnire a Moldovei cu 
Muntenia și Transilva
nia. Am mai scris-o și 
altă dată, după citeva 
zile petrecute la Gura 
Teghii și Varlaam, pe 
valea Biscei Mari, că 
nu voi uita luminoase
le ceruri, spatiile on
dulatorii ale peisajului 
blind, prospețimea riu- 
rilor de munte și> mai 
ales, frumusețea spiri
tuală a oamenilor așe
zați la poalele munți
lor, simbolul unei per
manențe milenare. 
Plecind de la Buzău pe 
o sosea asfaltată, care 
duce dincolo de munți, 
la Prejmer și Brașov, 
mi-am dat seama că 
această vale de visuri 
a devenit o nouă vale 

' a Prahovei — mai li
niștită insă, mai pu
țin umblată încă, pei
sajul — fără să aibă 
nimic senzațional la 
prima vedere, și toc
mai aceasta mă in
cintă — îți dă un 
sentiment de echilibru, 
de armonie. In această 
țară a munților, a coli
nelor, a frumuseții li
niștite, casele înalte, 
adesea monumentale, 
din valea Bișcei sea
mănă tn multe privințe 
cu cele din estul Pra- 

yhovei, de pe valea ve-

cină a Drajnei. iar pre
lungirea acoperișuri
lor — lateral sau in 
spate — îți vorbește 
despre apropierea Mol
dovei. Cu cit urci spre 
nordul văii, lemnul ca
selor amintește de ca
sele ele peste munte 
din sudul Transilva
niei.

Oamenii spun pe-aici 
că peisajul buzoian 
este un produs unicat 
al Carpaților și-ți. po

însemnări de
Claus STEPHANI

vestesc legende despre 
nașterea „focurilor ne
stinse" de ia Lopătari 
sau despre facerea ce
lor „șapte colți de pia
tră" de pe Valea Si-' 
biciului, in al căror 
trup se ascund fosile 
dp rășină, imagini fan
tastice ale chihlimba
rului. Pătirlagele de la 
capătul văii Sibiciului, 
Nehoiașul. locul de in- 
tilnire cu Bîsca Rosi- 
liei. „fiica Penteleu- 
lui", cu apele ei lim
pezi, au creat trei din
tre cele mai frumoase 
văi ale Carpaților Me
ridionali. peisaj unic, 
populat de oameni cu 
rădăcini înfipte adine 
în plaiurile munților, a 
căror menire de mile
nii este munca pămin- 
tului. Iată de ce sint 
convins că și în acest 
colt de tară, care poar
tă pecetea omeniei 
calde și a hărniciei lo-

calnicilor, fluxul idei
lor novatoare ale se
cretarului general al 
partidului nostru cu 
privire la noua revo
luție agrară va asigu
ra transformarea sa 
intr-un colț înfloritor 
al agriculturii noastre, 
cu plantații do pomi 
fructiferi și grădjni de 
legume care vor da un 
chip nou locurilor.

Căminul cultural din 
satul Variaam. sediul 
administrativ al comu
nei Gura Teghii, clă
direa luminoasă a șco
lii noi. magazinul uni
versal al cooperativei 
de consum și șoseaua 
asfaltată, ce leagă a- 
ceastă vatră străveche 
de anotimpurile socia
liste românești sint. 
elemente ale peisaju
lui în. plină 
mare din 
unde, după 
al iX-lea al 
apărut platformele in
dustriale moderne din 
Buzău și Rimnicu Să
rat. ori s-au pus baze
le unor centre indus
triale, precum cele de 
la Beceni, Nehoiu, 
Berea, Pogoanele și 
Pătirlagele.

Adiind vinturile în
noitoare de primăvară, 
în curind totul se va 
îmbrăca aici intr-un 
veșmint de flori. Ne 
vor incinta aceste pei
saje ce par modelul 
unui minunat covor ță
rănesc de linuri, colo
rat vegetal, ca o ex
plozie vitală a primă
verii frumoase și în
noitoare.

transfor- 
preajmă. 

Congresul 
P.C.R.. au

ÎNNOIREA DE PRIMĂVARĂ A LOCALITĂȚILOR
prin conlucrarea consiliilor populare,

deputafilor și cetățenilor
Continua dezvoltare economico-so- 

cială și edilitar-gospodărească a loca
lităților sucevene se înscrie in poli
tica generală a partidului și statului 
nostru de repartizare judicioasă a 
fondurilor dc investiții pe teritoriul 
țării, de înflorire a tuturor unităților 
administrativ-teritoriale, a fiecărei 

Desigur, eforturile mate- 
statului iși ’ găsesc comple- 
aportul cetățenilor la solu- 
multiplelor și diverselor 
pe care le ridică . dezvol-

localități, 
riale ale 
tare prin 
ționarea 
probleme . . 
tarea economică și spcial-culturalâ a 
localităților, buna gospodărire și în
frumusețare 'a orașelor și comunelbr. 
Experiența ne-a convins că participa
rea cetățenilor la conducerea și În
făptuirea treburilor obștești — in ca
drul fertil al democrației socialiste — 
constituie condiția esențială a reali
zării sarcinilor concrete ce ne revin 
in această privință.

Numai in anul 1980, spre exemplu, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, consiliile populare 
din județul nostru, situînd printre 
preocupările lor de bază antrenarea 
largă a cetățenilor la realizarea 
obiectivelor pe plan edilitar, au obți
nut importante realizări. Valoarea 
lucrărilor de muncă patriotică se ci
frează la peste 575 milioane lei. re
prezentind echivalentul construirii a 
peste 300 000 mp de străzi. 250 000 mp 
de trotuare, plantarea a 782 000 pomi 
și arbori ornamentali etc. Tabloul 
acestor realizări poate fi întregit și 
cu alte importante lucrări. Este vor
ba de extinderea și întreținerea 
parcurilor, a spatiilor și zonelor verzi, 
precum și a locurilor de odihnă și 
agrement pentru oamenii muncii.

Contactul direct al deputaților cu

cetățenii, consultarea 
acestora, organizarea 
de experiență și. in ultimă instanță, 
dorința tuturor de a-și înscrie locali
tatea în care trăiesc și muncesc pe 
coordonatele unei continue prosperi
tăți și civilizații constituie elemen
tele fundamentale care caracterizează 
însuflețită participare cetățenească 
la muncă patriotică.

în baza unei hotăriri a consiliului 
popular județean, lucrările care se

permanentă a 
schirnbufilor

Din experiența 
consiliilor populare 
din județul Suceava

execută prin muncă patriotică sint 
cuprinse in programe anuale de în
frumusețare și bună gospodărire. 
Proiectele acestor programe se elabo
rează cu participarea comisiilor lo- 
eale de sistematizare, ținîndu-se sea
ma de propunerile făcute de către 
întreprinderile economice, instituțiile 
social-culturale. organizațiile de masă 
și obștești. Aceste propuneri sint apoi 
dezbătute in adunări cetățenești și, 
în final, supuse spre aprobare con
siliilor populare — municipal, orășe
nești sau comunale. Pentru ca pro
gramele de înfrumusețare și bună 
gospodărire să poată sta la baza or
ganizării bune și din timp a muncii 
patriotice, ele sint definitivate cu un 
trimestru înainte de începerea anului 
de referință.

După adoptarea programelor de ac
țiune, deputății, delegații sătești, co
mitetele de cetățeni din circumscrip-

țiile electorale, asociațiile de locatari 
desfășoară o vie activitate pentru 
popularizarea acestora, pentru orga
nizarea înfăptuirii lor. un rol impor
tant pe această linie revenind comi
siilor de întrecere.

Consiliile populare din județul Su
ceava urmăresc, ca la stabilirea obiec
tivelor să se aibă in vedere stadiul 
actual și de perspectivă al dezvoltării 
economico-sociale și edilitar-goșpo- 
dărești al fiecărei localități, precum 
și resursele materiale existente pe 
plan local. Pentru lucrările care ne
cesită un grad superior de tehnici
tate se asigură sprijinul unităților 
județene de .specialitate din sectoa
rele de arhitectură, .sistematizare și 
proiectare, tehnică — investiții. îm
bunătățiri . funciare, silvicultură, gos
podărirea apelor, drumuri și poduri, 
în vederea asigurării puietilor, ar
buștilor. trandafirilor și florilor s-au 
stabilit măsuri pentru dezvoltarea 
pepinierelor dc material săditor, 
crearea de sere și răsadnițe in cadrul 
școlilor din județ, colectarea în fie
care toamnă a unor cantități sufici
ente și diversificate de semințe de 
flori.

Deplasarea. centrului de greutate . 
al muncii organelor locale ale puterii 
și administrației'’ de stat în rîndul 
maselor de cetățeni din cartiere, sate, 
circumscripții electorale a generat 
numeroase inițiative valoroase pri-

Ion S1M1N1CEANU 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al județului Suceava

în 11 consilii unice agroindustriale 
din cele 30 existente in județul Olt 
s-a încheiat semănatul florii-soare
lui. Pe ansamblul județului, semă
natul acestei culturi s-a efectuat, 
pină ieri. 3 aprilie, pe aproape 24 000 
hectare din cele 32 500 hectare plani
ficate., Acum, această importantă lu
crare se desfășoară cu intensitate 
sporită și in consiliile unice agroin
dustriale Vîlcele. Movileni. Văleni, 
Potcoava și Recea, unde, datorită umi
dității solului, campania de primă
vară a început mai tirziu. în unele 
unități ș-a făcut o nouă amplasare, a 
culturii pe parcele cu soluri mai 
zVintațe. ce pot fi lucrate in această 
perioadă. Sint condiții ca in 3—4 zile 
bune de lucru să se încheie semăna
tul florii-soarelui pe toate suprafețele 
rămase.

Totodată. în județ a început Si se 
1 desfășoară clin Plin semănatul po

rumbului,. ..Numeroase unități agrico
le din județul nostru — ne spune to
varășul ing. Nicolae Popescu, direc
tor adjunct al direcției agricole jude
țene — au acumulat o bună expe
riență in cultura, porumbului, rezul
tatele din ultimii ani fiind edifica
toare în această privință. Ca urmare, 
și in acest an insămintările au fost 
declanșate îndată ce in sol s-a atins 
•temperatura optimă. Se lucrează din 
plin în unitățile din consiliile unice 
agroindustriale Bitcinișu. Corabia. 
Stefan cel Mare. Olari. Vișina. Stoe- 
hești și altele. Mecanizatorii au pre
gătit din vreme toate semănătorile. 
astfel incit să se realizeze viteza zil
nică planificată la semănat. în scopul 

_ folosirii eficiente a. utilajelor si creș- 
' terii productivității muncii s-au orga

nizat cupluri de cite două semănă
tori1*.

în unitățile din consiliul unic agro
industrial Corabia au și l'ost insămin
țate peste 600 hectare cu porumb.

porumb
Intens se lucrează și in unitățile 
consiliului unic agroindustrial Olari. 
„Pentru buna desfășurare a insămin- 
tării porumbului — ne spune tovară
șul ing. Constantin Combei. directo
rul S.M.A. Olari — am organizat 7 
formații de lucru".

Cu stăruință și răspundere se mun
cește și in unitățile din cadrul con
siliului agroindustrial Balș. Tovară
șul Constantin Răchită, președintele 
consiliului, ne-a prezentat Pe larg 
modul in care este organizată munca. 
De remarcat este faptul că semănatul 
florli-șoarelui s-a încheiat atit in 
unitățile agricole din acest consiliu, 
cit și pe suprafețele prevăzute a se 
cultiva _ in gospodăriile populației. 
Acum, întreaga forță mecanică este 
concentrată la semănatul porumbului. 
Si aici sint organizate formații mari 
de mecanizatori la pregătirea tere
nului, .la erbicidare și la semănat. La 
cooperativa agricolă de la Bobicești, 
de exemplu, o astfel de formație cu
prinde 12 discuri. 2 mașini pentru 
erbicidarea terenului și 4 semănători.

Specialiștii din unități urmăresc ca 
la semănatul fiecărui hibrid de po
rumb să se asigure densitatea optimă 
de plante la hectar, punind în acest 
sens la punct semănătorile inainte de 
a intra în. brazdă. „Asigurăm la se
mănat o cantitate mai mare de se
mințe, pentru a putea rămîne in cul
tura numărul de plante recoltabile 
stabilit pentru fiecare hibrid in par
te" — ne spune tovarășul Ion JHorea. 
directorul S.M.A. Vișină.

Așadar, in județul Olt forțele sint 
concentrate acum la însămințarea Po
rumbului. astfel ca această importan
tă lucrare să se efectueze potrivit 
programului stabilit : in 10—12 zile 
bune de lucru.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

BUZĂU

Măsuri energice pentru recuperarea 
întârzierilor

In unitățile agricole din județul 
Buzău, insâmințarea culturilor din 
prima epocă nu s-ă desfășurat de la 
început in ritmul necesar. Si aceas
ta. in mare parte, din cauza umidi
tății excesive a solului, care a împie
dicat. in unele zone, folosirea mijloa
celor mecanice. Pentru recuperarea 
intirzierilor. secretariatul comitetului 
județean de partid a luat o seamă 
de măsuri. Printre altele, toti mem
brii biroului comitetului județean de 
partid, activiștii de partid și specia
liștii din cadrul organelor agricole au 
fost repartizați pe unități agricole 
pentru a ajuta și rezolva problemele 
de care depinde buna desfășurare a 
lucrărilor agricole. Ei vor reveni 
la reședința județului numai atunci 
cind vor fi chemați.

Au trecut doar 4—5 zile bune de 
lucru în cimp și efectul pozitiv al 
sprijinului concret, la fata locului, 
s-a făcut simțit pretutindeni. Prac
tic. in fiecare zi din această săptă- 
mînă, in unitățile agricole s-au rea
lizat — prin bună organizare a muncii

și folosirea din plin a timpului priel
nic — viteze sporite la semănat. Ac
tiviștii și specialiștii au combătut pă
rerea unor cadre de conducere și spe
cialiști din anumite unități care aș
teptau ca solul să se zvinte Pe mari 
suprafețe pentru a se trece la semă
nat. Datorită măsurilor hotărite lua
te la fata locului, viteza de lucru a 
crescut pe ansamblul județului la 
4 000 hectare pe zi. Ca urmare, ieri. 
3 aprilie, s-a încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr pe toată suprafața de 13 700 
hectare, precum si plantarea cartofi
lor timpurii și de vară pe cele 1 400 
hectare planificate. Continuă in ritm 
intens însămințarea florii-soarelui. 
lucrare efectuată pină acum Pe o su
prafață de 11 700 hectare (47 la sută 
din prevederi), care urmează să se 
încheie in două zile. Tot ieri, unele 
cooperative agricole. între care cele 
din Balta Albă. Sudiți. Izvorul Dulce 
și Blăjani, au început semănatul po
rumbului.

Horea CEAUȘESCU

epocii.de
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Răspunderea e o investiție de încredere. Ești la înălțimea ei ? Ce te leagă de un loc
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încă de Pe cînd era copil. Nicolae 
Sin visa să construiască nave. Pro
babil că, la început, și-a meșterit 
singur, din lemn, corăbiile Pe care 
fiecare le-am visat la virsta crudă, 
călătorind cu gindul pe întinsul ape
lor. Nicolae Sin mai intens ca noi. 
pentru că el se născuse in preajma 
Dunării, văzuse nave adevărate, 
urcind și coborind pe fluviu. Si vi
sul său a stăruit, cu toate că se în
depărtase de fluviu, tatăl său lu- 
crind Pe diferite șantiere din tară, 
ca dulgher. Familia, l-a urmat peste 
tot : așa se face că tînărul si-a pe
trecut anii de liceu la Craiova.

— Locuiam Pe calea Severinului 
— povestește Nicolae Sin. inginer 
acum la întreprinderea de con
strucții de mașini și utilaje grele 
din Giurgiu.. Tata lucra la instruc
ția combinatului chimic de la Ișal- 
nița. în timpul meu liber mă lua cu 
el pe șantier. Acolo mi-a pus în 
mină tesla și rindeaua. Uite așa -- 
aveam niște bătături de la rindea! 
îmi plăcea însă, pentru că aveam o 
răspundere. răspunderea lucrului 
bine făcut de mine însumi.

— Ce legătură are asta cu V 
de a construi nave? Mai ales că 
nici acum, la virsta responsabilități
lor profesionale, majoră.' nu cort- " 
struiți nave, ci utilaje complicate 
menite să extragă din subsolul pla
netei minereuri sau petrol-...

— Are mare legătură. Sigur, visul 
de a construi nave eră un vis ro
mantic, care, pe deasupra, era gata- 
gata să se și împlinească : după ter
minarea facultății am fost reparti
zat la Șantierul naval din Giurgiu, ' 
unde prima sarcină serioasă care 
mi s-a încredințat ă fost de a.pro- 
iecta o hală de lansare.

— Ați fost, desigur, bucuros si' 
ați pornit la treabă cu indîrjire...

— Ba mi-a fost foarte frică, 
pentru că sarcina încredințată — cu 
toate că eram bine pregătit — mi 
s-a Părut cbWeșitorfjfe.'' CordiMiStir' 
din șantier, muncitori și ingineri, 
mi-au dat tot sprijinul. Șl,"'atunci, 
mi-am amintit cum. mi-a pus tata 
rindeaua în m-înă și cum m-a în
vățat, muncind, ce este aceea res
ponsabilitatea lucrului bine făcut. 
Am proiectat hala și am simțit, 
realmente, ce este responsabilitatea!

— Și ce este?
— Se pot da multe definiții sa

vante. Eu am să spun insă mal 
simplu, cum simt eu. din experien
ța mea : încrederea Pe care o să
desc în tine comuniștii, oamenii 
care au in vedere. în primul rînd. 
resursele tale de competentă și de

— A fost o școală de o factură 
deosebită...

— Și este încă, mărturisesc. Uzina 
formează în continuare cadre de 
muncitori chemați să minuiască 
tehnica avansată. Grupuri întregi de 
absolvenți ai școlilor profesionale 
sau ai liceelor industriale din Bra
șov. din Alexandria, din Vaslui, de 
la grupul nostru școlar sosesc in 
aceste zile...

— Pe unii i-am intîlnit chiar aici, 
în uzină. Făceau ..recunoașterea".

— 82 la sută dintre muncitorii 
noștri sînt absolvenți ai școlilor 
profesionale, dar, așa cum s-a in- 
timplat șj cu mine la absolvire, cei 
mai ..bătrinl" le venim in ajutor să 
se descopere De ei înșiși, să soarbă 
responsabilitate. Noi înșine, cei care

pasiune, adesea necunoscute nici 
tie. Altfel nu pot să-mi explic cum 
mi-au încredințat, chiar de la în
cepui. proiectarea halei de lansai.

— SI totuși hu ați ajuns să con
struite nave, cum visați în adoles
centă..."'' ' "'n '

— Visul cu navele este un simbol 
— ca în viata fiecăruia dintre noi. 
Un vis care ne trezește forța de 
creație. După șase ani de șantier 
naval mi s-a propus să fac parte 
dintre aceia care vor da viată aces- 

„tei uzine.-Fusesem pregătit să con
struiesc motoare. îmi iubeam me
seria cu pasiune și .propunerea am 
socotit-o ca Pe o șansă cu totul 
deosebită. Știți., mie nu mi-a plăcut 
niciodată să vin la de-a gata. Asta 
mi se trage tot de la tata si de la 
oamenii ca el care, pe unde tfec, ho socoteam bine pregătiți — cum 
construiesc uzine sau orașe noi. 
Voiam și eu — cine nu âro âCBSt 
vis? —să fac ceva de la început, 
de la cota zero, cum se spune.

— în anul 1976. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. au pus 
piatra fundamentală a noii con
strucții. Si aici, și Pe malul opus,

. la.’ Ruse, uqde se află sora ei 
geamănă, semn al prieteniei și al 

popoarele noastre 
doar cifîva ani de 

atunci și uzina produce din plin. 
Din acești cinci ani; trei vă aparțin 
și dumneavoastră. Ce înseamnă 
deci această perioadă pentru dtltn- 
neavoastră ?

— Perioada noastră romantică
mărturisește tinărul inginer, care ,
răspunde de o secție formată din
900 de muncitori, tehnicieni si ingi- ” "" " " “ - -
neri.,,Stitî..'.ce. înseamnă un șantier 
de construcție, cum se sapă funda-

. tiile.. gum încă' pți; deslușeștț. privind 
în jur. ce va fi.-dar iți proiectezi 
în gînd și în inimă viitoarea uzină, 
văzînd pînă și mașinile care vor 
ieși pe porțile ei? Am lucrat din 

» grfeu. .—.cine spune că a fbăt ușor . 
- nu a lucrat și nu a visat aici. Aici 
, mă,.șîmt. cu .adevărat comunist... Am 

căutat și am găsit soluții să 
scujfȘpl, termenele construcției și 
ale montajului', utilajelor. La tot 
pasul, ne-am spus : calitate si iar 
calitate. $i nu a fost ușor să ne 
mulțumim pe noi înșine. Noi. co
muniștii. le-am pus multora uneal
ta în mină, cu năzuința fermă 
să-j facem să simtă ce este respon
sabilitatea muncitorească a lucrului 
bine făcut, pentru că multi au în
vățat aici, mai întîi. meseria. în 
unele privințe, chiar și cei pregătiți 
s-au aflat în fata multor lucruri

meseriaaminteam — am învățat 
greșind uneori, de ce să n-o spun, 
indreptînd ce am greșit, murind de 
rușine de zece ori pe minut. Oa
menii se pot rectifica, am ajuns la 
concluzia asta din experiență.

(Mă gindesc că această mărturi
sire succintă are la bază chiar viata 
sa. anii în care a învățat de la co
muniști să-și invingă propriile slă
biciuni. să lupte pentru propria 
perfecționare ca om și ca specialist 
în construcția de mașini, să des
copere șingur esențialul din viață 
și să lase, pe unde trece, urme 
trainice, așa cum fac toți comuniș
tii. Pină mai ieri-alaltăieri acest 
tinăr mai învăța încă toate acestea 
și iată-1 acum firesc angajat, cu

rilor care vin după el în marea 
școală a uzinei).

— L-ațl cunoscut pe tovarășul Ma
rin Pavel, 
partid — 
— Si v-a 
de partid 
hale, prin 
ei eficiență ni se relevă tot aicL 
prin lipsuri si greutăți în producție. 
Căci apar și acestea, sîntem în creș
tere — Si primii care le iau în piept 
sînt comuniștii.

— încep să înțeleg ce spuneați in 
legătură cu ..perioada romantică".

— Și este încă! în fiecare clipă 
ni se ridică in fată întrebări corn-, 
plicate, al căror arc se întinde de 
la pregătirea din mers a tinerelor 
cadre de muncitori pînă la mereu 
neliniștita căutare creatoare tehni
că și științifică. Promovarea și im- tepnarț. 
punerea hotărîtă a noutății teh
nice ne-au fost încredințate direct,

• ca responsabilități principale, de 
către secretarul general al partidu-

secretarul comitetului de 
continuă interlocutorul 

spus că eficiența muncii 
o verificăm aici. jos. in 
realizări, iar uneori slaba din dreapta imaginii) : „Să-i facem pe toți săIng,

lui. 
nasc

Nicolae Sin (primul
simtă responsabilitatea muncitorească a lucrului bine făcut" 

Foto : F. Gronski

Iar responsabilitățile acestea 
oermanent nnî posibilități de 

afirmare in cimpui 
fiecare muncitor și

— Lucrurile merg, 
un făgaș constituit.

. neavoastră. mi s-a spus, este bine 
pus la punct.........................

, — Cine \<e poate considera pe 
deplin mulțumit? N-am fi revoiu-

creației pentru 
specialist.

de-acum. pe 
Sectorul dum-

___

Care ar fi — folosind imaginea 
de la începutul convorbirii noastre 
— corabia următoare la care visați?

— V-am spus că nu-mi place

niciodată să vin -la de-a gata sau 
să rămîn după ce s-au dat schelele 
jos. Mi s-ăr părea că totul curge 
prea monoton. Se construiește acum 
o secție nouă. Tare aȘ vrea să mi 
se încredințeze mie secția asta, să 
o iau de Ia cota zero.

— Cu toate greutățile?
— Sint altfel de ' greutăți, acum, 

cîrtd uzină domină apele fluviului. 
Nimic nu se repetă Pe lumea asta 
debit dacă ești mulțumit de tot ce 
ăi realizat Si eu nu sînt !

Dionisie ȘINCAN

Credulitatea nu e o scuză

bișnițari etc., în loc să-i țintuiască 
pe aceștia la stilpul infamiei cu 
epitetul pe care îl merită : escroci".

Capitalei,' citații prih rubri
ca de publicitate din pre
să... Un termen de jude
cată amînat, deoarece pîrî- 
tui își petrecea; bine-mersi, 
concediul în străinătate, iar 
avocatul său se afla, și el, 
în concediu. Alt 
amînat pentru procedură 
incompletă. Și, în sfitșît, 
mult rîvnita sentință, care 
să țină loc de contractul 
autentic de vinzare-cum- 
părare.

La capătul atîtor peripe
ții îți pui firesc întreba- ■ 
rea : „Pentru Te toată a-"

In bflyința ..nou“ -Tolocaru. ne-a îndem
nat să Tăcem un popas 
în fata unui utilaj de 
dimensiuni respectabi
le, o presă, din ale

lui" vă puteți adresă 
cu toătă încrederea 
inginerului
Constantin ...___ ... _ ____  ,_____
El eunul dintre, cei , cărei încleștări de sute 
cărora li!_ se poate da, da kilograme ieșeau la 

"■•răstimpuri regulate, cu 
exactitate cvasimațe- 
matică. carcase de role 
pentru transportoare.

— înainte vreme — 
ținu să precizeze tova
rășul Tolocaru — car- 

"■rasele-rolelor erau bă
tute cu ciocanul ori cu 
dbrnul pină căpătau 
forma necesară. A ve
nit însă inginerul Mi
halcea cu ideea acestei

tehnolog 
Mihalcea.

u dăplînăîndrăptă»-' 
Ire, calificativul de 
specialist în nou" — 
e. spunea tovarășul 

Costică Petrea, direc
torul uzinei do 
structii metalice 
Tecuci.

Firește, ne-am 
format acestei atît de 
călduroase si apăsate 
recomandări. Mărturi
sim că ne așteptam să _ _____________
întilnîm..un _d>m._dagă_ .-Piiese, șj-.nu numai cu, 

ideea, ci și cu tot felul 
de proiecte si calcule 
care demonstrau că 
pbtem obține, prin rea
lizarea ei. un snor de 
productivitate de trqi 
sute la .șută. I s-a dat 
tot sprijinul si iată Că. 
la ora asta, presa exis
tă si funcționează din 
plin. Sau priviți dis
pozitivul acestei de ro
dat rolele : și operația 
aceasta se făcea înain
te manual. cii eforturi 
mari și productivitate 

cu mică. E tot opera in
ginerului Mihalcea...

Sînt convins că, dacă 
aș mai fi zăbovit in 
hală, as fi 
noștintă și 
semenea... 
inginerului 
(La drept vorbind, de 
ce numai un poem sau 
un roman să fie consi
derate opere? Si rodul 
bine făcut, ingenios 
conceput, temeinic rea
lizat al creației' teh- 
nico-ingineresti este o- 
peră — nu degeaba

con- 
din

con-

nu cu timpîele ■ ninse, 
în orice caz aflat la o 
vîrstă care să sugereze 
îmbinarea energiei si 
elanului cu o îndelun
gată și temeinică ex
periență. Țînărul din 
fața noastră . — păr 
vîlvoi, privire deschi
să, obraji îmbujorați 
— dezmințea însă in 
mod izbitor această 
imagine preconcepută,

— Ei, cam exage
rează directorul nos
tru — și Constantin 
Mihalcea zîmbi 
acea timiditate firească 
a modestiei reale, 
contrafăcute care 
întotdeauna atît 
bine tinereții (si 
numai tinereții !).

Nu. directorul 
exagera cîtusi 
țin. de asta 
putut convinge 
țin timp după 
străbătînd vastele hale 
ale întreprinderii te- 
cucene. La un moment 
dat, secretarul comite
tului de partid. Vasile

ne- 
stă 
de 
nu

nu 
PU-de 

ne-am 
la pu- 
aceea.

făcut cu- 
cu alte a- 
opere ale 

Mihalcea.

constructorii au expre
sia aceea atît de su
gestivă: „am introdus 
atita material în ope
ră"). Dar ceea ce mi-a 
reținut cu deosebire a- 
tenția a fost, dincolo 
de atit de frapantele 
confirmări ale reco
mandării inițiale a di-, 
rectorului, un amănunt 
de viată pe care mi 
l-a relatat secretarul 
de partid:

— Tovarășul Mihai- 
cea e, de baștină,, gă- 
lățean. A venit la noi 
în uzină, împreună cu 
soția, acum trei ani, 
cu gîndul să rămînă la 
Tecuci .un timp cit mai 
sciirt șl apoi să se în
toarcă în urbea natală, 
unde se află atît fa
milia sa, cît și a soției. 
Și, lată, au trecut de 
atunci nu un an, nu 
doi, ci aproape trei îfi- 
cheiați. Mereu și-a a- 
minat transferul zicîrid 
că mai are ceva de 
făcut și nU poate lăsa 
lucrul neterminat...

L-am întrebat pe 
Constantin Mihalcea : 
„Ce vă tine legat de a- 
ceastă uzină, de oame
nii ei?" Omul a chib
zuit îndelung, apoi a 
privit prin hală, o- 
prlndu-și cîteva clipe 
privirea asupra presei 
pentru role si a ce
lorlalte ..opere" ale 
sale, și mi-a răspuns 
simplu:

— Oare ce te poate 
ține mai strîns legat 
de un loc decît ceea 
ce vedeți aici cu ochii?

Victor 
BIRLADEANU

Competență șl. încă ceva

j

„Credulitatea nu-i numai 
ridicolă, ci și păguboasă", 
se pronunța la un moment 
dat unul dintre interlocu
torii din prezenta anchetă, 
cu mintea omului de pe 
urmă. Cîtă dreptate avea, 
cit exagera ? Să chemăm 
la „bară" adevărul fapte
lor, pe care nimic și ni
meni nu-1 poate tine sub 
obroc.

...Pină acum doi ani, via
ța lui I. Crișăn, din Cluj, 
a curs fără prea mari po
ticniri. în decembrie 1978 
îl fascinează pur și simplu 
un „Alfa Romeo" cu număr 
de București oferit spre 
vinzare. Bate palma cu 
proprietarul, ii numără a- 
cestuia banii, pe încredere, 
își ia” mașina și, mai Tie- .1 ... >
parte, fiecare cu ale lui : U-OStUl „minții de pe urma 
unul la Cluj, celălalt la 
București. Revenit din bui
măceală, actualul stăpîn al 
mașinii în cauză își aduce 
aminte că la o vînzare- 
cumpărare sinț totuși niște 
forme de îndeplinit. Forme 
care nu pot fi suplinite de 
nici o stare de bucurie- 
exaltare.

Iată însă că. uneori, de 
la teorie la realitatea vieții 
este mai mult decît insig
nifiantul pas ce desparte 
sublimul de ridicol. I. Cri- 
șan iși cheamă în zadar 
partenerul de tranzacție, la 
întocmirea actelor. legale 
de vînzare-cumpărare. Măi 
bine de un an și jumătate, 
timp în care fascinația pen
tru „Alfa Romeo" amintit 
avea toate motivele să se 
transforme in ură. aleargă 
după vînzător. il ademe
nește. îl roagă, îl imploră, 
11 somează, dar absolut fără 
nici un rezultat Un drum, 
două, trei la bucurești, ua 
ultima „navetă" Cluj — 
Capitală. I. Crișan constată 
cu exasperare că pîritii săi 
nu mai locuiesc la adresa 
știută, întrucît casa cu pri
cina a fost demolată ! în
treabă in dreapta și în 
stingă și află că ar locui 
undeva prin București. A- 
drese la instituția unde 
presupunea că lucrează fe
ricitul beneficiar al încre- 

y^derii sale. Adrese la Militia

â unui anume avantaj ma
terial. Mai direct spus, in
tenția de eludare â legilor 
fiscale. Departe de noi gin
dul 'de a afirmă că. în e- 
pisodul în cauză lucrurile 

. . , ar fi stat așa............
termen Credulitatea... interesată, 

premeditată, chllipirgioaică, 
nu poate da decit rezulta
te păguboase. Iată frag
mente din două declarații 
încopciate în dosarul unei 
cauze penale soluționate de 
către Judecătoria sectoru
lui 2 din Gapitală :
~ „Prttr decembrie 1978.

• Servit pe tava de argint a... tentației • După 
o fantomă, la volanul unei „Alfa Romeo" •

T - 39 000 lei • In 
loc de impozit legal, impozit pe„. prostie

ceastă tevatură ?“. Chiar, 
de ce această cale de zbu
cium și de scoatere din 
tîțini, cînd simplă, extrem 
de simplă era calea dreap
tă, de întocmire a formelor 
cuvenite prin notariat ? 
Stăruind și asupra altor e- 
pisoade de acest fel ne-am 
dat seama că un răspuns 
posibil la întrebarea pusă 
constă în profesarea cu lip
să de măsură, uneori, a în
crederii de către diverși 
pățiți. Bine, bine, ar putea 
suna o replică, dar noi cul
tivăm relații de încredere 
între oameni, nu-i bine să 
ne privim chiorîș, suspi- 
cioși la orice fleac. Sigur 
că nu-i bine. Sigur că as
tăzi. la noi. baza de masă, 
ca să spunem așa, a aces
tei încrederi e dată de re
lațiile de tip nou statorni
cite între oameni. Dar să 
nu confundăm această cali
tate morală cu credulitatea, 
care, precum am 
pierde încrederea 
singură dată...

Alți interlocutori, 
sați in descifrarea
sului, fixează acest slalom 
de ocolire a căii legale în 
zona obținerii premeditate

văzut, 
doar o

intere- 
răspun-

prin intermediul lui Iosif 
Iuliana. am cunoscut-o pe 
Berlea Nănașu Maria. A- 
ceasta zicea că lucrează la 
Consiliul popular al secto
rului 3 ca inspector la spa
țiul locativ. Cum eu voiam 
o garsonieră, dar n-aveam 
buletin. de Capitală, Berlea voiau. SȘ-și 
Nănașu Mana mi-a spus : 
«Se poate rezolva, cu...
29 000 de lei — o treime 
din prețul locuinței», zicea 
ea, și pentru demersuri
le necesare i-am dat banii, 
m-a pus să fac și cerere. 
Mai apoi mi-a mai cerut 
10 000 de lei, deoarece a- 
cum avansul s-a mărit. 
I-am dat și banii ăștia, ca 
pînă la urmă să aflu că...“.

Nu-i chiar atît de greu 
să știm ce a aflat, pînă la 
urmă, N. Tudora, care a 
zvîrlit în vînt. cu o ușurință 
vecină cu prostia. 39 000 lei. 
Să nu ne abatem însă de 
la firul lucrurilor și să ve
dem ce se spune în cealal
tă declarație :

„Am asistat la o discuție 
Intre un coleg de al meu 
și inculpată (aceeași Ber
lea Nănașu Maria — n-a.) 
cu privire la un schimb de 
locuință pe care acesta

voia să-1 facă. Mi-am no
tat numărul de telefon al 
inculpatei și am sunat-o, 
spunîndu-i că sînt și eu in
teresat să obțin o locuință în 
București. «Da, se poate, 
mi-a spus, deoarece se vor 
elibera niște apartamente in 
cadrul sectorului. Trebuie 
numai 15 000 de lei ca să 
ajungem la aceste disponi
bilități'»". Bani pe care Io
sif Florin Doru i-a avan
sat și el. fără să clipească, 
înghițind gogorița cu... dis
ponibilitățile servite pe 
tava de argint a tentației, 
a avantajului nemeritat.

Departe de noi gîndul de 
a ține parte presupusei in
spectoare la spațiul locativ 
— în treacăt fie spus, re- 
cidivistă în acte de înșeiă- 

‘ ciune, condamnată din nou 
pentru aceeași dezonorantă 
îndeletnicire. Observați însă 
că cele două victime escro
cate. care-și strigă acum... 
„încrederea înșelată" in 
toate cele patru vînturi, 
plănuiau (și plăteau !) du
cerea la îndeplinire a unui 
serviciu ilegal. Plănuiau 
(și plăteau !) escamotarea 
reglementărilor in vigoare, 

' * .1 asigure un a-
vantaj la care legea nu le 
dădea dreptul. în atari con
diții. de prisos să mai spu
nem că. fie ea drapată 
chiar șl in hlamida nevi
novăției, credulitatea nu 
poate fi taxată decît In
tenție de a forța, pe căi 
lăturalnice, cu mîinile unor 
escroci de meserie, poarta 
norocului, a șansei, 
merge e bine. Dacă
„săriți oameni buni, 
avut încredere — deh, 
meni sîntem — dar 
fost înșelat". Postura 
înșelat o trăiesc, pină 
urmă, 
înșiși 
devăr 
să se
fesioniștii credulității... in
teresate. Vor înțelege a- 
tunci și singuri că nu me
rită să azvîrli banii în vînt, 
ca să culegi furtună...

Dacă 
nu 
am 
oa- 
am 
de 

__________ r la 
toți cef care caută el 

să înșele. Este un a- 
asupra căruia merită 
aplece mai des șl să 
învățăminte toți pro-

Iile TANASACHE

0 O PROBLEMA NU NUMAI DE 
VOCABULAR... Nu putem decît să 
fim de acord cu cititorul nostru 
Gheorghe Tomozei, de profesie 
traducător, domiciliat în București, 
Aleea Someșul Mic nr. 1. ațunpi 

■'cinii(șft'j^îme“muruifeptâ'tită.insa- 
tisfacție, folosirii unui limbaj so
fisticat ori metaforic pentru a cali
fica anumite comportări sau acte 
antisociale. „Cred că nu e în firea 
poporului nostru tendința unora de 
a nu spune lucrurilor pe nume,, efe 
a le îmbrăca într-o formă «ele
gantă» — se arată, pe bună drep
tate, in scrisoare. Aceștia nu zic. 
de pildă, că un cutărică trăiește 
din speculă, că trăiește pe spinarea 
altora, ci folosesc expresia ’ mal 
«cultă» : trăiește din expediente. De 
ce, mă rog. să cocoloșim lucrurile, 
să le îndulcim, în, loc să Je. spunem, 
așa cum obișnuim noi. comuniștii, 
pe nume : trăiește din speculă, e 
parazit ! Și cu asta, basta ! Tot în 
scopul «imbrobodirii» cuvîntului 
«speculă», unii s-au obișnuit să 
folosească expresii vulgare, prove
nite din argou, ca bișniță (schimo
noseală a englezescului «business»),

© RĂSPUNDEREA CELOR IN
VESTIȚI CU RĂSPUNDERI. In 
scrisoarea sa recentă. Ion Astani, 

. din București, șoseaua Panteiimon 
193, bl. 66. exprimîndu-și totala a- 
probare fată de articolele și anche- 

. tele publicate in- coloanele „Scin- 
teii" despre un’ăle ‘dazUri de ne
cinste din comerț sau serviciile pu
blice, ■sblidită’.tbtddătă.” că „acei to
varăși care sînt învestit! cu diferite 
răspunderi în controlul activității și 
verificarea gestiunii celor prinși, 
cum se zice, «cu ocaua mică», să 
fie trași și ei la răspundere atunci 
cînd ies la iveală diferite matra- 
pazlîcuri. Măi ales că se' întîmplă, 
nu o dată, ca neregulile sau lipsu
rile în gestiune să fie' descoperite 
după ce, în repetate rînduri. vino
vății au fost supuși unor controale. 
Aducerea unor asemenea cazuri în 
discuția opiniei publice ar contribui 
la lichidarea lipsei de răspundere a 
celor învestit! cu răspunderi în 
exercitarea controlului".

într-una dintre zilele 
vîrfUlui de campanie 
agricolă venise în co
mună un activist de 
partid. Nu era cunos
cut aici; mu prea mai 
fusese prin această 
parte a județului (Tul- 
cea). Pornise pe cîmp. 
Se lucră din plin, totul 
era în ordine. Totuși, 
la un moment dat, a 
descoperit un tractor:, 
care, pitit într-o vilcea, 
ședea de pomană. Trac
toristul, dat mai la 
umbră, trăgea aghioase.

— Ce-i cu dumnea
ta, de ce nu lucrezi ?

— Păi... nu pornește, 
a bîiguit buimac trac
toristul. Motor afurisit, 
singur nu pot să-l por
nesc, aștept pe cineva 
să mă ajute.

— Ai chemat pe ci
neva în ajutor. ?.

— Trebuie să apară 
careva, o trece pe aici 
cineva...

— Mda.,, Păi, uite, 
am trecut eu, hai să te 
ajut

— Eee, păi ce, te pri
cepi dumneata la tre
buri din astea ? Asta-i 
chestie de meserie...

— Totuși, să încer- • 
căm !

Moale, fără chef, rl- 
dicîndu-se anevoie,

tractoristul a pornit 
spre mașina lui.

— Ce trebuie să fac ? 
a întrebat, lingă trac
tor, activistul.

— Păi, să ții bine de 
becul ăla din farul din 
partea stingă. Să ții 
bine de bec, că numai 
așa pornește... Eu am 
să mă urc la volan.

Celălalt a făcut ce i 
, S-a spus, dar motorul 
tot nu pornea. După 
cîteva minute i s-a a- 
dresat calm, surîzînd, 
tractoristului :

— Lasă, nu mai în
cerca, dă-te jos puțin. 
Și privește-mă bine. 
Am eu figură de pros
tănac ? Vino și priveș
te chestia asta : știi ce 
e ? Un carnet' de me
canic agricol, meseria 
mea de bază. Ei și a- 
cum, ca să nu te „torn" 
șefilor tăi. știi ce-ai 
să faci ? Ai să deschizi 
ventilul de la motorină 
pe care l-ai închis ca 
să mă duci pe mine de 
nas, ai să te urci la 
volan, ai să pornești 
motorul și-ai să mun
cești pînă ai să recupe
rezi tot timpul pierdut 
pe ziua de azi. Deseară 
ai să mă găsești la voi, 
la S.M.A., ai să-mi faci 
un semn și-ai să-mi 
spui în taină ce-ai fă-

cut. Iar altădată să nu 
mai umbli cu chestii 
din astea că, uite, mai 
găsești și cite unul ca 
mine... Spor la treabă 1

Lesne de înțeles că 
lucrurile s-au petrecut 
mai departe exact cum 
le-a „planificat" acti
vistul. Povestindu-ml 
acest episod, directorul 
Stațiunii de mecaniza
re a agriculturii din 
comuna Mihail Kogăl- 
niceanu, a ținut să în
cheie cu următoarea 
meditație :

— Vedeți cît de mult 
face ca acela care în
drumă si controlează 
să aibă competenta 
necesară în domeniul 
respectiv ? Poate că pa 
multi îi dusese de nas, 
pină atunci, tractoris
tul meu. De atunci 
însă s-a lăsat de năra
vul ăsta. E de ajuns că 
a fost făcut o dată de 
rușine. Pe de o parte 
competența unuia, pe 
de alta rușinea celui
lalt și treaba merge.

Oricum. în fața com
petenței porțile adevă
rului se deschid cu 
ușurință, nemunca tra
vestită în „condiții 
obiective" se dă de gol, 
bunul simț reînvie...

Mihai CARANFIL

PERSONAJE$1IPOSTAZE

Aș putea începe astfel: 
in vederea scrierii acestor 
rinduri am stat de vorbă 
cu un țăran, un muncitor, 
un arheolog, un istoric, un 
tractorist, un inginer agro
nom, un morar, un brutar, 
o vinzătoare de piine, un 
poet, un filozof, un șofer 
și cu mulți alții. Fiindcă 
despre pîine se poate dis
cuta cu toți 'g
absolut toti oamenii, < 
pricina simplului fapt 
piinea este întocmai ca 
aerul. Ia să nu respiri ? 
să nu ai piine ? Numai că 
aerul (și trebuie să avem 
și de el grijă) este un pro
dus al naturii, un produs 
obtinut fără munca omu
lui, dar arheologul și isto
ricul ne spun că a fost un 
timp cînd și griul se obți
nea fără muncă, un timp 
cînd griul era sălbatic și 
era mîncat de sălbatici. A 
fost, pe urmă, un moment 
de o mare importantă pen
tru om, de o importanță 
fundamentală — clipa in 
care strămoșul a pus in pă- , 
mint un bob de grîu cu 
gindul să răsară o mie, 
momentul în care s-a năs
cut. ca soră geamănă a 
muncii, știința cultivării 
pămintului. Și s-au făcut, 
ne mai spun arheologul și 
istoricul, vase de pămînt, 
iar pictorul adaugă : există 
pe ele niște desene care 
fac din artă 
muncii.

Și înțelegem, 
pîinea. fiind și 
tot al muncii, se înrudește stă pe pervazul ferestrei și 
cu știința și cu arta fiipd 
împreună surori. Piine1 și 
artă, piine și știință vom 
spune — pîinea ca simbol. 
Colin din d în vară prin

oamenii, cu 
din 
că 
Și 
Ia

o fiică a

astfel, că 
ea un rod

Moldova și prin 
Dunării am avut 
unei coincidente de expre
sie privind griul. Un țăran 
dintr-o comună de dincolo 
de Vaslui despre care afla
sem qă era mai tot timpul 
pe la bibliotecă, intrebin- 
du-1 ce mai citea, el, pe 
vremea aceea de vară, 
mi-a spus : „Acum citesc 
griul". Un alt țăran dintr-o 
comună de dincolo de Ale
xandria la aceeași întreba
re mi-a răspuns : „La mine

Cîmpia 
revelația

Apoi mi se spunea ceea 
ce, de fapt, știam și eu: 
cînd venea timpul să fa
cem azimă ne rupeam fie
care bucățica noastră și ne 
păstram din ea și pentru 
seara.

— Piinea era odată sfin- 
tă 1 imi spune vecina mea, 
o femeie în vîrstă.

— Acum nu rriai e 7
— Cine-și bate joc de ea 

nu-i om.
— Cine-și bate joc ?
— Eu stau mai mult a-

Stau de vorbă cu vînză- 
toarea : de ce le dati atita 
piine ?

— Vai de mine, se miră, 
cum mă puteți întreba, așa 
ceva ? Da’ e pîine, slavă 
domnului, pe toate drumu
rile. E vreo restricție? 
Dacă este, spuneți !

îi dau dreptate. Nu e 
nici o restricție. în planul 
municipiului București pri
vind aprovizionarea popu
lației în semestrul I. 
de exemplu, se asigură o

MORALITATEA PIINII

acuma cartea e griul, că pe 
urmă oi avea eu timp și de 
citit". Și unul și celălalt 
mi-au spus, fiecare cu vor
bele sale : griul nu supor
tă să stai, lingă el degeaba. 
N-o sări vezi dacă nu-1 în
grijești. Dacă ai grijă, de; el 
il văii' șl ' cum crește și 
cum se coace. E o muncă. 
„E o muncă — mi-a spus 
și un tractorist din Dobro- 
gea, de la Țopraișar. pe , 
care
mai 
sale 
eu văd griul chiar din vre
mea iernii." de pe cînd îmi 
pun tractorul la punct".

Aflu apoi această împre
jurare de la .un. protesor- 
drriginte: mama Curăță 
covorul, iar fetita, eleva.

l-am și fotografiat, 
ales pentru palmele 
mari, impunătoare ț»

aruncă in fata ei. pe 
chet. bucățelele de 
cu unt.

— M-am săturat I 
de-aici !

par- 
pîine

Ia-le

casă și văd cum o aruncă 
unii pe tobogan.
port. Vreți să 
doare sufletul.

Intru într-un
Un client și-a 
umflați intr-un colț și cum-,. _ w „„„„ „„ 
pără zece plini. Are banii eu. îmi spune vinzătoarea, 
numărați, nu-i nevoie âe cin<, cumDăr.-, DÎine> „entrunici un cuvint. Se ințelege c,ne cumpără^ pupe Pentru
bine că e un cunoscut ăl ° nuntă' Pentru un ospăț 
vînzâtoarei. Mă uit la fața . sau pehtru porci ?

Nu SUr 
știți ? Mă

magazin, 
pus sacii

creștere a desfacerii cu 
cîteva mii de tone. Ar tre
bui insă să reținem 
exact: privind aprovizio
narea populației și nu a 
porcilor !

— Dar de unde să știu

V lUeclLVCtLVi. tUa Uit Ltl r---— -

f. lui și am senzația că fața Dacă atn dispune.
i se lungește și i se ascute
într-un chip ciudat. Pare» miraculoasă prin care să 

unui... tOZătPr. ' vedem; deodată, cine-i om 
— imaginația ! »:-"și cine n’u ! Pedeapsa mo- 

foarte greu s-o rală e din cele mai grave.
Realitatea cu fiindcă, dacă ar avea inte-
devln acum ligentă șl grai, chiar porcii

,, , mă
gîndeam, de o mașinărie

ligență și grai, chiar porcii 
s-ar mira de intimplările 
acestea nemaipomenite : să

să fie a 
Bineînțeles 
Dar mi-e 
mai refac, 
imaginația
tot una. Afară il așteaptă 
o femeie. Are și ea un coș 
plin cu pîine. Aleargă a- pui; adică, grîul Tn pămînt.
mîndoi spre un autobuz să-l intreții. să-l seceri,
care merge spre marginea să-l treieri, să-l duci la
orașului. moară. să-J duci Ia brută-

Aflu o altă împrejurare : rie. să faci din el pîine, și
sînt unii care cresc porci după ce au muncit atiția
hrănindu-1 cu piine. oameni, de la cel care a

semănat pină la brutar, să 
dai piine la porci I

In decursul vremurilor 
pîinea a devenit nu numai 
un mijloc, ci și un simbol 
al existentei omului. Me
tafora a ajuns pină 
Intr-acolo incîl se știe că.„ 
fără piine și fără pace nu 
se poate trăi.

în momentul în care unii 
— oameni in toată firea — 
consideră griul fabricat ca 
fiind o hrană pentru porci, 
în momentul în care oa
meni cu cap ajung la con
cluzia că porcii .au nevoie 
de piine bine coaptă la 
„Cuptorul de aur", atunci 
de ce n-aș căuta și eu pe 
cineva care să le reco
mande public porcilor. di
mineața..,cafea cu. lapte ?

îi văd. cîteodată, inghe,-., . 
suindu-se prin magazine, 
„profesioniști" ai cozilor, 
veniți să la cu sacul indi
ferent ce s-ar da : „ce se 
dă aici ?“,' „Bomboane de 
ciocolată", le-aș zice., iar ,ei, 
hrăpăreții;» ar rămîne aco
lo fără să realizeze ironia,., 
fiindcă, de ce să n-o spun 
pe șleau, nu sînt ei atît de 
sensibili , lai 6 vorbă 1 de 
duh. Dacă ar putea, ar 
duce acasă („biata" lor 
casă 1) tot ce văd : toată 
pîinea. toată cafeaua, toa
te portocalele cite există 
pe lume.

Și .atunci de ce șă nu 
string împrejurul meu por
cii și să nu discut cu ei ca 
și cum aș Vorbi cu acești 
lacomi cărăuși:

— Vreți o portocală? 
Vreți o cafea cu lapte ?

Vasile BARAN

L
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a întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina se des
fășoară o susținută activitate 
sindicală. Avem în vedere mo

dul în care se acționează în gru
pe. preocupările pentru solutio
narea operativă și eficientă a 
problemelor economice, politice Si so
ciale. „Ih primul find — ne spune to
varășul Sevastian Popa, secretarul 
comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii — toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii sint 
consultați in problemele cheie ale în
treprinderii, in găsirea celor mai 
adecvate măsuri pentru soluționa
rea lor". • ■

într-adevăr, la întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului din Slatina 
cadrul principal al activității sindicale 
îl constituie grupele. „Toți organi
zatorii — își exprimă opinia tovară
șul irigi Constantin Tamaș. șeful sec
ției cabluri au depus o muncă sus
ținută pqntru a ne menține titlul de 
secție fruntașă".

întrecerea este organizată pe secții, 
ateliere, formațiuni de lucru si indi
vidual — criteriile fiind dezbătute in 
grupele de sindicat și afișate vizibil 
la fiecare loc de muncă. Lunar. în 
adunările grupelor sindicale, se ana
lizează modul cum sint îndeplinite 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate, stabilindu-se măsuri con
crete, cu responsabilități precise, me
nit? să conducă'la continua îmbună- 
tățireja activității.

Ca urmare a unei mai bune orga
nizări a întrecerii-in anul trecut, oa
menii muncii din această importantă 
unitațe eConbmică și-au depășit an
gajamentul asumat cu 14 milioane lei 
la producția industrială, 119 milioa
ne lei la producția-mai’fă. obținind 
suplimentai' 1 774 tone bandă lamina
tă din aluminiu, precum și alte pro
duse. Și încă o realizare importantă : 
consumul de energie electrică a fosi 
redus cu 788 000 kWh și s-au econo
misit 178 tone combustibil convențio
nal. Nu este însă vorba despre un 
ciclu încheiat. întrecerea continuă, 
iar grupele sindicale au un rol deose
bii de mare în obținerea unor rezul
tat bune. Iată, există o tot mai mare 
preocupare pentru aplicarea în pro
ducție a studiilor și cercetărilor efec

rganigațiile sindicale de pe plat
forma Combinatului siderurgic 
Galați sint profund implicate in 
tot ceea ce este legat de munca 

și viața oamenilor din această mare
cetate a oțelului. Organizațiile sindi
cale participă cu vigoare la promo
varea inițiativelor valoroase și răs- 
pindirea experienței fruntașilor, con
tribuind. astfel, la înfăptuirea obiec
tivelor din plan, cu conștiința că de 
îmbunătățirea activității în producție 
depinde in mod hotăritor îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale oame
nilor muncii, satisfacerea cerințelor 
lor materiale și spirituale. Despr.e 
această strîrlsă interdependență, des
pre necesitatea contribuției creatoare 
proprii a fiecărui om al muncii, am 
organizat dezbateri in adunările gru
pelor sindicale, ca și discuții de la 
om la om, purtate de cei mai buni 
specialiști ai noștri.

Sporirea ateste! contribuții depinde, 
firește, de conștiința, ca și de gradul 
de pregătire profesională al oame
nilor. De aceea, comitetul sindica
tului. organizațiile sindicale din toa
te unitățile combinatului acordă- o 
mare atenție formelor și mijloacelor 
de ridicare a calificării, de perfecțio
nare profesională — in pas cu lărgi
rea orizontului general de cunoaște
re. cu înțelegerea de către oamenii 
muncii a obiectivelor majore ale po
liticii partidului nostru, exprimate și 
in tezele pentru apropiatul congres 
al sindicatelor. Prin reprezentanții 
sindicatului in organele de conduce
re colectivă am luat parte activă la 
fundamentarea, elaborarea și înfăp
tuirea programelor de pregătire și 
perfecționare profesională a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. La 
baza acestor programe stau cunoaș
terea realităților din uzinele și sec
țiile combinatului, exigentele pro
gresului tehnic, ale diversificării 
producției de oțeluri, laminate și alte 
pr duse, dezvoltării in perspectivă a 
combinatului, prin intrarea în func
țiune a noi agregate și instalații si
derurgice moderne. în acest sens, am 
acordat o mare atenție selecționării 
lectorilor pentru cursurile de califi
care și perfecționare profesională — 
din rindul celor mai buni specialiști 
din combinat, ținindu-șe seama de 
structura meseriilor și gradul de in
struire a personalului muncitor — 
lectori care să asigure conținutul co
respunzător și eficiența întregului 
proces de pregătire. Astfel, in anul 
1980 au fost asigurate cadre califica
te pentru 1580 locuri de muncă din 

tuate pe linia diversificării produc
ției — folii de ordinul micronilor, 
rondele, produse pentru aeronautică, 
fapt ce a determinat o substanțială 
reducere a importurilor. Să mai adău
găm că 15 teme de cercetare soluțio
nate în 1980 vor fi aplicate in produc-> 
tie în acest an ; acțiunea se va solda 
cu încă o reducere a importurilor 
cu circa 12 milioane lei valută. Ideea

Grupa — cadrul principal 
de desfășurare a activității 

sindicatului
ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE PRELUCRARE A ALUMINIULUI DIN SLATINA

pe care o subliniază președintele co
mitetului sindicatului, tovarășul Con
stantin Gagiu, este foarte clară : 
„Dacă nu am fi mutat în grupe cadrul 
principal al activității sindicale, mul
te dintre înfăptuirile noastre nu ar fi 
fost posibile".

Preocuparea susținută a grupelor 
sindicale pentru ca toti oamenii mun
cii din întreprindere să-și îndepli
nească în mod exemplar sarcinile de 
plan se dovedește a fi rodnică. Des
pre eficienta inițiativelor sindicale 
(să amintim numai una : „Cu metal 
mai puțin — produse mai multe și 
mai bune"), a dezbaterilor din grupe 
ce au ca obiect răspunderea fată de 
muncă, a preocupărilor de zi. cu zi 
pentru asigurarea unui climat de înal
tă disciplină, vorbesc faptele colecti

combinat, iar pentru anul }n curs sînt 
în pregătire 924 cadre de muncitori 
în meseriile de cocsari, furnaliști, 
oțelari, turnători, operatori chimiști 
și altele. De asemenea, la cursurile 
de perfecționare sînt cuprinși, în 
prezent, aproape 50 la sută din to
talul oamenilor muncii din uzinele și 
secțiile combinatului.

în paralel cu pregătirea și perfec
tionarea profesională sindicatul a ur
mărit, în permanență, aplicarea co
rectă a prevederilor legale referitoa

Preocupare pentru creșterea 
calificării, grijă pentru 

prețuirea muncii
DIN EXPERIENȚA SINDICATULUI

DE LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI

re la încadrarea și promovarea în 
muncă, iar străduințele pentru ridi
carea nivelului profesional să-și gă
sească reflectarea in încadrare, îneît 
însușirea cit mai temeinică a noută
ților tehnice să fie stimulată cores
punzător. Prin reprezentanții de 
drept în comisiile tehnice de înca
drare și promovare a muncitorilor, 
cit și in comisia de încadrare și pro
movare a personalului tehnic, eco
nomic și de altă specialitate, sindi
catul și-a adus contribuția la mai 
buna cunoaștere a cadrelor care ur
mau să fie promovate, astfel îneît 
cei mai îndreptățiți oameni ai mun
cii să beneficieze de acordarea de 
trepte, gradații, încadrări în catego
rii superioare. In anul 1980 din uzi
nele și secțiile combinatului au be
neficiat de trepte superioare, grada
ții și promovări în categorii supe
rioare peste 11 300 oameni ai muncii, 
aproape o treime din totalul perso- 

vului. S-a încheiat numai un trimes
tru din acest an și colectivul între
prinderii a realizat 30 la sută din an
gajamentul anual la producția-marfă 
și producția netă. De asemenea, a 
realizat 32 la sută din producția fi-” 
zică a anului curent. Am discutat cu 
multi muncitori, ingineri și tehni
cieni, cu organizatori de grupă sindi
cală despre desfășurarea întrecerii 

socialiste, despre alte aspecte de 
muncă și viată ale celor de aici. „în
trecerea intre grupe ne stimulează 
ambiția de a fi mereu în frunte — 
ne spune Ilie Matei, organizator de 
grupă la sculărie. Noi, în grupele sin
dicale, despre problemele întreprinde
rii nu discutăm așa, în general, ci 
foarte deschis și concret, pentru a-i 
face pe oameni să le înțeleagă bine 
și totodată pentru a-i determina să 
se angajeze în soluționarea lor".

Combativitatea muncitorească se 
manifestă din plin în viata sindicală 
a uzinei. Iată. Anghel Cărămidaru, 
președintele comitetului sindicatului 
de la uzina de laminate plate, spunea 
in adunarea unei grupe : „Sint unii 
care încearcă să diminueze rezulta
tele muncii noastre, abuzind de certi

nalului muncitor. Consider că aceas
ta reflectă, în fapt, politica profund 
umanistă a partidului nostru, care, 
așa cum se subliniază și în Tezele 
pentru Congresul p.G.S.R., situează 
in centrul preocupărilor sale omul, 
ridicarea continuă a calității vieții 
sale.

Sindicatelor le revin sarcini deose
bite in aplicarea in condiții bune a 
prevederilor Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii. în a- 
cest sens, organizația sindicală a avut 

grijă ca fondurile constituite ca ur
mare a rezultatelor activității pro
ductive a oamenilor muncii să fie 
redate, ca să spun așa, celor ce au 
avut un aport deosebit în realizarea 
indicatorilor fizici și de calitate ai 
producției materiale. Aș dori să sub
liniez faptul că participarea repre
zentanților sindicatului, exercitarea 
dreptului conferit de lege nu au 
fost și nu sînt considerate ca o for
malitate administrativă, redusă la „a 
pune viza“ ; am considerat acest 
drept ca un act de înaltă responsa
bilitate politică, îneît acordarea pre
miilor să constituie un stimulent cit 
mai puternic la mobilizarea și anga
jarea mai insuflețită a oamenilor 
muncii pentru realizarea planului fi
zic, a unei calități și eficiente supe
rioare. Am insistat și am găsit în
țelegere, la organele de conducere 
colectivă, din a căror ,componență fa
cem parte — ca premiile să nu fiea- 

ficate’ medicale nejustificate, absen- 
t'nul nemotivat sau solicitind mereu 
învoiri". Asemenea aspecte au fost 
combătute și la alte grupe sindicale. 
Ilie Dumitru, organizator de grupă 
la transporturi — căi ferate uzinale, 
afirma că, după o asemenea discu
ție, nu s-au mai înregistrat absente 
nemotivate.

Nu sînt neglijate nici problemele 
sociale. La propunerea oamenilor 
muncii au fost refăcute o serie de 
climatizoare care asigură încălzirea 
corespunzătoare a fiecărui loc de 
muncă ; de asemenea, au fost reame- 
najate vestiarele. Prin grija comite
tului sindicatului din întreprindere, 
periodic se organizează întîlniri in
tre familiile navetiștilor . și condu
cerea unității, așa cum s-au desfă
șurat in ultima perioadă la Brebeni, 
Curtișoara și Coteana. Demnă de 
atenție . este și preocuparea pentru 
sectorul horticol sau. mai bine zis, 
sectorul anexă al întreprinderii, sec
tor ce își are originea înființării lui 
tot in propunerile oamenilor muncii. 
Mai întâi, răsadnița amenajată după 
cele mai exigente rigori ale legumi- 
culturii, apoi solariile încălzite și cele 
neîncălzite. în suprafață de peste 
1 000 mp, pentru producerea răsadu
lui de legume. Atit în incinta între
prinderii, cit și într-o altă zonă a 
orașului Slatina, oamenii muncii de 
aici vor planta și semăna peste pa
tru hectare cu legume, sfeclă de za
hăr și luceraă. De ce sfeclă si lucer
na ? Pentru că există și un sector de 
creștere a porcinelor pentru cantina 
proprie. Dar noutatea este alta. Or
ganizarea unei ciupercării, care;să va
lorifice mai bine o importantă sursă 
de căldură existentă aici.

Iată, așadar, un exemplu de ce 
înseamnă stimularea inițiativelor care, 
aici, la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului, și-au găsit, un larg 
ecou, dovedindu-și valoarea deosebi
tă in activitatea practică. Ele sint 
dovezi grăitoare ale conștiinței mun
citorești, ale atitudinii înaintate față 
de muncă, ale grijii pentru sporirea 
avuției'societății.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

cordate pentru activități colaterale, 
ci numai pentru muncă efectivă in 
producție.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliile oame
nilor muncii din combinat și uzinele 
componente ale acestuia, comitetele 
sindicale și-au intensificat eforturile 
pentru stimularea inițiativei creatoa
re a personalului muncitor, in vede
rea punerii in valoare a unor noi so
luții tehnice și tehnologice, care să 
contribuie la sporirea productivității 
muncii, îmbunătățire^, calității „ și 
creșterea eficienței economice, mai 
buna organizare a producției și a 
muncii. în cadrul mișcării de creație 
tehnico-științifică de masă s-au so
luționat peste 1 300 teme cu aplicare 
în producție, avind o eficiență 
economică estimată la peste 400 mi
lioane lei. S-au asimilat un număr 
mare de repere, evaluate la peste 20 

’ milioane lei valtltâ, -ceea ce va con
tribui la reducerea importului. De 
asemenea, s-a extins activitatea de 
recondiționare și refolosire a piese
lor de schimb și subansamblelor — 
activitate care numai in anul 1980 
a însemnat, ca echivalent valoric, 
peste 312 milioane lei piese noi. Iată 
doar cite va din obiectivele pentru 
realizarea cărora in anul 1980 aii 
fost acordate sub formă de premii 
peste 7,3 milioane lei.

în paralel cu preocupările pentru 
popularizarea și cunoașterea preve
derilor Legii retribuirii după canti
tatea și calitatea muncii, a sistemu
lui premial, sindicatul Combinatului 
siderurgic Galați desfășoară o susți
nută muncă politică și cultural-edu- 
cativă, în vederea întăririi discipli
nei in muncă, pentru respectarea și 
aplicarea legilor țării, a regulamen
tului de ordine interioară. Am între
prins studii și analize asupra circum
stanțelor în care iju fost posibile 
unele abateri de la disciplina in 
muncă, stabilind măsuri politice și 
organizatorice adecvate, punînd în 
dezbatere, in adunările grupelor sin
dicale, actele de indisciplină. Proce- 
dind în acest fel, sindicatul și-a adus 
contribuția la instaurarea unui cli
mat sănătos, propice muncii sporni
ce, creatoare, in concordanță cu ma
rile sarcini economice pe care le are 
de îndeplinit colectivul nostru în a- 
cest an, în cincinalul calității și efi
cienței.

Pompiliu BESOIU
președintele comitetului sindicatului, 
Combinatul siderurgic Galați

PRIN INTRODUCEREA
ORARULUIJE VARĂ
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Incepînd din noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, ora zero va' 
deveni ora 1 — acele ceasornice
lor fiind date înainte cti o. oră. . 
De acum Și pină la 27 septem
brie întreaga activitate econo- 
mico-socială din tara noastră se 
va coordona după noul orar, ue 
vară, aliniindu-ne astfel altor 20 
de țări europene care cu o săp- 
tămină mai înainte au adoptat 
deja „ora oficială de vară". 
Această măsură face parte diri- 
tr-un larg ansamblu de acțiuni 
întreprinse în tara noastră pen
tru economisirea energiei sub 
toate formele sale-

Efectele energetice ale intro
ducerii orarului de vară au fost 
pe deplin demonstrate îndeosebi 
în anul 1980, cind a fost aplicat 
aproximativ în aceeași perioadă 
de timp (6 aprilie — 27 septem
brie). Practic, s-a constatat că 
prin creșterea duratei de folosire 
a luminii naturale a zilei se rea
lizează o reducere a puterii în 
sistemul energetic national la 
orele de virf. în medie pe în
treaga perioadă, cu 400 MW. In 
unele momente economia de pu
tere a atins valori maxime de 
peste 700 MW, ceea ce reprezintă 
circa 7 la sută din puterea maxi
mă solicitată și echivalentă cu 
puterea instalată a hidrocentra
lelor Argeș si Lotru luate la un 
loc. Aceasta reprezintă economii 
de investiții de ordinul mai mul
tor miliarde lei. ca urmare a 
scăderii necesarului de putere 
instalată in sistem.

In ceea ce privește economia 
de energie electrică în anul 
trecut, datorată în cea mai mare 
parte diminuării consumurilor 
de 'iluminat casnic, comercial și 
industrial, aceasta a fost eva
luată la circa 247 milioane de 
kWh, echivalentă cu 86 000 tone 
combustibil conventional sau cu 
400 000 tone de lignit. Ea repre
zintă în același timp energia 
furnizată intr-un an întreg de o 
hidrocentrală de mărimea celei 
de la Gilceaa pe Someș.

In grafic sint prezentate două ' 
.curbe de sarcină electrica, zilnică 
adăse la echivalentă: ' una din 
luna iulie 1978, cind nu se aplica 
orarul de vară, iar cealaltă din 
aceeași lună a anului 1980. Se 
observă, pe curba din 1978, 
vîrful accentuat de putere în pe
rioada de seară, virf care în 1980 ■ 
a dispărut. Efectul se datorează 
orarului de vară si explică atit 
economiile de energie electrică 
realizate, cit și reducerea necesa
rului de putere în sistemul ener
getic national.

Este deci evident că aplicarea 
orarului de vară contribuie, an 
de an. in măsură tot mai însem
nată la înfăptuirea politicii par
tidului si statului de utilizare 
cit mai judicioasă a resurselor 
naturale de care dispune, tara, 
noastră. Or, acest lucru presupu
ne o participare generală a tutu
ror oamenilor muncii, preocupări 
concrete, susținute pentru, eco
nomisirea energiei pe toate căile 
cu putință, inclusiv în această 
perioadă, știut fiind că efectele 
scontate de economisirea ener
giei nii se substituie celor obți
nute prin introducerea orei de 
vară, ci se însumează cu aceasta.

Vlaicu RADU

RITMURI ȘI MAI INTENSE 
[ASEMĂNAT!

Explicația unui succes
Județul Vilcea este unul din jude

țele care au terminat, intr-un timp 
scurt, semănatul culturilor din prima 
epocă. Căror fapte se datorește acest 
rezultat ? Hotărâtoare au fost opera
tivitatea în luarea deciziilor Si mo
bilitatea în dirijarea forțelor. Cum 
se știe, aproape o treime din supra
fața arabilă a județului este situată 
pe dealuri și Pe pante mai mici sau 
mai mari, ceea ce permite ca. in unele 
zone, solul să se zvinte mai repede. 
Specialiștii s-au aflat din primele zile 
bune de lucru pe tgren. unde au iden
tificat permanent locurile zvmtate și 
au concentrat forțele mecanice si 
umane. Unitățile , din consiliul agro
industrial Băbeni au terminat printre

Fruntașii nu se dezic
Primăvara s-a instalat — e adevă

rat. raaî...tîfziu.'—’și. in județul Co- 
vasna. Si acum mai sint terenuri cu 
exces de umiditate, dai- lucrătorii 
ogoarelor nu stau cu mîinile în sin. 
Paralel cu fertilizarea' terenurilor - 
s-au aplicat 105 200 lone îngrășăminte 
naturale, iac pe 17 000 de hectare în
grășăminte chimice' — se lucrează Ia 
pregătirea -terenu-ritor. A început și 
semănatul'. *’"■ nofida condițiilor mai

Se cîștigă timp,
șe economisesc carburanți

■ 'Mecanizatorii de la Sascut, Valea 
.Seacă..si'..Oi:i5.enu județul Bacău, exe
cută concomitent erbicidarea Și pre- 

.gătireă terenului cil combinatoțirele 
pentru însămințarea sfeclei de zahăr, 
în fața.'‘trtțcțW'Ulur; este montată in
stalația de erbicidare. iar în spate — 
grapele cu discuit*; șț- combinatoriii. 
Se cîștigă timp, se economisește com
bustibil, se evită; tasarea pământului. 
La fel ca ei Pfbc&feaza mecanizatorii, 
de la Coțofănești. Urechești, Răcă- 
ciuni. Lă 'h F.illpe£ti .Și' Berești-Blsțriță. 
mecanizatorii au mărit lățimea de lu

Condițiile - aceleași, rezultatele - diferite
în județul Iași, datorită- condițiilor 

climatice .nefavorabile,, ihsăml'nțărite 
de primăvară au început, mai tirziu 
decît în alte județe. Cu toate acestea, 
bunii gospodari n-au stat cu brațele 
încrucișate. Au urmărit zi de zi zvîn- 
tarea terenurilor și astfel au Semănat 
cu toate .forțele. Pe total județ s-au 
însămînțat pină la 3 aprilie 14 500 
hectare din cele 32 900 hectare plani
ficate cu culturi diîi'epb'că. I. Pentru 
grăbirea lucrărilor a fost luată măsura 
ca toate tractoarele Să rămînă in 
permanentă in cîmp. Ele sint folosite 
ziua la semănat, iar noaptea — la 
pregătirea terenului. Pentru schimbul 
de noapte au fost pregătiți peste 360 
de combinieri și mecanici de întreți
nere din atelierele S.M.A. Ca urmare, 
la cooperativele agricole Miroslovești.

N-au stricat orzul pe gîște, ci pe... solar

Foto : Lică Popa

Reintroducerea în circuitul arabil a 
celor peste 8P ari din perimetrul fer
mei 2 a C.A.P. Mihăești, județul 
V.llcea, s-g..făpuf..cy, prețul citorva 
zeci de mii de lei, După eliberarea 
dg, clijd^Tflp care ocupau fără rost 
acest teren 'f l—‘."claâiri rămase clapă 
strămutarea, unui șantier de construc
ții-.—. și după aplicarea, de îngrășă
minte naturale și chimice, parcela 
respectivă a. .fost,. semănată cu orz. 
Tocmai cind cooperatorii așteptau să 
culeagă roadele acesțor eforturi, con
siliul de conducere al cooperativei 

primele semănatul plantelor furajere, 
legumelor și plantarea cartofilor. Pe 
terenurile fti pantă de la C.A.P. 
Roești. zeci de oameni au ieșit la mă- 
runtirea bulgărilor. Pentru a se ex
tinde suprafața arabilă, tractoriștii au 
făcut arături pină la marginea dru
murilor. iar printre rindurile de pomi 
din livadă se< cultivă sfeclă furajeră. 
Este răspunsul concret al cooperato
rilor de aici la acțiunea inițiată de 
comandamentul județean pentru agri
cultură ca în toate plantațiile de meri 
și pruni, aflate în anii III și IV. să se 
însăminteze mazăre, sfeclă furajeră, 
ovăz și alte plante cu talie joasă. 
(Ion Stanciu).

grele de lucru din această primăvară, 
ân numai citeva zile au fost însămîn- 
țate 15 000 hectare, din care mari su
prafețe cu orzoaică Și sfeclă de zahăr, 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Tg. Secuiesc. Cernal. 
Bodoc s-a realizat, de la Începutul 
campaniei, viteza zilnică stabilită. 
Fruntașii nu se dezic! Exemplul lor 
ar trebui urmat și de alte cooperative 
agricole. (Păljănos Maria).

cru a semănătorilor de la 6 la 12 rin- 
duri, dublind . astfel randamentul 
acestor utilaje. Tot în unitățile res
pective. pe terenurile mecanizabile 
sint folosite la însămințarea culturi
lor de lucerna, in, cinepă si mac 
numai semănătorile mari, de tip 
SUP-48,. realizindu-se la o singură 
trecere a tractorului o dublare a 
rîndurilor fată de anii trecuți. în fe
lul.acesta au putut fi redistribuite se
mănătorilecu lățime. mică în unități 
cu terenuri în pantă. (Gh. Baltă).

Verșeni, Strunga. Mircești. Bivolari, 
Plugari. Chișcăreni și in alte părți, 
ritmul, de lucru s-a dublat.

Se intîlnesc însă destule cazuri 
unde măsurile stabilite nu se aplică 
intru totul și in mod operativ. Din 
această cauză, la cooperativele agri
cole Bălțati. Scobinți. Rediu, Ceple- 
nița, Brăiești, Țigărțași ș.a., precum și 
la asociațiile intercooperatiste din co
munele Bosia. Gropnita. Al. I. Cuza 
nu s-au însămînțat în întregime nici 
suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
lucerna, mazăre boabe etc. în unitățile 
consiliilor agroindustriale Lespezi, 
Pașcani și Belcești semănatul sfeclei 
de zahăr este abia la început. Oare 
condițiile climatice nu au fost peste 
tot la fel ? (Manole Corcaci).

agricole a găsit de cuviință să dis
trugă Cultura. In locul orzului s-a 
hotărit — ciudată hotărire! — să se 
amenajeze un.:, solar. „A trebuit să 
facem ceva cu materialele procurate 
pentru solar" — ne-a spus Mihai 
Neluș, contabilul-șef al unității. 
Ciudată rezolvare. Nu știm ce se va 
cultiva in solar și ce producție se va 
obține. Dar un lucru știm sigur : 
orzul a fost distrus. Cu această 
ispravă conducerea C.A.P. Mihăești 
n-a făcut altceva decit pagubă in 
averea obștii. (Ion Stanciu).

(Urmare din pag. I)
du-se cadrul organizatoric adecvat și 
premisele necesare soluționării ei de
finitive.

Este meritul Congresului al IX-lea 
al partidului, al celorlalte congrese 
și conferințe naționale ce i-au ur
mat, si in mod deosebit al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, învestit de la 
Congresul al IX-lea cu eele mai înal
te răspunderi in partid și în stat, de 
a fi elaborat o concepție nouă, dina
mică, de profundă originalitate șî 
largă perspectivă privind dezvoltarea 
agriculturii, in concordantă cu cerin
țele și obiectivele pe care și le pro
punea societatea noastră in noua 
etapă, concepție dublată în perma
nentă de verificarea sa in practică și 
îmbogățită mereu corespunzător noi
lor cerințe. Ideea de bază de la care 
a pornit secretarul general al'parti
dului este aceea că organizarea 
socialistă nu rezolvă de la sine pro
blemele ridicării agriculturii, consti
tuind doar punctul de plecare în 
realizarea acestui obiectiv; valorifi
carea din plin a avantajelor sistemu
lui socialist de organizare a agricul
turii poate fi realizată numai prin 
dezvoltarea puternică a bazei tehni- 
eo-materiale a acesteia și, concomi
tent, printr-o continuă perfecționare 
a formelor și metodelor de organiza
re și conducere a producției.

Reevaluînd rolul și funcțiile deose
bite ale agriculturii în dezvoltarea 
economiei socialiste, in creșterea 
avuției sociale, secretarul general al 
partidului a argumentat că această 
ramură de bază trebuie să devină 
una din cele mai importante priori
tăți ale planului, idee teoretică ma
terializată in practică prin insăși po
litica de investiții. Fondurile de in
vestiții alocate agriculturii au sporit 
de la 6,4 miliarde lei, in perioada 

1951—1955, Ia 37,5 miliarde in perioa
da 1961—1965 și apoi la 120 miliarde 
în perioada 1976—1980. Reține aten
ția faptul că circa 80 la sută din tota
lul investițiilor alocate agriculturii in 
perioada celor șase cincinale au pro
venit din fondurile statului. Tocriiai 
pe baza investițiilor a sporit cantita
tiv și s-a îmbunătățit calitativ baza 
tehnico-materială a agriculturii. Ast
fel, parcul de tractoare și mașini 
agricole a crescut în perioada
1949— 1980 de la 11193 la 144 000 la 
tractoare ; de la 5 500 la 48 050 la se
mănători mecanice ; de la nici o com
bină autopropulsată la 37 660. Creș
teri importante s-au înregistrat și la 
celelalte categorii de' mașini și insta
lații agricole.

în temeiul aceleiași politici susți
nute de investiții, au fost inițiate 
ample programe pentru valorificarea 
superioară a întregului fond funciar 
al țării, îndeosebi prin extinderea 
irigațiilor. Suprafața amenajată a 
crescut de la 20 mii ha în 1949 și apoi 
de la circa 230 mii ha în 1965 la peste 
2 600 mii ha în 1980, adică de aproape 
11 ori mai mult decît în perioada
1950— 1965. Concomitent cu extinde
rea irigațiilor au fost inițiate și alte 
ample măsuri de hidroameliorații. 
Astfel, suprafața îndiguită a crescut 
do da 600 mii ha în I960 la 1 476 mii 
ha în 1979, suprafața desecată de la 
500 mii ha la 2 395 mii ha, iar comba
terea eroziunii solului de la 50 mii ha 
la 1 502 mii ha.

Acestor acțiuni li s-au adăugat cele 
privind chimizarea producției agri
cole, prin dezvoltarea unei puternice 
industrii producătoare de substanțe 
chimice pentru agricultură : îngrășă
minte. pesticide, erbicide, medica
mente și, produse biologice de uz ve
terinar etc. Cantitățile de îngrășă
minte chimice livrate agriculturii au 
crescut de la 5,9 mii tone (substanță 

activă), în 1950 la 1 433,3 mii tone în 
1979. revenind circa 145 kg substan
ță activă Ia un hectar de teren arabil.

Un element esențial promovat de 
partid, de secretarul său general, in 
politica de intensificare a producției 
agricole îl reprezintă îmbunătățirea 
calității materialului biologic utilizat 
do către unitățile agricole. Dacă în 
primii ani s-a apelat la import, ulte

Pe drumul realizării unei agriculturi socialiste 
moderne, intensive, de înaltă productivitate

rior s-au creat în țară soiuri și hi
brizi cu o mare capacitate de pro
ducție la toate plantele de cultură — 
cu deosebire la grîu, porumb, orz, 
floarea-soarelui și legume. S-a îm
bunătățit simțitor calitatea materia
lului săditor pomiviticol și s-au înre
gistrat unele progrese și pe lima 
ameliorării raselor de animale.

Odată cu dezvoltarea forțelor de 
producție din agricultură, s-au adus 
perfecționări relațiilor de producție 
socialiste, exprimate în dezvoltarea 
relațiilor de cooperare intercoopefa- 
tistă, cit și între unitățile de stat și 
cooperativele agricole de producție, 
in crearea unor noi organisme de 
conducere a agriculturii, cum sint 
consiliile unice agroindustriale da 
stat și cooperatiste, Congresul între
gii țărănimi și Consiliul Național al 

Agriculturii. Totodată, au fost iniția
te ample măsuri de creștere a rolu
lui adunărilor generale ale coopera
torilor — expresie elocventă a demo
cratismului vieții noastre sociale — cit 
și de perfecționare a sistemului de 
cointeresare materială a țărănimii 
cooperatiste..

Dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnice a agriculturii, creșterea ca

racterului intensiv al producției agri
cole au determinat ridicarea nivelului 
de calificare a forței dc muncă, cit 
și apariția unor-noi profesii de teh
nicitate sporită, ceea ce atestă apro
pierea muncii din agricultură de 
piunca industrială. în prezent, în uni
tățile agricole lucrează 44,9 mii spe
cialiști agricoli, din care 25.4 mii cu 
studii superioare, la care se adaugă 
numeroși specialiști din alte unităti 
care servesc agricultura.

Efortul statornic al partidului pen
tru prefacerea radicală a structurilor 
din agricultura noastră, pentru dota
rea ei tehnică tot mai substanțială 
și-a găsit reflectare în creșterea pro
ducției agricole. Acest proces s-a 
desfășurat firesc.,fără sincope, in po
fida „previziunii" cercurilor reacțio
nare, ale burgheziei, care întrevedeau 

inevitabila „cădere" a producției 
agricole după colectivizarea agricul
turii. Cît de absurde au fost aceste, 
„previziuni" o dovedește însuși fap
tul că producția totală de. cereale a' 
crescut de la 8 709 mii tone, in peri
oada 1951—1960. Ia aproape 19,2 mii 
tone în anii 1976—1979 ; producția to
tală la leguminoase boabe a sporit de 
la 118,3 mii tone in 1950 la 470,5 mii 

tone în anul 1979 ; la plante tehnice 
(tării soia), producția totală a crescut 
de la aproape 2 374 mii tone, in peri
oada 1951—1960, la 7 525,6 mii tone in 
perioada 1976-—1979. Rezultate pozi
tive s-au înregistrat și in legumicul
tura. pomicultură și viticultură. Re
marcabil este faptul că, la toate cul
turile din sectorul vegetal, produc
țiile au crescut pe seama sporirii ran
damentelor la unitatea de suprafață, 
ceea ce oglindește accentuarea in 
această perioadă a procesului de in
tensificare a producției agricole.

în sectorul creșterii animalelor, 
producția de carne medie anuală a 
sporit de la 810 mii tone in perioada
1951—1960 la 2 322 mii tone in 
1976—1979. în aceleași perioade, pro
ducțiile totale, medii anuale au cres
cut de peste 2 ori la lapte, de aproape 

,2 ori la „lină șj de circa 4 ori la ouă. 
Producțiile- totale au sporit atit pe 
senma.creșKrlj._ra,lJriamentelor, cit și 

- a efectivelor-de animale la toate spe- 
ciiie. —

Evolutia-mereu^scfendentă a pr.o- 
ducției. agricole a determinat crește
rea contribuției agriculturii la pro
gresul general, economic și social al 
țării. Edificătbi''.'"iiî âCeaStă privință, 
este- faptul că produsul social total 
creat în agricultură sporise in 1979, 
față de 1950, de aproape 4 ori, iar ve
nitul național de 2;8 ori-.

Creșterea producțiilor totăle în agri
cultură; într-utT' ritm superior-celui 
de' sporire a" populației, â determinat 
o sporire însemnată a producției pe 
locuitor la toate categoriile de pro
duse. Față de 1950. producția pe lo
cuitor a crescut, în anul 1979, de la 
315,7 kg la 877 kg la cereale boabe, de 
la 35.7 kg Ta 277.1 kg la sfecla de za
hăr, de la 98,2 kg la 207 kg lă car
tofi. de la 13,1 kg la 40.3 kg Ia floarea- 
soarelui. de la 39,5 kg la 116,6 kg la 
carne, de la 140,6 litri la 248.9 litri la 
lapte, de la 67 la 321 bucăți la ouă. 
Creșterea de la an la an a produc
ției agricole a asigurat dezvoltarea 
corespunzătoare și a exportului de 
produse agricole.

în mod deosebit, politica partidu
lui de sporire a producției agricole, 
de ridicare economico-socială a sa
tului s-a răsfrînt asupra îmbunătăți
rii condițiilor de viață ale țărănimii, 
care beneficiază astăzi de venituri 
considerabil mai mari, de asistență 
sanitară superioară, de numeroase 
instituții de cultură. Să mai amin
tim că țăranii cooperatori se bucură 
de asistentă medicală gratuită, con
cedii, alocații pentru copii. Pentru 
prima oară s-a instituit sistemul de 
pensii atit pentru țăranii cooperatori, 
cit și pentru cei din zonele necoo- 
perativizate. înfățișarea nouă a sa

telor. cu numeroase locuințe noi. cu 
dotări edilitare moderne, evidențiază 
tot mai pregnant procesul de apro
piere a condițiilor de viată de la sat 
de cele de la oraș.

In pofida însemnatelor progrese în
registrate in ultimul deceniu și juma- . 
tale, agricultura nu și-a spus ineă pe 
deplin cuvintul. în repetate rinduri, 
secretarul general al partidului a sub-- ■ 
liniat însemnatele rezerve interne pe 
care le are incă această ramură a ■ 
economiei naționale, eforturile ce se 
impun a fi făcute do toți lucrătorii 
din agricultură pentru deplina lor va- ■ 
lorificare in folosul progresului șî
prosperității tării. Tocmai, avind în 
vedere aceste realități. Congresul al 
XII-lea al P.C.R. a stabilit drept, 
obiectiv esențial al actualului cinci
nal înfăptuirea unei noi și profunde 
revoluții agrare, căile și modalitățile 
practice de înfăptuire a acestui obiec
ții’ fiind precizate in documentele 
celui de-al II-lea Congres al întregii 
țărănimi. -.... -

Presupunind transformări radicale 
calitative in baza tehnico-materială și 
în. modul de utilizare a acesteia, în. 
asigurarea, pregătirea si utilizarea 
forței de muncă, a cadrelor de spe
cialiști, în dezvoltarea cercetării ști
ințifice. in organizarea și conducerea 
producției, in sfera relațiilor de pro
ducție, ca și în conștiința tuturor lu- - 
crătorilor din agricultură, noua revo
luție agrară urmărește creșterea sub
stanțială a producției vegetale și ani
male, îmbunătățirea calității produ
selor și a întregii activități, sporirea 
productivității muncii și ridicarea efi
cienței economice. înfăptuirea obiec
tivilor noii revoluții agrare va spori 
și mai mult contribuția agriculturii la 
dezvoltarea generală a tării și la ri- ; 
dicarea bunăstării intregului nostru 
popor.
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FAPTUL
DIVERS
Bate vîntul 
cu folos

Tălmaciu, din județul 
este o comună aflată la... 
ce de vînturi pe Valea 
De mai multă vreme, 
locului au observat că 
tot anul bate aici vintul i 

te părțile. Ba. unii specialiști 
consideră punctul respectiv drept 
unul din „polii eolieni" ai țării. 
Nu intimplător tocmai aici s-a 
construit prima instalație eolia
nă din județul Sibiu, care a și 
început să furnizeze energie 
electrică. Ea a fost concepută și 
realizată de Institutul politehnic 
Brașov, în colaborare cu Institu
tul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului Bra
șov și I.F.E.T. Sibiu. Amplasată 
in incinta fabricii de cherestea, 
instalația de la Tălmaciu asigură 
iluminatul intregii fabrici. Deo
camdată. Se 
rirea puterii 
vintului pus

Sibiu, 
. răscru- 
Oltului. 
oamenii 
aproape 
dirt toa-

preconizează spo- 
sale, pe măsura... 
la muncă.

Ca pe
Colectivul 

Autobaza nr.
■ drul Întreprinderii de trans
porturi specializate pentru agri
cultură și industrie alimentară 
Vaslui, l-a sărbătorit pe Gheor
ghe Filichi cu prilejul ieșirii sale 
la pensie, după o activitate neîn
treruptă la volan de aproape 40 
de ani. Niciodată n-a avut nici 
o abatere de la regulile de cir
culație. Cu alte cuvinte, totul a 
mers ca pe roate.

Cineva a făcut șl un calcul: 
G.F. a străbătut cu mașinile 
avute in primire — și pe care 
le-a ingrijit cu toată dragostea 

o distanță echivalentă cu de 
de ori înconjurul Pămîntului 
la Ecuator.

roate
de muncă de
2 — Birlad. din ca

de

42 
pe

Un anunț - 
păcăleală

tn numărul său din 1 aprilie, 
ziarul „Cronica sătmăreană" 
adugea la cunoștința cititorilor 
săi o veste imbucurătoare : „In 
cursul zilei de azi, serviciul de 
salubritate al întreprinderii lo
cale de resort urmează să orga
nizeze o vastă acțiune de tgieni- 
zare și curățire a municipiului 
Satu Mare de gunoiul menajer 
neridicat de foarte multă vreme 
din cartiere". Seara, văzind că 
mormanele de gunoi au rămas 
tot neridicate — ba pe alocuri 
chiar mai mari decît înainte — 
mulți cititori și-au aruncat din 
nou ochii pe ziar să vadă dacă 
au citit bine anunțul respectiv. 
Abia atunci au văzut că anunțul 
cu pricina era inserat la rubrica 
păcălelilor de... 1 aprilie. Nu se 
poate să nu se găsească cineva 
să-i „păcălească" șl pe cei de la 
salubritate. Adică să-i scoată in 
stradă, pînă nu trece primă
vara...

Dormeza 
zburătoare

Intre stațiile C.F.R. Banița și 
Merișor, din județul Hunedoara, 
dintr-un tren de marfă de pe 
ruta Simeria — Petroșani a zbu
rat. pur și simplu, prin aer... o 
canapea. O canapea ca toate ca
napelele, tip dormeză. După 
cercetările efectuate, canapeaua 
nu-și luase zborul singură. Ion - 
Sin. din Banița, pusese nu 
numai ochii, dar și mina pe res
pectiva canapea, pe care a sus
tras-o și a vrut s-o aducă acasă. 
Cind trenul a ajuns aproape de 
casă, hop cu dormeza prin aer. 
Acum, 
de alt
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recidivist fiind, are parte 
pat...
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Un vagon... 
semănătoare
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Este adevărat, a sosit vremea 
semănatului porumbului. Pe 
cimp, firește. Acolo e locul lui. 
In nici un caz pe linia ferată, 
așa cum s-a intimplat in Gara 
de vest a Ploieștiului. Pe o dis
tanță de mai bine de un kilome
tru. liniile ferate erau semănate 
din belșug cu boabe de porumb 
căzute dintr-un vagon neinchis 
ca lumea. Impiegatul de mișcare 
Gheorghe Ștefan ne spunea că 
paguba este destul de mare.

— Are C.F.R.-ul vreo vină 
pentru că dă cale liberă la un 
asemenea vagon-semănătoare ?

— Păi. cam are — ne-a răs
puns el.

— Atunci, ghici — ghicitoare: 
cine plătește ?

I

I
I
I
I
I
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Și-a 
permisul

Fiind șofer de profesie. Leon- 
tin Mitre din Cluj-Napoca avea 
obiceiul să dispară de acasă, mai 
ales seara, cu autoturismul tată
lui său — 3—CJ—5395. Ultima 
ispravă : într-o noapte a mers 
cu mașina pînă la Băile Bălța de 
lingă orașul Gherla. Acolo a fă
cut un chef de pomină, iar după 
miezul nopții s-a urcat la valon 
să se întoarcă acasă. Dar a fost 
oprit la timp. Din cauza stării 
de ebrietate în care se afla la 
volan, punînd în pericol sigu
ranța circulației, propria viață și 
a altora i s-a anulat permisul 
de conducere. Taică-său a răsu
flat ușurat. De-acum încolo 
doarme și omul liniștit...

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii”

emisiunile radio și TV etc. 
Pe plan local, gama ma
terialelor publicitare este 
completată cu „calendare 
cinematografice", pliante, 
foto-expoziții, „programe 
selective", alte materiale 
de format mic etc. Și to
tuși, numai aceste instru
mente nu sînt suficiente 
ca surse de informare a 
publicului, avînd în! vedere 
dorința fierbinte a creato
rilor și activiștilor rețelei.

Locul și rolul filmului în 
viața social-politică și cul- 
tural-artistică a populației 
sînt clar definite in do
cumentele de partid : „Noi 
privim cinematografia — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca un mijloc 
important de educare și 
elevare spirituală a omu
lui, in contextul multiple
lor mijloace de ridicare și 
formare spirituală de care 
dispune societatea noas
tră...".

întreaga activitate de 
masă cu filmul este subor
donată țelurilor educative 
stabilite de organele de 
partid și integrată armo
nios in ansamblul manifes
tărilor politice și culturale 
— înscrise in programele 
consiliilor de educație po
litică și cultură socialistă.

Creațiile artistice ale ca
selor de filme sau cele ve
nite de peste hotare și in
trate in programarea rețe
lei iși „incep viața" prin 
stabilirea contactului din
tre creatorii lor și cei că
rora le sînt destinate — 
masele de spectatori. Fireș
te, acest flux nu se desfă
șoară de la sine, în cerce
tarea relației creator-spec
tator intervine un orga
nism specializat, format 
din potențialul uman și 
tehnico-material al rețelei 
cinematografice și difuzării 
filmelor, de la toate nive
lurile.

Acestor factori li se cere _ _ _____
elaborarea unei ample și- 
competente informări a 
publicului despre operele 
aflate în repertoriu. Aces
tui scop îi servesc materia
lele publicitare, ca afișele 
de film (din păcate, une
ori, inexpresive și puțin e- 
ficiente), fotografiile, pa
nourile, i— ___ „ --
sală, cronicile . din, presă, , rea realizatorilor la dialo-

gul nemijlocit cu publicul 
au confirmat și utilitatea și 
satisfacția estetică, de am
bele părți. De pildă, la șan
tierul hidrocentralei Riul 
Mare — Retezat, am pre
zentat o interesantă realiza
re a studioului „Alexandru 
Sahia", filmul „La gura a- 
pelor", cu care prilej, mun
citori, tehnicieni, ingineri, 
activiști pe tărim obștesc 
au emis păreri competente 
și critice privind conținu-

'li------------ ?-------------------------

Valea Jiulyi . activitatea 
cinematografică este elabo
rată și in funcție de speci
ficul și locuf de. muncă ale 
diferitelor categorii socio- 
profesionale — în. centrul 
atenției aflindu-se minerii. 
Intr-o ritmicitate săpțămi- 
nală. in sălile de apel- ale 
minelor au loc proieclil 
cu documentare-reportaje,... 
care consemnează realiză
rile pe multiple planuri ale 
edificării socialiste, filme

Filmul-prezenfă activă
in viafa culturală

de obținere a adeziunii lui 
înspre opera cinematogra
fica.

în intenția de a corecta, 
măcar în parte, aceste 
neajunsuri — de care sin- 
tem pe deplin conștient! — 
am statornicit, in decursul 
anilor, in județul Hune
doara, manifestări de ținu
tă,. care au misiunea să 
pună in valoare valențele 
artistice, educative ale fil
melor, mesajul lor de idei, 
îndeosebi ale celor din
cupările noastre — de cele 
mai multe ori soldate cu 
succese — cadrul organiza
toric direcționat în așa fel 
ca prezenta (in premieră) 
a unui nou film românesc 

, să însemne un adevărat e- 
„„ veniment cultural în rin-

programeîe "de durile populației, participa-

tul de idei și maniera ar
tistică in care s-a conceput 
filmul. Prezenta la acțiune 
a cineaștilor David Reu. 
Gheorghe Vitanidis. Du
mitru Femoagă, a criticu
lui Valerian Sava a reliefat 
necesitatea și posibilitatea 
realizării unui film despre 
viața și munca constructo
rilor hidrocentralei. Su
biectul și filonul dramatic 
al viitoarei creații propuse 
regizorului Gheorghe Vita
nidis s-au conturat cu 
pregnanță în timpul dezba
terilor. Asemenea prilejuri 
sînt numeroase, devenite 
chiar tradiționale. Să amin
tim de întilnirile echipei 
de creatori ai filmelor 
„întoarcerea lui Vodă Lă- 
pușneanu", „Burebista", 
„Mijlocaș la deschidere".

în diverse zone hunedo- 
rene — ca, de exemplu, in

tehnico-științifice, filme pe 
teme de etică, de compor
tament social, scurt-metra- 
je axate pe problematica 
securității muncii și altele. 
Merită subliniată perseve
rența și răspunderea mici
lor colective de lucrători 
ale cinematografelor care 
„au ieșit" cu aparatura 
portabilă de proiecție — 
organizind spectacole sui- 
generis, 
în ziua 
pentru 
precum 
care se 
partea minerilor — care nu 
pierd niciodată ocazia de 
„a prinde" filmul înainte 
de intrarea in șut.

Tot pentru îmbogățirea 
culturii cinematografice a 
oamenilor din „Vale", 
funcționează acum, la Pe
troșani, o microstagiune a

de 4 ori în 24 ore, 
programată (deci, 
fiecare schimb), 
și aprecierea de 

bucură ele din

Arhivei Naționale de Fil
me, cu spectacole organi
zate bisăptăminal. iar în 
'celelalte ''cinematografe pre
zentăm, incă din toamnă, 
cicluri de filme artistice cu 
titluri ca : „Chipul comu
nistului oglindit in opere 
cinematografice" (ciclu de
dicat celei de-a 60-a ani
versări a făuririi Partidului 
Comunist Român), „Vîrsta 
de aur in cea de-a 7-a 
artă", „Pagini- din epopeea 
națională pe ecrane".
„Mari opere literare in 
versiune cinematografică". 
Gama manifestărilor cine
matografice din rețeaua 
județului Hunedoara cu
prinde și alte activități — 
unele asemănătoare celor 
practicate în sistemul așe
zămintelor culturale ca : 
simpozioane, concursuri 
(mai ales pentru tinerii 
spectatori), „procese" cine
matografice. montaje lite- 
rar-cinematografice. alte 
manifestări deosebite, insă 
toate încadrate organic in 
desfășurarea unor acțiuni 
— in cluburi, case de cul
tură. cămine ■ culturale. Fi
rește, penetrația in mase a 
unui film depinde, in cea 
mai mare măsură, de cali
tățile artistice ale acestuia, 
de talentul și profesionali- 
tatea realizatorilor săi în 
ultimă jnstanță. par și a- 
nimatorilor din sfera ofer
tei culturale le revin răs
punderi însemnate. Și aici 
trebuie talent (dacă e per
mis să numim așa suma 
competențelor, a profesio- 
nalității, a pasiunii și con
științei) in apropierea o- 
perei de artă de mintea și 
inima spectatorului.

Muzeul
Zi de primăvară. In clă

direa ce ădănosleste „Co
lecția de sculptură Ion 
Irimescu" s-au adunat ti
neri si tinere din unități
le economice ale orașului: 
are loc o expunere des
pre evoluția artei plastice 
românești, despre contri
buția lui Ion Irimescu la 
afirmarea și înflorirea ei. 
După cum este- știut, pic
torul a dăruit o parte 
dintre lucrările sale de 
artă oamenilor din Fălti
ceni. orașul in care s-a 
născut. Partea din străda
niile sale creatoare care se 
află expuse aici a ajuns, 
așa cum a dorit maestrul 
cînd a făcut nobilul său 
gest, să capteze interesul 
publicului, să constituie 
pentru tineret „îndemnul 
de a-și închina viata, pu
terea sa de muncă idea
lurilor socialiste puse în 
slujba înălțării spirituale 
spre care aspiră toți oa
menii". Numărul lucrări
lor din colecție a crescut 
din 1975ț cînd a fost Inau
gurată ; astăzi sint aici 
200 sculpturi și 186 dese
ne. Ultima donație a cu
prins peste 30 de lucrări 
de grafică și sculptură si 
urmează să se mai pri
mească în această primă-

scoală a frumosului

Una din sălile colecției de sculptură „Ion Irimescu" din Fălticeni
Foto : Dumitru Vințilă

vară încă 20 sculpturi. Lu
crările sint organizate pe 
cicluri tematice, din care 
se desprind cîteva motive 
determinante : maternita
tea. copilăria, munca, mu
zica mitologia greco-ro- 
mană. portretistică. Se 
pot, totodată, urmări, eta
pele creației de la schițe, 
modelaje și mulaje in 
ghips pînă la transpunerea 
in lemn, bronz sau mar
mură. Acest „sculptor al

omului", cum l-a denumit
un critic, a donat și 500 ________ ___ __  .
de volume din biblioteca . nici dintre localnici. în 
sa de artă, din- dorința ca 
această colecție să fie și 
o școală pentru tineri : 
biblioteca- completează in 
chip fericit colecția, sti- 
mulindu-i si aiutîndu-i oe 
cei ce vor să se ini
țieze în tainele crea
ției plastice. Au loc aici, 
pe Ungă serile muzeale, si 
ore de desen, de dirigen'-'

tie. programe artistice 
consacrate celor mai har-

acest fel. lăcașul de artă 
.devjne un focar de cultu
ră și educație, un loc al 
întilnirii oamenilor cu 
mesajul unor opere meni
te să le înfrumusețeze 
viata, să le innobileze 
conștiințele.
Sava BEJINAR1U 
corespondentul „Scînteii

Educația elevilor-o temă mereu actuală,
dar nu numai pentru cadrele didactice

a IX-aSondaj de opinie la clasa
B de la Liceul național din Iași, rea
lizat cu concursul profesoarei diri
ginte Genoveva Bernic. îi solicităm 
pe elevi să nurpească una din ac
țiunile educative — inițiate în acest

I - anjjcolgtrai'. ;(5frgșiifts[ția U.T.C. —
* cari Je-a -plăcut -mai-multr să men

ționeze ce alte asemenea acțiuni ar 
dori să Xieprogramato-în perspectivă.

C^i mai mulți elevi (31) .evocă ma-.. 
nifestările politico-educative care- 
au marcat evenimente semnificative 
din viața țării, unde totul s-a petre
cut intr-un cadru sărbătoresc, fes
tiv. Alți elevi (9) își amintesc cu 
emoție de vizita întreprinsă la cu
noscuta întreprindere ieșeană „Nicb- 
lina“, cu care prilej elevii au venit 
in contact cu realități evocind tre
cutul revoluționar de luptă al aces
tei citadele muncitorești, precum 
și cu aspecte ale viitorului lor 
loc de muncă în producție, Doar 
un singur elev citează, dintre acțiu
nile educative la care a participat, 
o adunare de primire a noi mem
bri in organizația U.T.C. (Se pare 
că acest exemplu ilustrează o a- 
nume situație : lipsa de preocupare 
a factorilor educativi pentru a crea 
momentului înmînării carnetului 
roșu de membru al organizației re
voluționare a tineretului un cadru 
puternic emoțional, stimulativ și mo
bilizator. care să rămînă de neuitat 
în conștiința tinerilor).

Unilateralității răspunsurilor din 
prima parte a sondajului — reflec
tare și ănumărului destul de restrîns 
de acțiuni educative inițiate de or
ganizația U.T.C. în prima jumătate 
a anului școlar — i-a urmat o bo
gată „listă de propuneri" pentru ac
țiuni politico-educative și cultural- 
artistice la care liceenii sint dornici 
să participe. Lucru oarecum firesc 
dacă avem în vedere că interlocuto
rii sint cel mai... tineri utecisti 
din liceu, care abia acum se afirmă 
in viața de organizație. In ordinea 
preferințelor : intilniri cu personali
tăți ale vieții științifice, artistice, 
culturale a Iașiului. intilniri cu acti
viști de partid cu stagiu în ilegali
tate și cu veterani ai războiului anti
hitlerist, ca și vizite în unități econo
mice, excursii la locurile care evocă 
istoria Partidului Comunist Român, 
șezători de poezie și concursuri pe 
teme literar-muzical-artistice. ca și 
intilniri cu membrii cenaclului „Ju
nimea", manifestări distractive, vi
zionări de spectacole urmate de dis
cuții etc.

Comentăm rezultatele acestui son
daj cu îndrumători U.T.C. și acti
viști ai organizației de tineret din 
cîteva licee ieșene. în acest cadru, 
interlocutorii evidențiază numeroase 
forme și modalități prin care se rea
lizează obiectivele educative majore 
ale formării lor politice, morale, ce-
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Emeric HOROVITZ 
director al întreprinderii 
cinematografice 
a județului Hunedoara

Sesiune științifică

consacrată

activității literare

a lui Octavian Goga
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de șărbătorirea a 100 de ani de la 
nașterea lui Octavian Goga. ani
versare care figurează în calendarul 
UNESCO pe acest an, vineri a avut 
loc în Capitală o sesiune știin
țifică consacrată activității literare 
a marelui poet.

In cadrul manifestării, organizată 
sub egida Academiei Republicii So
cialiste România, Academiei de știinte 
sociale și politice și Institutului de 
istorie și teorie literară „George 
Călinescu". au fost prezentate comu
nicări referitoare la locul pe care îl 
ocupă Octavian Goga in lirica româ
nească și mondială, la universul 
creației sale.

Cuvintul introductiv a fost rostit 
de prof. univ. dr. Zoe Dumitreșcu- 
Bușulenga, membru corespondent al 
Academiei Republicii 
România, vicepreședinte 
miei de știinte sociale 
Au prezentat comunicări ____
lescu. Emil Mânu. I. Oprișan. Roxana 
Sorescu. Nicolae Mecu și loan Șerb.

In continuare, la Biblioteca Aca
demiei a avut loc vernisajul unei 
expoziții foto-documentare consacrate 
vieții și operei lui Octavian Goga.

*
Sub egida Filialei din Pitești a 

Societății de științe filologice, la 
Palatul culturii din localitate a fast 
organizat vineri un medalion literar 
„Octavian Goga" in cadrul căruia au 
fost evocate personalitatea si opera 
poetului. în încheiere, membri ai 
cenaclului literar „Liviu Rebreanu" 
și ai cenaclului studențesc „Ion 
Barbu" au prezentat un recital de 
versuri din creația lui Octavian Goga.

Socialiste 
al Acade- 
și politice. 
Al. Săndu-

tățenești, acțiuni politico-educative 
și cultural-artistice înscrise în pro
gramele comune 
ducativi din 
teva : „Sfatul 
țiat la liceul industrial
(la adunările U.T.C. și ședințele cu 
părinții sint invitați muncitori frun
tași din uzină) ; dialogul dintre 
cercurile de educație materialist-

ale factorilor e-
școală. Notam cî-
muncitorului", ini- 

„Nicolina"

Un sondaj de opinie 
și mai multe propuneri 
pentru intensificarea 

activităților 
politico-educative 

aie organizațiilor U.T.C 
din școli

științifică. îndrumate de personali
tăți ale vieții politice și științifice a 
municipiului, pe teme ale realității 
politico-sociale. dialog inițiat de ute- 
ciștii de la liceul industrial „Vic
toria" ; ciclul de dezbateri cu elevii din 
ultimul an de la liceul pedagogic pe 
tema pregătirii viitorilor educatori 
pentru integrarea în viața satului ; 
acțiunea educativă complexă „Școala 
mea. mîndria mea", care stimulează 
elevilor interesul pentru învățătură, 
preocuparea pentru buna gospodărire 
a bunurilor ce le sînt puse la dispo
ziție de societate, atitudinea civili
zată în cămine, în cantine etc.

Cele mai multe dintre acestea răs
pund, în linii generale, interesului 
și preferințelor exprimate de elevi, 
ei înșiși fiind, de fapt, „coautori, pro
ducători și beneficiari" ai acțiunilor

organizate" — cum plastic se expri
ma cineva. Dar nu in totalitate. De 
aceea, vor fi in atenție cîteva direc
ții de acțiune : activizarea cercurilor 
de creație tehnico-științifică, in spri
jinul lărgirii orizontului de cunoaș
tere și stimulării aptitudinilor de 
creație ale elevilor ; diversificarea 
tematicii, îmbogățirea conținutului 
și caracterul mai atractiv al acțiu
nilor educative (mai ales cele orga
nizate pentru elevii din cămine, sim- 
băta și duminica) : prezenta perma
nentă a formațiilor artistice ale ele
vilor in viata școlii, nu numai in pe
rioadele pregătirii pentru participa
rea la diferitele faze ale Festivalului 
național „Cîntarea României" : mai 
numeroase și diverse activități cul- 
tural-distractive etc.

• Ca o condiție principală a reali
zării acestor deziderate, a ridicării 
nivelului calitativ ai muncii politice în 
școală, așa cum menționa tovarășul 
Petru Popescu, secretar al Comitetu
lui județean U.T.C. Iași, este necesară 
participarea mai activă a comuniștilor 
de la catedră, a tuturor cadrelor di
dactice la manifestările politico- 
educative ale elevilor, împreună cu 
îndrumătorul U.T.C. Prin competen
ta profesională și experiența lor po
litică, aceștia pot și trebuie să spri
jine activ organizațiile U.T.C. in în
deplinirea sarcinilor lor politico- 
educative. Dealtfel, aceste direcții 
de acțiune în desfășurarea muncii 
politice in școală au fost concretizate 
și in măsurile adoptate intr-o ple
nară a Comitetului județean de 
partid Iași, din luna noiembrie a a- 
nului trecut, care a analizat activita
tea educativă în rîndul tineretului.

Florica D1NULESCU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

(Agerpres)

tv
Programul 1

8,30 Teleșcoală 
Curs de limba franceză

8,50 Poezia română 
Mihai Eminescu (I)

9,20 Teatru TV : „Richard al n-!ea“ 
de William Shakespeare (reluare) 

12,00 Concert educativ 
13,00 Mozaic cultural-artlstie-sportlv 
18,05 Ungaria la cea de-a 36-a aniversare.

Reportaj
18.35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19,55 Teleenclclopedla

• Civilizații megalitice. Monumen
te din Bretania
• Ultrasunetele în cercetarea ști
ințifică românească
• Viața în pădurile tropicale
• Secolul XXI. Transporturile 
viitorului

20.40 Cu mască... — emisiune spectacol 
(prima parte)

21,00 Film serial : „Dallas"
Episodul 3

21.50 ...fără mască — emisiune spectacol 
(partea a doua)

22.40 Telejurnal
Programul S

19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Timpul 

muncii și al creației — reportaj
19.55 Maeștrii artei muzicale : Uarton 

Ionescu-Galați
20.35 „Foarte bine 1“ (reluare)
21,05 Festivalul de jaz — Sibiu 1981 (D
21.55 Documentar științific

„Cu ochii minții" (reluare)
22,40 Telejurnal

Manifestări 
politico- 
educative 

și cultural- 
artistice 

consacrate
aniversării partidului

In cadrul manifestărilor politico- 
educative și cultural-artistice dedica
te aniversării a 60 de ani de lă fău
rirea Partidului Comunist Român, la 
Casa de cultură din orașul Drăgășani 
a avut loc o sesiune de comunicări , 
pe tema : „Semnificația istorică a 
creării P.C.R. Rolul partidului in 
transformarea revoluționară a socie
tății românești". Comitetul municipal 
Lugoj al organizațiilor democrației și 
unității socialiste și muzeul de isto
rie din localitate au organizat o dez
batere consacrată împlinirii a șase 
decenii de la făurirea Partidului Co
munist Român. Au participat acti
viști de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, cadre de 
conducere din unități economice, 
nronagandiști, lectori și agitatori. La 
Casa armatei din Timișoara a avut 
loc o masă rotundă cu tema „P.C.R. 
— exponentul consecvent al idealu
rilor de unitate, independentă și su
veranitate națională". Un simpozion 
consacrat aceluiași eveniment a avut 
loc la Universitatea cultural-științi- 
fică din Drobeta-Tumu Severin, iar 
alte trei simpozioane cu temele: 
„Făurirea P.C.R, — rezultat al dez
voltării istorice a mișcării muncito
rești din România, sinteză a tradi
țiilor progresiste și democratioe ale 
poporului nostru", „Pagini de eroism 
nemuritor" si „în fruntea partidului

— un om între oameni, tovarășul 
Nicolae Ceausescu" — sint în curs 
de desfășurare in județul Botoșani.

în numeroase localități din tară 
sint vernisate in aceste zile expoziții 
de artă plastică dedicate aceluiași 
eveniment. Astfel, la Muzeul de is
torie și artă din Zalău s-a deschis 
expoziția de pictură și artă grafică 
intitulată „Lupta clasei muncitoare 
oglindită în arta plastică", ce prezin
tă un număr însemnat de lucrări ale 
unor pictori și graficieni contempo
rani aflate în colecția muzeului, iar 
la Clubul tineretului din Piatra 
Neamț — o bogată expoziție de gra
fică militantă.

în șirul de spectacole cultural-ar- 
tistioe susținute în aceste zile se 
înscrie și cel prezentat de elevii 
scolii generale nr. 2 din municipiul 
Zalău, sub genericul ..De la comu
niști învățăm cutezanța". De aseme
nea. în județul Mehedinți, formații 
artistice ale căminelor culturale din 
Bala. Broșteni. Florești. Greci și Vo- 
loiac au susținut bogate programe 
artistice intitulate „Te slăvim, partid 
iubit". La Clubul „9 Mai" din Cărei 
și la Biblioteca orășenească din Re
ghin s-au desfășurat concursuri gen 
„Cine știe ciștigă", pe tema : „60 de 
ani sub steagul glorios ăl partidului", 
manifestări la care au participat nu
meroși tineri muncitori.

Dialogul viu, permanent 

cu poporul - trăsătură de bază
a activității partidului

(Urmare din pas. D
nit o formă importantă de atra
gere a cetățenilor la conducerea 
treburilor țării Partidul, forța po
litică conducătoare a societății, se 
sprijină pe experiența maselor, 
fructifică Înțelepciunea lor crea
toare, propunerile, sesizările și ob
servațiile lor, ține seama de aces
tea pentru eliminarea neajunsurilor 
si perfecționarea activității. In ace
lași timp, oamenii muncii sint atrași 
ei înșiși Ia soluționarea acestor pro
bleme. societatea noastră asigurind 
prin însăși natura sa cadrul obiectiv 
centru armonizarea deplină a intere
selor generale cu cele personale.

In cadrul plenarei s-a apreciat că. 
odată cu îmbunătățirile constatate, 
in domeniul muncii cu scrisorile mai 
persistă o seamă de lipsuri ce se cer 
înlăturate cu fermitate. Scrisorile și 
audientele nu sînt incă folosite pre
tutindeni ca unul dintre importan
tele mijloace de cunoaștere mai 
aprofundată, mai completă a reali
tăților : comisiile pentru scrisori și 
audiențe au nu rareori o existentă 
formală : primarii unor comune, pe
rioade îndelungate, nu se deplasează 
în satele aparținătoare pentru a dis
cuta cu cetățenii: analiza periodică 
a activității cu scrisorile și desfășură
rii audientelor are, incă. un caracter 
formal, nu se insistă pentru cunoaș
terea cauzelor unor neajunsuri și ca 
urmare nici nu se acționează pentru 
ca acestea să fie înlăturate.

Trebuie, totodată, relevat și un 
alt aspect — respectiv faptul că nu 
puține din scrisorile adresate condu
cerii partidului și-ar fi putut găsi 
soluționarea pe plan local, dacă or
ganele județene, orășenești, comuna
le de partid și de stat, cadrele de 
conducere din întreprinderi și insti
tuții le-ar fi acordat de la început 
atenția cuvenită. Pe bună drep
tate, s-a reliefat în cadrul plena
rei că aceste neajunsuri au fă
cut ca nu de puține ori cetățenii 
să se adreseze organelor superi
oare. inclusiv conducerii partidu
lui. cu probleme care trebuiau și pu
teau fi soluționate pe plan local. De
altfel. este grăitor faptul că organe 
locale, care n-au rezolvat la timp 
probleme ridicate de cetățeni, se 
„mobilizează" și reușesc să soluțio
neze operativ aceste probleme atunci 
cînd scrisorile respective le revin pe 
altă cale, „de sus", respectiv cind le 
sînt repartizate de către conducerea 
partidului. De ce este nevoie de o 
asemenea cale care înseamnă eforturi 
suplimentare, timp pierdut, nemul
țumiri justificate ale solicitantilor ? 
Este oare greu de înțeles că o ase
menea cale nu contribuie la creș^ 
terea autorității acelor factori locali 
care au primit, mai întîi, sesizarea 
și nu au manifestat grija necesară 
pentru solutionarea el ?

Pentru înlăturarea Hpsurilor men
ționate. ca și a altora, plenara C.C. 
al P.C.R. a cerut ca organele și or
ganizațiile de partid, de stat și ob
ștești să trateze cu toată seriozita
tea fiecare scrisoare ce li se adre

sează, să asigure verificarea temei
nică și operativă, la fața locului, a 
problemelor semnalate in scrisori și 
in cadrul audiențelor, să combată 
formalismul și practicile birocratice 
in munca cu scrisorile, să tragă con
cluzii generale din problemele sem
nalate în scrisori și să adopte ast
fel de măsuri incit să preîntimpine 
cauzele care dau naștere la sesizări.

Sarcini deosebit de importante re
vin in această privință celor din 
serviciile care lucrează cu publicul, 
de la consiliile populare, din între
prinderi și instituții etc. La plenară 
s-a arătat că in nu puține din aseme
nea servicii se manifestă o insufi
cientă receptivitate fată de propune
rile si cererile cetățenilor, nu se o- 
cupă" cu perseverentă de rezolvarea 
lor legală. Or. dacă fiecare funcțio
nar este — și trebuie să fie — un 
slujitor al cetățeanului, cu atit mai 
imperioasă este această obligație pen
tru cei care lucrează în serviciile cu 
nublicul. Activiștii de partid și de 
stat cu munci de răspundere, cei în
vestiți cu rezolvarea unor scrisori au 
obligația să urmărească permanent și 
sistematic activitatea de soluționare 
a scrisorilor, să dea ei înșiși exem
plu de cercetare conștiincioasă și a- 
nrofunclată. de rezolvare judicioasă 
si principială a problemelor ridica
te de oamenii muncii. Tocmai în a- 
cest sens — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să tragem concluzia că 
trebuie să îmbunătățim întreaga «c- 
tivitate; în munca de zi cu zi să 
discutăm direct problemele cu ma
sele de oameni ai muncii, să le so
luționăm la fata locului, pentru 'ă 
e mai bine să facem acest lucru pe 
loc decît să așteptăm să primim scri
sori si apoi să trimitem oameni să 
soluționeze aceste probleme.

Tara noastră a pășit acum într-o 
etapă nouă, deosebit de importantă a 
dezvoltării sale — etapă in care în
semnătatea și complexitatea obiecti
velor impun participarea cea mai lar
gă a cetățenilor sub toate formele — 
inclusiv prin scrisori, semnalări, au
diente. Iată de ce este necesar să 
se instituie o nouă calitate, superi
oară. si in activitatea de rezolvare 
a scrisorilor, in modul de desfășu
rare a audientelor. Ținînd seama 
tocmai de sarcinile etapei pe care 
o parcurgem, de necesitatea atra
gerii tuturor oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, la îndeplinirea 
sarcinilor primului an al noului 
cincinal, plenara a stabilit o se
rie de măsuri menite să asigure, in 
cele mai bune condiții, examinarea 
si rezolvarea temeinică și in timp 
util a problemelor ridicate în scri
sori și la audiente. îndeplinirea cu 
strictețe a atribuțiilor și răspunde
rilor ce revin cadrelor de conduce
re in această privință, aducindu-se 
și pe această cale o contribuție tot 
mai mare la dobindirea de noi reali
zări in cinstea marelui eveniment — 
aniversarea a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român.

IAȘI • Intre 3—5 aprilie se 
desfășoară la Iași faza finală a 
Festivalului artei si creației stu
dențești la secțiunile teatru, 
montaje literare, dans contem
poran. Se confruntă astfel pe 
scena casei de cultură a tinere
tului si studenților peste 800 de 
formații artistice din 17 centre 
universitare din tară. (Manole 
Corcaci).

SIBIU • La Galeria de artă 
a Muzeului Brukenthal din Sibiu 
a fost inaugurat un ..Colt al 
noutăților", unde sint expuse 
mai multe lucrări de pictură, 
achiziționate în ultimul an. între 
care, picturi semnate de Nicolae 
Grigorescu. Nicolae Tonitza. Gh. 
Petrașcu. Ion Sima, Adam Băl-

tatu. Margareta Sterian si alții. 
(Nicolae Brujan).

TULCEA • Casa pionierilor si 
șoimilor patriei din Tulcea găz
duiește o expozttie de creație 
tehnică a pionierilor. Deschisă 
în cadrul manifestărilor celei 
de-a treia ediții a Festivalului 
national „Cintarea României", 
expoziția reunește cele mai bune 
lucrări concepute si realizate in 
acest an de purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor în cadrul 
cercurilor tehnico-anlicative ale 
caselor pionierilor si șoimilor 
patriei din iudet. (Neculai Ami- 
hulesei).

GORJ • Sub genericul „Pen
tru o nouă calitate în munca do- 
litico-educativă’*; ’ Casa de cul- 

.... .................-ir,'.

tură a sindicatelor din Tg, Jiu 
găzduiește exdozitia județeană 
anuală a gazetelor de perete si 
satirice. Cenaclul de creație li
terară. „Cărbune si lumină" al 
platformei miniere Rovinari- 
Jilt a debutat recent ne scena 
casei tineretului din Tg. Jiu cu 
spectacolul artistic „Omagiu 
muncii" dedicat tineretului mun
citor din bazinul carbonifer eor- 
jean. (Dumitru Prună).

DÎMBOVIȚA • în organiza
rea muzeului județean, la Cămi
nul cultural din comuna Răzvad 
a avut loc simpozionul „Prin

cipalele momente ale procesu
lui istoric de creare a Partidu
lui Comunist Român". Casa de 
cultură a sindicatelor din Tîrgo- 
viște găzduiește expoziția do 
carte social-politică „România 
pe coordonatele socialismului". 
„Urmașii Văcăreștilor" s-a inti
tulat festivalul de poezie patrio
tică organizat de consiliul ju
dețean al organizației pionierilor 
în comuna Văcărești. (Gh. 
Manea).

CLUJ • La Ciucea. unde a 
trăit si creat în ultima parte a 
vieții sale Octavian Goga. au 
avut loc festivități închinate 
împlinirii a 100 de ani de la naș
terea acestuia, organizate de Co
mitetul ludetean Cluj de cul
tură si educație socialistă si

asociația scriitorilor din Clui- 
Napoca. Omagiind împlinirea a 
100 de ani de la nașterea com
pozitorului Bela Bârtok. Biblio
teca județeană Cluj. Împreună 
cu Liceul de muzică au organi
zat un medalion. în cadrul că
ruia au fost evocate viata st 
opera artistului, legăturile lui cu 
artiști si oameni de cultură din 
tara noastră. (Al. Muresan).

BIHOR • Teatrul din Oradea, 
în colaborare cp Filarmonica si 
școala generală de artă din lo
calitate au prezentat în fata unui 
public numeros un bogat pro
gram cultural-artistic dedicat 
centenarului Băla Bârtok. (Al. 
Peti).

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat tie amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia sărbătorii noastre naționale, aș dori să exprim Excelenței Voastre 
viile mele mulțumiri, precum și urările cele mai sincere pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile tradiționale, de prietenie care există între cele 
două țări ale noastre se vor dezvolta și se vor intensifica în continuare, 
în interesul reciproc, al păcii și cooperării în Balcani și în lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

 ' -................................ :.................. ........... .... . ....... ..........-------------

Sesiunea Comisiei mixte româno-sovietice de colaborare 
tehnico-stiintifică zii »

La 3 aprilie, delegația sovietică 
participantă la lucrările sesiunii a 
XXXII-a a Comisiei mixte româno- 
sp.vietice de colaborare tehnico- 
științifică, condusă de Viaceslav Si- 
ciov, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică din 
U.R.S.S., a fost primită de Mihail 
Florescu, ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie.

în acest cadru, s-a subliniat de 
ambele părți necesitatea ca. pe baza 
rezultatelor pozitive ale colaborării 
obținute în perioada 1976—1980, să se 
unească eforturile pentru dezvolta
rea și adincirea în continuare a 
conlucrării in domeniul științei 
ți tehnologiei, conform hotăriri- 
lor șl înțelegerilor convenite la 
întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, șl 
tovarășul Leonid Illci Brejnev, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Cu acest prile!, conducătorul de
legației sovietice a rugat să se 
transmită tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, primvi- 
ceprim-minlstru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, un călduros 
mesaj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate si fericire- personală, de 
r â și importante succese în activita- 
t. sa de înaltă răspundere pe linie 
o partid șl de stat, pentru progresul 
științei și tehnologiei în România, 
din partea tovarășului G. I. Mar- 
ciuk, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat pentru Știință 
și Tehnică.

Mulțumindu-se pentru mesaj, din 
partea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, a conduce
rii Consiliului Național pentru 
Știință șl Tehnologie, au fost trans
mise salutări cordiale, urărî de 
sănătate șl fericire personală și de 
noi succese în activitate academicia
nului G. I. Marciuk, iar membrilor

delegației sovietice participante la 
lucrările sesiunii comisiei mixte 
le-au fost adresate un salut prie
tenesc și urări de succes în activi
tatea pe care o desfășoară.

întîlnirca s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

*
în perioada 30 martie — 3 aprilie 

1981 s-au desfășurat la București 
lucrările sesiunii a XXXII-a a Co
misiei mixte româno-sovietice de 
colaborare tehnico-științifică.

La sesiune s-au examinat stadiul 
și rezultatele colaborării și coope
rării științifice și tehnologice dintre 
cele două țări pe perioada 1976—1980 
și, în conformitate cu hotărîrile și 
sarcinile stabilite cu prilejul întîlni- 
rilor la nivel înalt, au fost convenite 
noi acțiuni și măsuri pentru dezvol
tarea cooperării pe perioada 1981— 
1985 și pentru creșterea eficienței 
acestei activități. O atenție deosebită 
S-a acordat convenirii unor acțiuni 
de cooperare in domenii de mare 
actualitate pentru cele două țări, 
cum sint : dezvoltarea bazei de ma
terii prime, combustibil șl energie, 
inclusiv valorificarea superioară a 
unor resurse minerale cu conținut 
scăzut de substanțe utile si a unor 
purtători de energie cu putere calo
rică redusă ; chimia și petrochimia ; 
electronica si microelectronica, in
clusiv obținerea de materiale ne
cesare acestor domenii ; construcțiile 
de mașini, în special mașini-unelte, 
și altele.

Protocolul sesiunii comisiei a fost 
semnat de tovarășii Ion Teoreanu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, și 
V. V. Sîciov. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică din U.R.S.S.

La semnare au participat Mihail 
Florescu. ministru secretar de stat la 
C.N.S.T., alte cadre de conducere 
din consiliu, reprezentanți ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

Lucrările sesiunii comisiei mixte 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie șl înțelegere reciprocă.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 7/1981
Revista se deschide cu editorialul 

„Continua perfecționare a conducerii 
politice a societății, a democrației 
noastre socialiste" inserat la rubrica 
Glorioasa aniversare a P.C.R. în 
continuare sînt publicate articolele 
„Forța democrației și unității socia
liste, expresie a unității întregului 
popor" de Tamara Maria Dobrin, 

r „Investițiile mai ferm orientate spre 
o înaltă eficiență" de Ion Românu, 
„Valorificarea deplină a potențialului 
agricol" de Ion Catrinescu, „Parti
dul Comunist Român — conducăto
rul revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă" de Florea Dragne. „Româ
nia. militantă pentru o nouă ordine 
economică internațională" de Costin

Murgescu și „Evoluționlsmul ac
tual și inconsistenta rasismului" de 
Constantin Maximilian. Din sumarul 
revistei mai spicuim articolele 
„Epoca contemporană. Forțele mo
trice ale progresului social-istoric" 
de Carol Niri, „Ideologie și știință 
în confruntările actuale" de Geor- 
geta Florea. „Istorie șl limbă în 
vechiul spațiu carpato-dunărea'n" de 
Ion Coteanu, „Tradiția democratică 
a «Vieții românești»" de Z. Ornea și 
dezbaterea „Umanismul revoluțio
nar și drepturile omului în lumea 
contemporană" (1). Revista se în
cheie cu rubricile Cărți și semnifica
ții, Revista revistelor. Cuvintul 
cititorilor.

înnoirea de primăvară a localităților
(Urmare din pag. I)
vind gospodărirea, înfrumusețarea, 
ridicarea gradului de confort și civi
lizație din diferitele localități. în 
municipiul Suceava și în celelalte 7 
orașe ale județului nostru, în urma 
unor discuții avute cu gospodine
le, s-au declanșat ambițioase în
treceri pentru „cel mai frumos 
t .Icon", „cea mai frumoasă grădi- 
r_a cu flori", „cea mai bine gospo
dărită curte". Este adevărat că nu
mai o parte din foarte numeroasele 
concurente au intrat în posesia râv
nitelor premii, dar adevăratul cîștig 
a fost al tuturor așezărilor, care au 
devenit, in mod cert, mai atractive 
și mai plăcute. Gospodarii din alte 
localități fruntașe la înfrumusețare, 
cum ar fi comunele Sucevita și Mar
ginea, Putna și Dumbrăveni, Drăgu- 
șeni și Dorna Candrenilor, declarînd 
ultima zi lucrătoare a săptămînii „zi 
a curățeniei", au organizat, si vor 
organiza în continuare, ample ac
țiuni de bună gospodărire, care, pe 
lingă efectul pozitiv asupra înfățișă
rii așezărilor respective, au avut și 
un puternic caracter mobilizator: 
ceilalți locuitori ai județului le-au 
urmat exemplul.

Făcind bilanțul realizărilor pe anul 
1980, comitetul executiv al consiliului 
popular județean, pe baza propune
rilor comisiei județene de întreceri, 
a apreciat rezultatele deosebite obți
nute de municipiul Suceava, de ora
șele Cimpulung-Moldovenesc și Solea 
și de comunele Verești, Emil Bodna- 
râș și Dornești. în condițiile realiză
rii și depășirii sarcinilor de plan 
aceste localități s-au remarcat și 
prin efectuarea unor însemnate lu
crări de bună gospodărire și înfru
musețare prin munca patriotică. îm- 
binind frumosul cu utilul, locuitorii 
Sucevei au cultivat cu legume peste 
10 000 mp, în 1981 suprafețele folosite 
pentru cultura de legume urmînd să 
se extindă în continuare. în orașul 
Cimpulung-Moldovenesc. cetățenii au 
efectuat peste 20 000 de ore de muncă 
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe și la demolări, la extinderea ali

mentării cu apă potabilă și amena
jarea locurilor de joacă pentru copii, 
în comune, cetățenii au participat la 
curățirea și întreținerea a peste 
2 000 ha de pășune și au redat 
agriculturii însemnate suprafețe de 
teren.

Angajamentele asumate de consi
liile populare din județul nostru, ca 
răspuns la chemările la întrecere lan
sate în acest an de consiliile popu
lare ale județului Alba, municipiu
lui Iași și comunei Vinga. confirmă 
hotărirea harnicilor suceveni de a 
contribui, cu toată dăruirea, la înfăp
tuirea programului de ridicare necon
tenită a nivelului de bunăstare și 
progres al oamenilor myncii din 
această parte a tării.

Pe baza programelor adoptate în 
sesiunile consiliilor populare, se r 
poate aprecia că anul 1981 va fi deo
sebit de rodnic pentru afirmarea spi
ritului gospodăresc al sucevenilor. în 
acest serfs, este semnificativ să ară- ■ 
tăm că, la nivel de județ, planul de 
lucrări ce urmează să se realizeze 
prin muncă patriotică cuprinde, 
printre altele, construirea a peste 
1 330 mii mp de străzi și trotuare, 
amenajarea și extinderea spatiilor și 
zonelor verzi cu 1 585 mp, plantarea 
a 847 000 pomi și arbori ornamentali, 
construirea și repararea a circa 
1 000 de fîntîni, precum și alte 
asemenea lucrări de larg interes 
cetățenesc. Sarcinile asumate sînt 
defalcate pe cartiere, sate si circum
scripții electorale, baza materială 
pentru realizarea lucrărilor este 
asigurată, iar in multe localități oa
menii au și trecut la treabă, deciși 
să-și depășească -propriile anga
jamente.

Gospodarii meleagurilor sucevene 
se înfățișează la ora întilnirii cu 
primăvara, cînd începe anul edilitar- 
gospodăresc. hotărîti să înnoiască 
înfățișarea localităților, să-și afirme 
prin fapte spiritul civic, care se 
conjugă armonios cu tot ceea ce face 
partidul și statul pentru continua 
ridicare a gradului de progres și 
civilizație al întregii țări.

A apărut in broșură :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
din 25 martie 1981

Editura politică

Cronica
Vineri după-amlază, tovarășul Vir

gil Trofin, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul minelor, petro
lului șl geologiei, a primit delegația 
irakiană condusă de Tayeh Abdul 
Karim, ministrul petrolului.

în cursul întrevederii s-a analizat 
Stadiul acțiunilor de cooperare în 
activitatea de prospecțiune și explo
rare. al construcției de instalații pe
troliere, stabilindu-se noi direcții 
pentru amplificarea, în continuare, a 
colaborării în aceste domenii. Tot
odată, au fost convenite modalități 
concrete pentru participarea unități
lor noastre specializate la realizarea 
de noi obiective ale industriei ex
tractive de petrol și gaze în Repu
blica Irak.

A participat Gheorghe Vlad, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului si geologiei.

A luat parte Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, s-a întilnit vineri 
cu Tayeh Abdul Karim, ministrul pe
trolului din Irak, care efectuează o 
vizită in tara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale raporturilor bilaterale 
și unele aspecte ale conlucrării pe 
plan internațional dintre România și 
Irak.

La convorbire a fost prezent Dhiab 
M. Al-Algawi. ambasador al Repu
blicii Irak la București.

★
Tovarășul Comei Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit vineri 
pe Michael Lightwoler, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și aJ 
resurselor din Australia,

în cursul întrevederii s-au eviden
țiat posibilitățile existente pentru 
amplificarea cooperării economice in 
diverse domenii de interes reciproc, 
pentru extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

Vineri s-au Încheiat la București 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte de colaborare tehnico- 
economică româno—australiană.

Protocolul semnat cu acest prilej

* I * zilei
de Marin Trălstaru. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și 
Michael Lightwoler, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și al 
resurselor, președinții celor două 
părți in comisie, prevede o serie de 
măsuri vizind intensificarea cooperă
rii economice, industriale si tehnice 
în sectoare de interes reciproc. în
deosebi in domeniile minier, petro
chimic și agriculturii, precum și pe 
terțe piețe.

în perioada 31 martie — 3 aprilie, 
o delegație a cooperației de consum 
din R. S. Cehoslovacă, condusă de 
tovarășul Michal Marik, președinte 
interimar al Consiliului Central al 
Cooperativelor, a efectuat o vizită în 
țara noastră la invitația Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
— CENTROCOOP.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri cu to
varășul Paul Niculescu, președintele 
CENTROCOOP, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru lărgirea colaborării 
în domeniul schimburilor de măr
furi, de experiență, informații șl în 
alte domenii de interes reciproc.

Cu acest prilej a fost semnat, un 
acord de colaborare intre cele două 
organizații cooperatiste pe perioada 
1981—1985.

Delegația s-a întilnit cu tovarășul 
Teodor Haș. președintele UCECOM, 
și a vizitat unități ale cooperației 
de consum din județul Prahova șl 
din Sectorul agricol Ilfov.

★
Vineri după-amiază a avut loc la 

sala Dalles vernisajul unei expoziții 
de afișe ale artiștilor plastici din 
Republica Democrată Germană. Or
ganizată de Universitatea cultural- 
științifică din Capitală, în colabora
re cu ambasada acestei țări la Bucu
rești, expoziția prezintă numeroase 
afișe care au fost create Cu prilejul 
deschiderii in țara prietenă a unor 
expoziții plastice naționale Si inter
naționale.

Au participat reprezontănți aj Con- , 
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, zia
riști, un numeros public.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.D. Germane la București.

Uniunii

(Agerprfesl

Factorii terapeutici naturali
în obiectivul

în zilele de 2—3 aprilie a.c. a avut 
loc la București o consfătuire de lucru
— colocviu care a dezbătut aspecte 
privitoare la „Problematica factori
lor terapeutici naturali, actualitate și 
perspective". Organizatorii — Insti
tutul de medicină fizică, balneocli- 
matologie și recuperare medicală de 
pe lingă Ministerul Sănătății în 
colaborare cu Inspecția de stat geo
logică minieră din cadrul Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei
— și participanții, specialiști din 15 
institute de cercetare, învățămint și 
producție din domeniile medicinei, 
geologiei, hidrologiei, fizico-chimiei, 
biologiei, microbiologiei, bioclimato- 
loglei, balneotehnicii etc. și-au pro
pus să analizeze situații concrete, 
existente în diferite stațiuni balneo
climaterice ori în localități care ar 
putea beneficia în mai mare măsură 
de unii factori naturali terapeutici, 
specifici. Manifestarea — prima de 
acest fel — a fost consacrată proble
melor de cercetare, exploatare și 
protecție a apelor minerale, gazelor, 
lacurilor, nămolurilor terapeutice și 
bioclima tului.

în condițiile actuale — spunea dr. 
Cornelia Degeratu, director al In
stitutului de balneologie — datorită 
ritmului impetuos al industrializării 
și urbanizării trebuie să existe o 
strînsă colaborare intre specialiști 
pentru a se pune de acord impera
tivele economice cu păstrarea cali
tății factorilor naturali terapeutici. 
Desigur, primează factorul economic, 
dar specialiștii trebuie să găsească 
asemenea soluții tehnologice și să 
propună asemenea dezvoltări incit 
calitățile și caracteristicile naturale 
ale apelor minerale, ale nămolurilor 
sau lacurilor etc, să rămină nealte
rate, nemodificate.

Avem datoria — arăta ing. D. Swo
boda (de la I.M.F.B.R.M.) să păstrăm

Marea sărbătoare a poporului
ungar prieten

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prlm-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării Un
gariei, in numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consulului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Pre
zidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, comu
niștilor si întregului popor ungar, un cald salut tovără
șesc și cordiale felicitări.

Eveniment de importanță istorică In destinele poporului 
ungar, eliberarea Ungariei, la care a contribuit, aducind 
firele jertfe și armata română, a deschis calea unor' pro
funde prefaceri sociale și economice.

Poporul român urmărește cu interes șl se bucură sincer 
dc realizările remarcabile obținute do oamenii muncii din 
Republica Populară Ungară, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. în dezvoltarea economică și 
socială a țării, ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual, în edificarea societății socialiste dezvoltate.

BUDAPESTA
Ne exprimăm satisfacția și dăm o Înaltă apreciere 

cursului ascendent al relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român 
si Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, intre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Ungară. Sintem 
convinși că, actionînd în continuare impreună in spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt, al principiilor înscrise in Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală și in 
celelalte documente bilaterale, raporturile româno-ungare 
vor cunoaște și in viitor o susținută dezvoltare în toate 
domeniile, in interesul poporului român și poporului un
gar. al cauzei socialismului, independenței, păcii și coope
rării internaționale.

Folosim acest prilej pentru a transmite poporului ungar 
si dumneavoastră personal urări de noi succese in reali
zarea hotăririlor Congresului al XII-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar pe calea înfloririi și prospe
rității continue a Republicii Populare Ungare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul ungar marchează astăzi 
cea de-a 36-a aniversare a eliberă
rii de sub dominația fascistă, eve
niment de importanță hotărîtoare 
in istoria țării. Alungarea trupelor 
hitleriste, înlăturarea regimului 
horthyst au constituit începutul an
gajării Ungariei pe un drum nou, 
care a dus la profunde transfor
mări revoluționare, la făurirea so
cietății socialiste.

Este o realitate pusă cu pregnan
ță în evidență de realizările cu 
care intimpină poporul ungar săr
bătoarea sa națională. Față de anul 
1950, de pildă, venitul național a 
crescut de peste 5 ori, iar volumul 
producției industriale de circa 10 
ori. Au luat ființă noi ramuri in
dustriale. atit la Budapesta, cit și 
în alte orașe ale țării, s-au înălțat 
întreprinderi moderne, agricultura 
a înregistrat pași însemnați înainte, 
în cincinalul trecut producția in
dustrială a sporit cu 18 la sută, 
acordindu-se, totodată, o atenție 
deosebită creșterii continue a cali- 

- tățil produselor, sporirii producti- 
...vltății muncii și rentabilității intre- 

— prinderilor. Pe baza dezvoltării for- 
. IS&r': de producție, a avuției națio- 

.. —nale, o puternică înflorire au cu-

specialiștilor
nealterat patrimoniul național al 
factorilor naturali terapeutici, speci
fici țării noastre, să veghem asupra 
acelora care ar putea fi prejudiciâți, 
6ă acționăm in așa fel incit dotările' 
existente ori care se vor construi să 
dea randamente maximo,. . ' .

în centrul atenției s-au situat 
preocupările pentru una din marile 
noastre bogății: apele minerale și 
anume exploatarea lor rațională, 
protecția și integrarea lor cit mai 
eficace în factorii naturali de cură. 
Studii recente — ’Spunea ing. Corne
lia Radu de ia Comisia republicană 
de rezerve geologice — făcute -la 
Herculane, Călimănești, Căciulata, 
Valea Cernei etc au avut un aseme
nea scop, altele efectuate in diferite 
localități din țară fundamentează 
dezvoltarea unor viitoare stațiuni 
ori dezvoltări. Aceste cercetări pot 
contribui totodată la stabilirea unor 
noi norme, îmbunătățite,. menita.'jsji,. 
pună în valoare noi zăcăminte.........

în legătură cu echilibrul ecologic 
balnear — arăta I. Godeanu, secre
tar științific la Institutul central de 
biologie — acesta nu trebuie privit 
numai ca un concept științific nou, 
ci mai ales^ca un deziderat care tre
buie să se'impună. în cadrul con
sfătuirii s-a insistat asupra necesi
tății conservării calităților apelor 
prin prospectarea, exploatarea și 
protecția tuturor factorilor naturali 
terapeutici, în interesul oamenilor 
muncii și s-au cristalizat numeroase 
propuneri, măsuri și soluții concrete, 
pentru prezent și perspectivă, care 
vizează îmbunătățirea activității de 
utilizare a factorilor terapeutici na
turali, a asistenței medicale balnea
re, prevenirea îmbolnăvirilor și păs
trarea stării de sănătate.

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
adresat o telegramă de felicitare pre- 

• ședintelui Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare, tovarășul 
Antal Apro, cu prilejul implinini a 

•36 de ani de la eliberarea Ungariei 
de' sub dominația fascistă. De aseme
nea, ău trimis telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor similare 
din R.P. Ungară Consiliul Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliul Central, al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
Romănia, ministrul apărării naționa
le, Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul Națio
nal al Femeilor. Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
alte organizații de masă și instituții 
centrale.

★
Cu prilejui celei de-a 36-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
doirfiinația fascistă, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Șăndor Rajnai, a oferit, vineri, 
un cocteil.

Elena MANTU
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FOTBAL: Azi, în divizia A

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Campionatul diviziei A continuă 
astăzi cu meciurile etapei a XXIII-a: 
Sportul studențesc — Universitatea 
Craiova ' " 
Steaua — A.S.A. (stadion 
F.C.M. Galați — Progresul Vulcan ; 
Corvinul — F.C.M. Brașov ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — Dinamo ; 
S.C. Bacău — Chimia ; F.C. Olt — 
Jiul ; F.C. Baia Mare 
Politehnica 
șoara.

(stadion „Politehnica") ; 
„Steaua") ;

F.C. Argeș;
Iași — Politehnica Timi-

A luat

Cu excepția jocului F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș, programat la 
ora 14,30 și transmis la televiziune, 
toate celelalte partide vor începe la 
ora 16,30.

ir
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de Ia 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
inter- 

la Riga, 
speranțe

ț| Situația hidrologică 
pe Dunăre

De la Comisia centrală de inundații 
ni se comunică : Nivelurile^ apei pe 
Dunăre au continuat să scadă de la 
intrarea in tară pină la Călărași, cu 
68 cm la Baziaș și. respectiv, cu 3 cm 
la Călărași fată de cotele maxime în
registrate. dar se mai mențin cu 48 
pină la 198 cm peste cotele de inun
dație. Culminația undei de viitură 
este în zona Cernavodă—Fetești, unde 
s-a depășit cota de inundație cu apro
ximativ 100 cm și se propagă spre 
Hirșova. Pe sectorul Hirșova — Tulcea 
nivelurile vor fi in ușoară creștere, cu 
oscilații locale în zona Brăila—Galati 
și vor depăși cotele de inundație Pe 
acest sector cu 40 la 120 cm.

(Agerpres)

V r e m e a
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 aprilie. In țară : Vreme rece la 
început, apoi in încălzire ușoară. Cerul 
va tl schimbător. Vor cădea precipita
ții izolate mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, Izolat mal coborîte în depre
siuni, iar maximele vor oscila între 7 
șl 17 grade, local mai ridicate. Brumă 
locală șl îngheț 18 801 ,n regiunile din 
nordul țării. In București : Vreme rece 
la început, apoi în încălzire. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 2 grade, Iar 
maximele Intre 12 șl 13 grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu).

sfirșit concursul 
național de gimnastică de 
la care au participat tinere 
din 22 de țări.

în concursul, special pe 
gimnastul român Romulus Bucuroiu 
s-a clasat pe lotul trei la sărituri, cu 
19,150 puncte, și a ocupat locul cinci 
la cal cu minere, cu 18,80 puncte. 
Sportiva româncă .Simona Renciu s-a 
situat pe locul 5 la paralele, cu 18,80 
puncte.

La individual compus masculin, 
victoria a revenit lui’ Vladimir Be
lenkov (U.R.S.S.)

aparate,

— 57,35 puncte.

Intre 
suedez 
vium", __ „
Campionatele mondiale) se vor des
fășura Campionatele europene de 
lupte greco-romane, prima competi
ție oficială de anvergură la care vor 
fi aplicate recentele modificări teh- 
nioe ale regulamentului F.I.L.A. La 
acest campionat, țara noastră’ va 
prezenta un lot alcătuit atit din spor
tivi consacrat! in arena lntemaționa-

aprilie în orașul 
(în sala „Scandina-

8 și 11
Goteborg 
care a mai găzduit, in 4977,

lă, cit și din debutanți la un cam
pionat continental.

Echipa României are în frunte pe 
campionul olimpic Ștefan Rusu 
(categ. 68 kg), secundat de reputații 
Constantin Alexandru (care va evo
lua la o categorie de greutate supe
rioară — 52 kg), Petre Dicu (categ. 
90 kg), Vasiie Andrei (categ. 100 kg), 
Ion Draica (la categ. 82 kg), Gheor
ghe Ciobotaru (categ. 74 kg), precum 
și de debutanții Mihai Cișmaș (categ. 
48 kg), Nicolae Zamfir (categ. 57 kg) 
și Ion Tecuceanu (categ. 62 kg).

Duminică dimineața, la Alba Iu- 
lia se vor desfășura campionatele 
republicane de cros, în program fiind 
înscrise probele : alergări ale senio
rilor. ale senioarelor, la tineret 
(băieți), precum și la trei categorii 
de juniori, băieți și fete.

La concurs’ participă recenți cam
pioni balcanici -și alți atleți fruntași, 
intre care Iile Floroiu, Gyorgy Mar
ko, Gheorghe Zaharta, Flța Lovin șl 
Olga West.

noscut știința, cultura și arta, s-a 
ridicat continuu nivelul de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Congresul al XII-lea al P.M.S.U. 
a stabilit noi obiective de dezvol
tare și modernizare in continuare 
a economiei naționale a țării, de 
îmbunătățire a condițiilor de trat 
ale populației. în aceSț ..sCPP. prin
cipalele repere avuta în vedere sînt 
accentuarea laturilor calitative, ac
celerarea . modernizării., structurii 
producției prin introducerea în în
treaga economie ă. celor mâr avan
sate cuceriri ale științei 
întărirea competitivității 
internaționale.

Realizările poporului 
urmărite cu simpatie in . 
tră. In ciuda vicisitudinilor istori
ce, poporul român și cel ungar nu 
o dată s-au aflat alături în lupta 
pentru libertate, pentru progres so
cial și o viață mai bună. Gei mai 
clarvăzători fii ai celor două po
poare, forțele sociale Înaintate, 
progresiste, s-au ridicat întotdeau
na cu hotărîre împotriva politicii 
de dezbinare șl învrăjbire națională 
promovată de clasele exploatatoa
re din cele două țări și stimulată 
de puterile imperialiste, card voiau

și tehnicii, 
pe piețele
ungar sint 
țara noas-

să-și impună, astfel, mal ușor do
minația asupra ambelor popoare. 
Aceste tradiții au fost continuate 
pe un plan superior după actul is
toric de la 23 August 1944, cind ar
mata română și-a adus, alături de 
armata sovietică, prin lupte Înver
șunate, pline de sacrificii, o im
portantă contribuție de singe la 
eliberarea poporului ungar.

în anii construcției socialiste, 
colaborarea româno-ungară, bene
ficiind de cadrul fertil al celor 
’două tratate de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, a înregis
trat un curs mereu ascendent, s-a 
dezvoltat fructuos pe toate planu
rile. Un rol hotărîtor in impulsio
narea continuă a relațiilor între 
cele două țări, partide și popoare 
l-au avut șl ii au întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânoș Kădăr, care, de 
fiecare dată, au deschis noi per
spective extinderii și adinciril con
lucrării româno-ungare.

La cea de-a 36-a aniversare a 
eliberării Ungariei de sub fascism, 
poporul român adresează poporului 
ungar calde felicitări, urări de noi 
și mari succese in toate domeniile 
construcției socialiste.

Au participat Ghizela Vass șl 
Dumitru Turcuș. adjunct! de șefi de 
secție la C.C. al 
Dolgu, adjunct al 
rilor externe, 
Gheorghe Gomoiu, 
trului apărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior,al Ar
matei, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale, 
membri ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale, activiști de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări 

a eliberării Ungariei de sub domina
ția fascistă, ambasadorul R.P. Ungare 
la București, Săndor Rajnăl„ a depus 
vineri dimineață coroane* de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism.

P.C.R., Gheorghe 
ministrului aface- 
general-locotenent 
adjunct al minis*

Cu prilejul celei de-a 36-a ani
versări a Zilei naționale a R. P. 
Ungare, atașatul militar și aero al 
acestei țări la București, colonelul 
Jozsef Lukacs, s-a intilnit cu ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și militari 
în termen din armata română, cărora 
le-a vorbit despre însemnătatea eve
nimentului aniversat. La intilnire a 
fost prezent Șândor Rajnai, amba
sadorul R.P. Ungare la București. 
Participanții au vizionat o fotoex- 
poziție înfățișind aspecte din viata și 
activitatea militarilor Armatei Popu
lare Ungare și un film artistic.

★
La invitația unor organizații 

R.P. Ungară, 
participa 
cca de-a 
Ungariei 
delegații 
partid Arad — în _____ __
Comitetului județean de partid Ti
miș — în județul Csongrâd ; Comite
tului județean de partid Bihor — în 
județul Hajdu Blhar, Comitetului ju
dețean de partid Satu Mare 
județul Szaboles-Szatmar.

din 
au plecat, pentru a 

la festivitățile prilejuite de 
36-a aniversare a eliberării 
de sub dominația fascistă, 
ale Comitetului județean de 

județul Bekes :

in

Acolo unde Dunărea întîlneste
muntele Gellert

Tn pragul Dunării, la Buda
pesta. străvechiul fluviu face. le
gătura între vastele cîmpjf și 
zona 
lare 
fluviului 
munților, 
după ce 
kilometri 
capitala 
tirii complexe a factorilor 
mici, de comunicație și 
Un mare oraș, care are toate atribu
tele unei metropole moderne, dar care 
își păstrează o anumită zestre de 
inefabil. Inefabil pe care nici un ghid 
turistic nu ți-1 poate dezvălui. Tre
buie să cobori în stradă, pe bu
levarde, trebuie să bați cu piciorul 
DunakorzO, trebuie să urci muntele 
Gellărt sau să te pierzi pe străduțele 
Pestei sau pe ale Budei, cea de acum, 
care te transportă, totodată, și in 
Buda veche, regăsind ușor trepte is
torice spre vestigiile romane ale 
Aquincumului, capitala regiunilor 
nord-estice ale provinciei transdanu- 
biene Pannonia... Un arc de timp, de 
o impresionantă amplitudine, în zona 
căruia s-a plămădit în laboratorul 
istoriei sufletul orașului, inima lui 
puternică, pulsind de energie.

Budapesta bulevardelor largi, cu o 
animație trepidanta, iți oferă posi
bilitatea refugiului rapid în liniștea 
străduțelor, amintind, prin arhitectura 
clădirilor, de alt secol, luminat de ba
rocul deschis sau de noul clasi
cism din perioade mai apropia
te nouă. Buda veche îți permi
te să-ți faci o idee despre rit
murile lente ale epocilor trecu
te, în timp ce pe magistralele exte
rioare și interioare ale orașului te in- 
tîlnești cu accelerațiile vieții indus
triale socialiste. Aceste accelerații își 
au izvorul în inima celor 1 500 de în
treprinderi mari și mici, în inima ma
rilor fabrici și uzine — cum sint, de 
pildă, uzina metalurgică și siderur
gică Csepel, de pe insula cu același 
nume, sau uzina Tungsram, care ali
mentează — cum se exprima cu min- 
drie unul dintre cei 35 000 de munci
tori ai ei — „4,5 la sută din sursele 
de lumină artificială de pe glob“. 
Poate că. in mic, această ultimă uzi
nă exprimă plastic principiul inter
dependenței economice moderne, de- 
terminind stufoase legături de schim
buri și cooperare cu numeroase țări 
ale lumii sub cele mai diverse forme 
— științifice, tehnice, comerciale. Un

între vastele cîmpif și 
muntoasă a Republicii- Popu- 
Ungare. Acolo unde apele 

ating temelia de piatră a 
strecurîndu-se pe lingă ei 
a parcurs peste o mie de 
de la izvoare, s-a născut 
ungară, rod al lmple- 

econo- 
istorici.

univers electric compus din clasicele noastră. Este o idee care decurge 
resc din caracterul fundamental 
orinduirii socialiste, mobilizind ener
gii și capacități umane impresio- 
ngnte.

— Preocuparea noastră principală 
este ca fiecare cetățean să fie inte
resat direct in calitatea muncii sale 
— ne spune economistul Olăjos Peter, 
vorbindu-ne despre dezvoltarea din 
ultimii ani a județului Pesta. Am 
făpuț foarte multe, am construit mult. 
Acum trebuie să consolidăm ce am 
făurit. Județul nostru prelucrează in 
prezent două treimi din petrolul ne
cesar țării ; aici, in județul Pesta, 
se naște o treime din energia noastră 
electrică. Ținind seama că este un 
județ industrializat, că agricultura lui 
este, de asemenea, pusă pe baze mo
deme, intensive, că, in plus, 180 000 
dintre cei 1 milion de locuitori ai lui 
lucrează direct in întreprinderile 
capitalei, problemele cu care sintem 
confruntați și cărora trebuie să le 
găsim permanent soluții construc
tive stau sub semnul realizării unei 
calități din ce in ce mai bune. Lupta 
pentru calitate este o luptă a fie
căruia dintre acești un milion de oa
meni, concretizindu-se atit in pro
duse de calitate sporită, cit și in viața 
lor din ce in ce mai bună.

Sentimentul acesta al luptei pen
tru calitate, ridicat la semnificația lui 
majoră de viață liberă, demnă, mai 
bună, într-o societate socialistă în
floritoare este comun celor două po
poare ale noastre, constituind liantul 
unei prietenii trainice pe care a 
ținut să o reliefeze fiecare dintre 
interlocutorii noștri. Aveam să rein- 
tîlnim această prietenie închegată și 
sub o altă fațetă, purtînd amprenta 
gravă a evenimentelor dramatice din 
ultimul război mondial. în apropierea 
vestitului hipodrom unde s-au purtat 
lupte crîncene. o femeie în vîrstă. 
Raiciki Istvânnă, locuind ch ar acolo, 
își amintea viforul bătăliei de acum 
peste trei decenii și jumătate : „Sint 
oameni buni românii, ne-au ajutat să 
scăpăm de fasciști. Am fost in mijlo
cul bătăliei, aici, l-am intimpinat pe 
ostașii români cu miinile întinse".

...Sint amintiri care nu se 
șterg, care leagă, sudează o prietenie 
trainică. Valențele ei sînt sporite 
neîncetat de Idealul comun — 
construirea societății socialiste, so
cietatea dreptății sociale și a liber
tății.

becuri atit de cunoscute, tuburi elec
tronice, electrozi, tranzistori. circuite 
integrate etc. Un univers electric 
care devine și mâi familiar vi
zitatorului din România, aflînd că 
relațiile de cooperare și de spe
cializare cu întreprinderea „Romlux" 
de la Tirgoviște sînt deosebit de fruc
tuoase. Dealtfel, aceste relații, mult 
diversificate și îmbunătățite, aveau să 
fie evocate, la o. scară.mult mai lar
gă, de către tovarășul Dezo Szăkâl, 
director in Secretariatul relațiilor eco
nomice internaționale al Consiliului 
de Miniștri, care ne-a spus că dina
mica și volumul schimburilor econo
mice între țara vecină și prietenă și 
țara noastră au crescut in ultimul de
ceniu de patru ori. Deci, in fiecare 
cincinal acest volum s-a dublat.

fi- 
al

Însemnări de călătorie

— Potențialul economiilor noastre 
socialiste — spunea tovarășul Dezo 
Szăkal — oferă posibilități crescînde 
de colaborare pe diverse planuri si 
aceste posibilități sint mereu avute în 
vedere la fiecare intilnire dintre to
varășii Jănos Kădăr și Nicolae 
Ceaușescu. Specializarea și coope
rarea au căpătat impulsuri deosebite 
în ultimii 10 ani, mai ales in dome
niile construcțiilor de mașini, in in
dustria de autovehicule, a mașinilor- 
unelte, în domeniul industriei chimi
ce, care, la dumneavoastră, a luat un 
avint vertiginos. Desigur — con
tinuă interlocutorul — sfera colabo
rărilor și a schimburilor este cu 
mult mai largă, dar eu am citat do
meniile principale ale acestor relații. 
Interesantă este, de pildă, cooperarea 
in agricultură, 
dică la nivelul 
de experiență, 
partea noastră 
tivarea porumbului, din partea dum
neavoastră în ceea ce privește cul
tura florii-soarelui. Ținind seama de 
ce se prevede în viitor, pot să spun 
că cincinalul actual va fi 
cinai al cooperării și mai

Ultima idee exprimată de 
cutorul nostru — ideea unei 
sporite in toate domeniile de activi
tate — am regăsit-o ca pe o domi
nantă în preocupările tuturor celor 
cu care ne-am intilnit tn călătoria

cooperare care se ri- 
unui schimb înaintat 

semnificativ — din 
— in ce privește cul-

un cin- 
bogate. 
interlo- 
calități

Dionlsie ȘINCAN
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Ilustrare a prețuirii operei președintelui României,
IJ

iii *P<

în orașul italian Albano a fost prezentat volumul
I

■ !E

„0 diplomație pentru pace. Contribuții 
ale României, ale președintelui Ceaușescu 
la securitatea și cooperarea europeană”

ROMA 3 (Agerpres). — In orașul italian Albdnb a 
fost organizată prezentarea volumului autorului Giu
liano Caroli „O DIPLOMAȚIE PENTRU PACE. CONTRI
BUȚII ALE ROMÂNIEI, ALE PREȘEDINTELUI CEAUSESCU 
LA SECURITATEA Șl COOPERAREA EUROPEANĂ", lu
crare recent apărută în limba italiană.

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul Seminarului 
internațional „Destinderea și perspectivele cooperării 
în Europa la reuniunea de lă Madrid", organizat de 
Centrul de informare, documentare și studii europene 
(C.I.S.D.E.), sub patronajul Ministerului ifălîahTal 
cerilor Externe, cu participarea delegațiilor orgdffizti-^ .......
țiilor democratice de tineret din România, £ranfa, -R,F„- 
Germania și Italia. Țara noastră a fost râprdî:6ntă”tă' 
de o delegație a Uniunii Tineretului Comunist. ..........

nalitatea .politicii externe 
românești. importanța 
contribuției active șt Con
structive a țării noastre la 
organizarea șt- asigurarea 
succesului__ _ Conferinței 
pentru -securitate și coo- 
PSfăț:e 14 EȚirppă 36 . "1? . Jele
Helsinki; - a reuniunilor de 
la Belgrad și Madrid? 
„Președintele Nieolae 

_—a^'ContiȚnifiT 
.. ioiworuR;— '.jf-iiCery enX 

nemijlocit, prin-'propuneri 
« ȘÎ apțiuni concrete, peiitrii 

depășirea momentelor de 
.. criză intervenite pe 

parcursul reuniunilor,- iar 
Referindu-se lă Ppesfi- de la Madrid, România opiliiite” ExeelcnȚeț/.Șale 

., giul de care președintele “
Nicolae Ceaușescu ț se 
bucură pe plan interna

țional. Fjlippo Musilli, 
.secretarul . general. al 
C.I.S.D.E., a arătat : „Este 
bine cunoscută și aprecia
tă politica externă pe care 
România, sub conducerea 
înțeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, o pro
movează de aproape două 
decenii, politică ce vizea
ză ea raporturile dintre 
state să fie bazate pe 
principii fundamentale ge
neral valabile, ca respec
tul independentei și suve
ranității naționale, ne
amestecul in treburile in
terne. avantajul reciproc. 
Aceste principii, promova
te consecvent de România, 
Prin glasul cel mai autori
zat al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, urmăresc sta
bilirea unor raporturi jus
te intre state, care să răs
pundă exigentelor realită
ților internaționale ac
tuale. România — a con
tinuat vorbitorul — a 
avut și are un rol deo
sebit in înfăptuirea secu- 

. rității și cooperării euro
pene. pentru ca procesul 
început la Helsinki să 
constituie o platformă de 

. colaborare trainică între 
țările europene. în pre- 

y zent. in cadrul reuniunii

au constituit* un punct? de 
referință pentru susțină
torii procesului destinde
rii și colaborării".

Ambasadorul, Alessan
dro Farace, fpst șef al dt- 
legațieij guvernului italian. . 
la Conferința de la Hel- 

,șiplți, a relevat importan- , 
- ta pe care au -avut-o- pen- ? 

trji .șucpf-șul Q,S,C.E._prg- • 
’, .punerile- - -prezentate ■ de - 

delegația, română. în spe-

acționează cu aceeași vi
goare pentru asigurarea 
continuității procesului 
început Ia Helsinki. De 
aceea, noi sttsțiiieni pro
punerea României de or
ganizare a viitoarei Teț>-, 
niuni a C.B.C'.Ț!. la Bucu
rești, întrucît această Țară; 
prin întreaga șa politică, 
oferă garanții pentru reu
șita deplină ă. acesteia".

Augusto Milana, secre-
tarul^ general ^al Mișcării pf.'niru stahilirea.unui .

. _ cadru democratic gl lu-
. crărjlor. pentru- instaura- . 
rea regulilor consensului 
și a principiului rotației, 
reguli care realizează

Creștine pentru Pace, a 
evidențiat .că România a 
oferit un exemplu unic 
de modul în care tre
buie soluționate proble-

dezideratat-tfe"egalitate a

. . ..fipf. univ. Giuliano 
Caroli a arătat că prin pu- 
blicărea ; lucrării. „O di
plomație pentru pace" a 

’dorit1 să’ infbrmeze opinia, 
publică italiană despre 

-contribuția deosebită pe 
care România, președinte
le Nicolae Ceaușescu o au 

”„,în mod constant în fa-, 
voarea păcii și înțelegerii 
internaționale, instaurării 
pe continentul nostru a 
unor relații de încredere, 
bună vecinătate și colabo
rare. Atît în perioada de 
pregătire, cit și în cadrul 
..celor trei reuniuni ale 
; C.S.C.E. — a arătat vorbi-

în două etape cheltuielile 
militare și destinînd su
inele astfel ecoiromisitc 
creșterii alocațiilor pen
tru copii, dezvoltării so- 
cial-economice., a țării. 
Aceste măsuri constituie 
dovezi concrete ale politi-. 
cii de pace și -destindere, 
ale' respectării arigajăihen- 
telor asumate-la-Helsinki, 
care este de dorit să’ fftî' 
urmate și 
celorlalte 
semnatare 
final.

Ziaristul 
pelone, membru al Comi
siei italiene pentru.. secu
ritate și cooperare-în Eu-:- 
ropa, a evidențiat origi-

de guvernele ,.- 
țări europene 

ale Actului
Alfonso Ster-

torul — România a desfă
șurat o activitate interna
țională demnă de cel mai 
înalt respect. în numeroa
sele luări de poziții în pro
blemele securității și coo
perării europene, președin- 
t li Nicolae Ceaușescu, 
folosind argumentele unei 
politici realiste, pe care o 
promovează consecvent de 
Ia alegerea șa în fruntea 
statului român, si-a adus 
o contribuție esențială Ia 
obținerea unor rezultate 
pozitive în raporturile in- 
tereuropenc. Iată de ce — 
a încheiat vorbitorul .— 
consider că propunerea 
României de organizare 
a viitoarei reuniuni a 
C.S.C.E. la București me
rită toată atenția Si spri
jinul guvernelor partici
pante la C.S.C.E.

In cadrul seminarului, 
delegația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist Român a pre-

■ zeritat 
tre în 
rității 
pene, 
sțructive 
Socialiste ... .
tru ca actuala reuniune de 
la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive.

Au mai luat cuvîntul 
reprezentanți ai partidelor 
comunist, socialist, repu
blican si liberal, precum 
și șefii delegațiilor orga
nizațiilor de tineret din 
Franța și R-F. Germania, 
care s-au referit la nece
sitatea convenirii măsuri
lor care să asigure suc- • 
cesul reuniunii de la Ma
drid în 
păcii și 
lor. în 
au pus 
constructiv 
la înfăptuirea prevederi
lor Actului final si asigu-/ 
rarea condițiilor continui- 
tații procesului de destin-” 
dere și colaborare in' EdJr^ 
ropa. ,

_______________________ >

poziția 'tării 
problemele 
și cooperării 
propunerile 

ale Republicii 
România, pen-

noas- 
secu- 
euro- 
con-

scopul destinderii.- - 
libertății popoare-" ’ 
acest context, ei ■ 
în lumină aportul • 

al României

Cooperarea economică - factor esențial 
al progresului tuturor statelor

MOSCOVA

Convorbiri— 
româno-sovietice

GENEVA 3 (Agerpres). — După încheierea dezbaterilor generale, lu
crările actualei sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa se 
concentrează asupra posibilităților de promovare a colaborării economice 
in domenii majore de interes general pentru toate țările regiunii.

Luind cuvîntul, reprezentantul țării 
.noastre. Al. Niculescu, a subliniat că 
România se pronunță pentru extin
derea și diversificarea cooperării teh- 
nico-științifice în Scopul de a asigu
ra accesul larg și neîngrădit la cuce
ririle științei și tehnologiei' moderne 
al tuturor statelor, in special al celor 
in curs de dezvoltare, in spiritul 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Relevind interesul României, al ce
lorlalte țări membre ale comisiei de 
a căuta, prin eforturi comune, soluții 
practice la problemele puse de folo-

menii concrete de colaborare vizind 
facilitarea transferului de ..tehnologie, 
dezvoltarea., tehnicilor cerute de uti
lizarea noilor surse de, energie. , inten
sificarea acțiunilor de conlucrare în 
ce privește cercetare^ științifică si 
dezvoltarea tehnologică. Menționînd 
importanța și; actualitatea recoman
dărilor formulate în documentul 
reuniunii europene pregătitoare care 
a avut .loc la București și in planul 
de-■ acțiune.1 adoptat ...de . .Conferința 
O.N.U. pentru știință și-tehnologie în 
folosul ile^ol'tă'rii. de la. Viena. dele- 

T . . . . gatul român a propus examinarea Țâr
sirea eficientă a științei'și tehnologiei, aprofundată de către-comisie, pentru 
modeme pentru realizarea obiective- . .a putea fi concretizate 5n acțiuni de 
lor de dezvoltare stabilite de fiecare cooperare științifică ,’și,.țehnică„.intre 
țară, vorbitorul a sugerat teme și do- toate țările -continentuiui.

MOSCOVA 3 — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu. transmite: La invi
tația Comitetului de stat pentru con
strucții al U.R.S.S., o delegație con
dusă de Dumitru Popa, ministrul 
construcțiilor industriale, a făcut <> 
vizită in Unjțmea Sovietică, unde ă 
avut convorbiri privind dezvoltarea; 
colaborării țehnico-științlfice''de pro
fil cu V. F. Prpmislov, președintele 
Comitetului Executiv a) Sovietului 
orășenesc Moscova.

Au fost trecute in revistă aspecte; 
legate dș îndeplinirea prevederilor 
planurilor de colaborare directă pe: 
perioada 1979—1980. fiind exprimat 
interesul reciproc în dezvoltarea co
laborării. A fpst semnat protocolul 
de colaborare tehnico-științifică pe 
1981—1985.

Delegația a fost primită de N. V. 
Talizin. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. A participat 
Traian Dudaș. ambasadorul României 
m Uniunea Sovietică.

In anii ’70, energia clasică disponi- ;'- țăraCterJ4*HitJ)ÎKât, epuizabil,,, al. rgr.. . Ja un adevărat cerc vicios : scumpirea 
bilă, în special cea obținută pe 'bază' zerveîor a contribuit-atît-,la- sporirea : ■ petrolului impulsionează inflația,
de petrol, precum și prețul acesteia rapidȚr a’Consum'ului,QlgpeodejlT 
au devenit, pentru prima dată, su- țel’Țarilor importatoare- de„cele-,ex- 
biecte de vie preocupare și chiar de 
profundă îngrijorară' pe plan mon
dial. Motivul? Toate statele sînt de- ________  ___________ L
pendente de produsele petroliere; '/cTdâț pD 'piață între‘cerere și. ofertă, 
care asigură aproape jumătate din 3 ’ .. . . ’
energia necesară funcțiilor vitale ale scump șî maî’Jrar" —, de.Si.' trebuie, 
societății. Așa cum ș-a putut constata 
m două rînduri în ultimul deceniu 
(1973 și 1978), orice perturbare majoră 
in aprovizionarea cu hidrocarburi 
transmite „unde de șoc" nu numiți 
economiei naționale, â vreunei țări, 
ei și pe plan mondial. Or, perspecti
va epuizării rezervelor de petrol ale 
lumii este atît de apropiată încît in- 
țr-un viitor previzibil va trebui să 
se treacă la folosirea altor surse de 
energie, îndeosebi a surselor noi șț 
regenerabile, problemă care va fi, 
dealtfel, abordată în cadrul unei con
ferințe speciale a Națiunilor Unite 
ee urmează să aibă loc, in luna au
gust, la Nairobi (Kenya). Cum s-a 
ajuns la actualele fenomene de criză 
din domeniul energetic ? In ce mă
sură ele afectează diferitele state- ale 
lumii ? Ce soluții se întrevăd în ve
derea depășirii impasului energetic ?

porteitoare, cit și la, dezințereșul și 
hețiăăăfea față de.căutarea.unor,moi .< 
surse energetice. Dezechilibrul .astfel 
a aus la „epoca petrolului tot mai
imediat spus "că nu toate- scumpirile - 
efectuate i^i”ău legitimițgțe,.. adică, 
fundamentare "' economică..; într-un 
singur deceniu, prețul ^arilfil.ui .de

care, la rindul ei, este invocată drept 
•argument pentru noi creșteri de pre
turi la țiței.

într-un astfel de cerc vicios sint, 
r de fapt, strivite țările sărace, care 

nici nu produc petrol, nici nu exportă 
produse industriale — dimpotrivă, ele 
sint .lovite de două ori — prin 
scumpirea țițeiului și, concomitent, a 
produselor industriale importate in 
scopul dezvoltării. Dubla lovitură 
este atît ’ de puternică încît, în ul-

rrr

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA 
BULGAR

■: .......... . ;:-*••••-. ..

stat si obștești. dfejZvoltărea raportu
rilor- internațional^ ale Bulgariei.

' îti delbat.eri s-aii subliniat succe
sele obținute de po'iiorui bulgar, sub 
conducerea! partidului, in perioada de 
la precedentul congrfe și s-au ana
lizat modalitățile1-de îifăptuire a noi- 
lor sarOirfi Tegate de cfezvoltarea' for- 

■ telor -de producție și "perfecționarea 
ansamblului vieții sociale.

AL P. C.
SOFIA 3 (Agerpres).;— Vineri. în 

cea de-a patra zi a lucrărilor celui 
de-al XII-lea 'Congres al Partidului 
Comunist Bulgar, delegații au exami
nat, în cadrul a cinci secțiuni și in 
plen, probleme fundamentale ale 
dezvoltării social-politice, economice 
și culturale a tăria’ periecționărea 
activității organizațiilor de partid, de

Miting al prieteniei româno-bulgare
SOFIA 3 (Agerpres). — Delegația 

P.C.R.. condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretai- al C.C. al P.C.R., 
care participă la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Bul
gar. a fost vineri oaspete al județului 
Blagoevgrad.

La intrarea pe teritoriul județului, 
delegația a fost întîmpinată de 
Dimitar Katsarov. membru al Birou
lui Comitetului județean de partid, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean, de alti activiști de partid.

La sediul Comitetului raional Pa
triei al Partidului Comunist. Bulgar, 
delegația a avut o întîlnire cu cadrele 
de conducere ale organelor locale de 
partid și de stat. în cadrul căreia 
gazdele au înfățișat realizările oame
nilor muncii din această zonă, aflată 
în extremitatea sudică a Bulgariei, si 
și-au împărtășit preocupările pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce revin raionu
lui din programul actualului Congres 
al partidului, în vederea dezvoltării 
în continuare a industriei, agricultu
rii. ridicării nivelului de trai al 
populației.

Principalul moment al vizitei l-a 
constituit întîlnirea cu colectivul de 
oameni ai muncii de la combinatul 
„Belașita" din orașul Petrici. impor
tant obiectiv industrial specializat în 
producția de instrumente și aparatură 
electronică de control, la care lu
crează 2 700 oameni. Salutînd cu 
căldură delegația partidului nostru, 
directorul general adjunct al combi
natului, Asparuh Dimitrov, i-a invi
tat pe oaspeți să viziteze între
prinderea.

A avut loc apoi un miting al prie
teniei. în cadrul căruia secretarul co
mitetului de partid, inginer Stoian 
Dulgherov. a exprimat satisfacția co- 
lectlvulpi de a''.'se1,.întîlrii,' cu repre
zentanți și partidului nostru, care se 
bucură de înalta stimă a tuturor celor 
ce îșl desfășoară activitatea în aceas-

tă întreprindere, ca și a întregului 
popor bulgar.

Luînd cuvîntul în numele munci
torilor. tehnicienilor și inginerilor din 
întreprindere, muncitoarea fruntașă 
Elena Stoilova. s-a referit la dezvol
tarea relațiilor de prietenie si cola
borare româno-bulgare. adresind. din 
partea tuturor celor ce lucrează în 
combinat, calde mulțumiri tovarășilor 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
care, prin înțelegerile realizate în ca
drul numeroaselor lor întîlniri. con
feră un conținut mereu mai bogat 
acestor relații, corespunzător intere
selor ambelor popoare, cauzei socia
lismului si păcii.

în cuvîntul său. tovarășul îosi'f 
Banc, după ce a felicitat colectivul 
pentru succesele obținute în intimpi- 
narea actualului Congres al P.C.B., 
s-a referit la activitatea desfășurată 
de poporul român*pentru înfăptuirea 
hotăfirilor celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., pentru realizarea cu 
succes a obiectivelor actualului cin
cinal. Trecînd in revistă evoluția me
reu ascendentă a legăturilor de pri+ 
etenie și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare, vorbitorul a 
reliefat rolul hotărîtor pe care îl au 
în acest sens întîlnirile și convorbirile 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Hotărîrile 
adoptate cu prilejul acestor întîlniri, 
devenite tradiționale — a spus vorbi
torul — au constituit momente de cea 
mai mare importanță pentru adîncirea 
prieteniei româno-bulgare.

Participanții la miting au ovaționat 
puternic pentru intărirea în continua
re a prieteniei trainice româno-bul
gare, pentru, dezvoltarea conlucrării 
fructuoase dintre cele două popoare 
vecine care construiesc socialismul.

Delegația P.C.R., însoțită de Petar 
Danailov, ambasadorul Bulgariei la 
București, a vizitat, de asemenea, 
complexul agroindustrial ..Spartak" 
din raionul Sandinski, și alte obiec
tive din județul Blagoevgrad.

THAILANDA

A fost restabilită autoritatea guvernului legal
BANGKOK 3 (Agerpres). — Vineri 

dimineața, la Bangkok a fost resta
bilită autoritatea guvernului legal 
condus de generalul Prem Tinsula
nonda. punindu-,se astfel, capăt ten- 
țgtiyei. de. lovitură de stat initiate în 
urmă cu,.două zile;>de un grup de 
militari in frunte- cu generalul Sânt 
Chipătifna — ’-informează agențiile 
ifltfevnatiohule ,de, presă. Unitățile mi
litare fidele ■ ■ primului ministru au 
preluat . controlul asupra punctelor 
strategice ale capitalei și a tuturor 
clădirilor administrative guverna
mentale. operațiune care s-a desfă
șurat fără vărsare de singe. Elemen-

tele rebele S-au predat. încercările 
de a opune rezistentă fiind sporadice. 
Principalii comandanți de unități 
care declanșaseră tentativa de lovi
tură de stat aU fost. arestați, iar con
ducătorul lor. generalul Sânt Chipa- 
tima. , a părăsit tara, plecind intr-o 
direcție necunoscută.

într-o declarație difuzată de pos
turile de radio și televiziune, pre
mierul Tinsulanonda a anunțat că 
situația a revenit la normal. Guver
nul thailandez. reunit in sesiune 
extraordinară, a anulat toate deci
ziile adoptate de autorii puciului 
militar.

" Sifiiâtîe încordată în Liban ț
,wjJM>.v3”3;';(5gerpres). — Joi seara, 

la. -Beirut' situația â continuaț să fă- 
mină încordată — a anunțat postul 
de radio „Vocea Libanului", reluaț 
de agerjțiile France Presse și1 Reuter. 
Ticuri^de-artilerie și exploziile mor- 
ti.er.elor pu.teau..fll..ijuzițe. de-,a lungul 
Hulei . de demarcație ce separă cele 
două sectoare, de. est. șț de V?șt, ale 
CțljJitale'i ' Libanului. O' nouă ofensivă 
ă fost lansată în cursul serii de joi 
îtnpotriVa cartierelor rezidențiale ale 
orașului.

Luptele ,au fost reluate cu violen
ță/ joi seara, și la Zahle, capitala

■fc.»

regiunii Bekaa, oraș situat la 60 km 
est de Beirut, după o încetare a fo
cului de numai două ore. Tirurile de 
artilerie și mortiere au început ■ pe 
malul mării, in cartierul „marilor 
hoteluri", la numai cîteva sute de 
metri vest de portul Beirut. Ele s-au 
extins apoi și în alte cartiere. Asu
pra cartierelor Achrafieh, Siufi, Sinn 
El Fii, Burj îlammud și Dora, pre
cum și a taberei de refugiați palesti
nieni Burj Barajneh au fost trase, 
potrivit „Forțelor libaneze", circa 400 
de obuze.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

dakar
Cil prilejul aniversării independenței țării dumneavoastră, am plăcerea 

să. vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune. urări.'de sănătate și. feri
cire^ personală, de progres, prosperitate și pace poporului senegalez prieten.

îrpi eXpripi deplina convingere că raporturile de strinsă 'tyMțftrare Care 
s-au statornicit intre Republica Socialistă România și Republica Senegal se 
vor aprofunda și diversifica tot mai mult, în interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al politicii de pace, independență națională, destindere și -înțelegere 
in lume. ....

Poporul senegalez sărbătorește- as
tăzi împlinirea a 21 de ani de la 
proclamarea independenței naționa
le — eveniment ce a deschis o 
etapă nouă, de adinei prefaceri eco
nomice și sbciăle în viața tinărului 
stat african.

Străvechea- „tară a arahidelor", 
cum era denumit Senegalul, dato
rită locului dominant deținut de 
acest produs la export, a obținut 
in ultimele două decenii o serie de 
importante sticcese pe linia valori
ficării celorlalte bogății ale solului 
și subsolului, a făuririi unei indus
trii proprii. Au fost construite zeci 
de fabrici și uzine, au fost desco
perite mari zăcăminte de fosfați,., 
minereu de fier, marmură și a în
ceput o vastă operațiune de ame
najare a cursului fluviului Senegal. 
Ultima , măsură, se înscrie, dealtfel, 
ca principalul obiectiv al, planului 
dd dezvoltare 1977—1981 și al ani
lor jzfitori. Ea prevede realizarea a 
13 baraje, care vor permite irigarea 
a 500 000 de hectare de pămînturi 
aride. In cadrul ;aceleiași preocu
pări de înlăturare a efectelor ca
tastrofale ale secetei din Sahel, se

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

are' în vedete împădurirea, anual, 
a unei suprafețe de 10 000 hectare,, 
în așa fel ca pădurile să ocupe 30 
la sută din teritoriul național.

Poporul român, care este un prie
ten apropiat al. popoarelor africane, 
al tuturor popoarelor ce au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, urmărește cu simpatie succe
sele obținute de poporul senegalez 
în direcția consolidării independen
ței, a făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Senegal se dezvoltă re-! 
lății dă prietenie șl colaborare, ba
zate pe stimă și respect reciproc, 
care cunosc o evoluție mereu as
cendentă. O contribuție hotăritoafe 

Ja dezvoltarea ațieștor relații au 
adus-o intilnirile din ultimii ani 
dintre președin t ele . Nicolae 
Ceaușescu și fostul președinte Leo
pold Sedar Senghor. Acordurile și 
înțelegerile realizate cu.. prilejul 
dialogului la cel mai înalt nivel au 
pus bazele unei colaborări de lungă 
durată, reciproc avantajoasă, tare 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Festivitățile consacrate celei de-a XXX-a 
aniversări a creării Asociației de prietenie 

Finlanda-Romănia
HELSINKI 3 (Agerpres). — La 

complexul „Kulturitalo" din Hel
sinki s-au desfășurat festivitățile 
consacrate celei de-a XXX-a ani
versări a creării Asociației de prie
tenie Finlanda—România. Au parti
cipat Jouko Kajanola, ministrul 
muncii. Matti Hakkanen, subsecre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe,. Oiva Bjorbacka, membru 
al Biroului Politic, secretar al C C. 
al Partidului Comunist Finlandez, 
profesor Lauri Lingren. președin
tele Asociației de prietenie Fin
landa—România, funcționari supe
riori din Ministerul Educației, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în capitala finlandeză, un numeros 
public.
^Prezentând salutul guvernului. J. 

Kajanola a evocat dezvoltarea 
economico-socială a României, mai 
ales iii ultimii 15 ani. prezenta ei 
activă în viata internațională. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — a 
relevat vorbitorul — a adus o con-

—/ iu 
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tribuție esențială și semnificativă 
la dezbaterea problemelor care 
confruntă lumea de astăzi. Tntilni- 
rile dintre șefii de stat ai României 
și Finlandei, precum și Ia alte ni
veluri, au adincit raporturile bilatfe- 
rale pe multiple planuri intre țările 
noastre".

în luările lor de cuvînt. Lauri 
Lingren și Cezar Lăzărescu. pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno—finlandeze, au evidențiat 
acțiunile organizate pentru popu
larizarea realizărilor României si 
Finlandei, pentru apropierea dintre 
cele două țări și popoare, ceea ce 
reprezintă o contribuție la cauza păcii 
și destinderii in Eu-opa si in lume.

în încheierea festivităților, an
samblul artistic „Rapsodia Some- 
șană" din Cluj-Napoca a prezentat 
un bogat si.reușit .program de Cîn- 
tece si dansuri populare românești.

La festivități a luat parte am
basadorul României la Helsinki, 
Maria Stănescu.

Constituirea Asociației 
de prietenie Australia — România

că pentru eradicarea foametei, pină 
la sfirșitul secolului, țările sărace 
vor trebui să-și sporească producția 
agricolă, în medie, cu 4 la suță pe 
an, față de 2,8 la sută, cit a 
ritmul de creștere în ultimele două 
decenii. Un obiectiv nu prea greu de 
atins. Statele dezvoltate realizează 
asemenea ritmuri. Dar cu ce preț ? 
Țările bogate obțin o tonă de ce
reale consumînd din plin combusti
bil — de o sută de ori mai mult 
decit țările sărace. în actuala con
junctură energetică, ar putea oare

UN FRUCT AMAR AL VECHII 
ORDINI ECONOMICE MONDIALE. 
S-a afirmat nu o dată, și pe bună 
dreptate, că purtătorii de energie 
sint, în același timp, purtători de pro
gres. Dar din milioanele de cuvinte 
ce au fost rostite sau scrise. în Ul
timii ani, pe marginea crizei energe
tice, puține s-au referit la fap
tul că bunăstarea oamenilor este 
direct proporțională cu cantitatea de 
energie care revine consumului fie
căruia. Astfel, in timp ce în țările 
bogate consumul mediu anual de 
energie pe locuitor este de 6 tone 
echivalent cărbune (T.E.C.), în țările 
sărace el se ridică doar la 0.4 T.E.C. 
Decalajele energetice sînt, deci, o re
flectare a celor economice, care se 
află la înseși originile actualului im
pas. Petrolul ieftin provenit din „Su
dul sărac" a dat, firește, un puternic 
impuls creșterii economice în „Nor
dul bogat". Practic, se poate spune 
că prin exploatarea sa nemăsurată 
s-a realizat dezvoltarea accelerată a 
unor state pe seama altor state. Pe 
de altă parte, faptul că multă vreme 
prețul țițeiului nu a fost corelat cu 
Parametrii economici determinați de

țiței a sporit de 20 de ori — ■! — iar 
pentru ă potoli setea ’de petrol a lu
mii, specialiștii apreciază că; pînă la 
sfîrșitul secolului, .ar trebui descope
rită in fiecare an o -„Mare-a- Nordu
lui", respecțiv rdgeryț’ gchi'CătaițȘ cit: 
cele identificate .’pe fundul acestei 
mări.

DUBLĂ LOVITURĂ DATĂ SĂRA
CILOR. In această situație, la prima 
vedere, s-ar putea crede că cele mai 
afectate de pe urma scumpirii verti
ginoase a petrolului ar fi țările dez
voltate, deoarece acestea consumă 
patru cincimi din producția mondială 
de țiței. Lucrurile nu se petrec însă 
astfel. Statele capitaliste industriale 
au reacționat la creșterea prețului la 
barilul de țiței prin scumpirea con
tinuă și puternică, inflaționistă, a 
propriilor produse, pe care le exportă 
în bună măsură in chiar țările pro
ducătoare de petrol, prin devalorizări 
monetare și alte acțiuni speculative 
menite să ușureze „nota de plată". 
La rindul lor, țările producătoare au 
răspuns prin noi majorări de preturi 
la petrol. în felul acesta s-a ajuns

tima vreme, marea majoritate a ță
rilor „lumii a treia" și-au văzut blo
cată creșterea economică. Se știe că 
in 1980 statele sărace aveau o dato
rie externă consolidată de peste 400 
miliarde de. dolari, din care ..nota 
petrolieră" singură reprezenta 50 de 
miliarde (circa o optime), față de 
numai 30 miliarde în 1978. Or. dacă 
prețui țițeiului va continua să crească 
in același ritm de pînă acum, spe
cialiștii consideră că această notă 
va ajunge în 1990 la 200 miliarde de. 
dolari, ceea ce lasă să se întrevadă 
cit de adincă prăpastie se deschide 
în fata „lumii a treia".

Drama tinde să ia proporții și mai 
mari. Doi din trei locuitori 
netei trăiesc în țările în curs 
voltare, unde. în prezent, 
jumătate din populație nu

urma „lumea a treia" aceeași cale 
de sporire a producției agricole ? Iată 
de ce se apreciază că energia, res
pectiv găsirea unor căi mai economi
coase de folosire a ei, paralel cu va
lorificarea unor surse energetice noi, 
se află in miezul tuturor problemelor 
dezvoltării.

CANBERRA 3 (Agerpres). — La 
Canberra a avut loc ceremonia 
creării oficiale a Asociației de prie
tenie Australia — România. Cu 
acest prilej, ministrul în guvernul 
federal australian pentru teritoriul 
capitalei, M. Hodgman, a rostit o 
alocuțiune în care a elogiat politica 
externă a României, personalitatea 
politică de mare prestigiu interna
tional a 
Ceausescu, 
care țara noastră, 
ședințele României socialiste, abor
dează complexa problematică inter
națională actuală.

Au rostit, de asemenea, alocuțiuni 
A. Gillespie-Jones și J. Forace, 
președintele și, respectiv, secretarul 
general al asociației, precum și în-

președintelui Nicolae 
modul constructiv in 

personal pre

sărcinatul cu afaceri a.i. al tării 
noastre la Canberra. Constantin 
Tunsanu.

Cei prezenți la manifestare, prin
tre care se aflau membri ai guver
nului si parlamentului australian, 
diplomați, militari, magistrați, oa
meni de cultură și ziariști, precum 
Si un numeros public, au vizitat o 
expoziție de carte românească, în 
cadrul căreia, la loc de frunte, se 
află opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In calitate de președinți de onoare 
ai Asociației de prietenie Austra-, ■ 
lia — România au fost aleși Al. Gra-\ , 
saby, ministru pentru relațiile din
tre comunitățile etnice, și atletul 
Ron Clarke, fost multiplu campion 
mondial.tățile financiare și tehnice ale multor 

țări, este necesară colaborarea tuturor 
statelor lumii. în același timp, este 
imposibil de conceput soluționarea 
problemei energiei, ca și cea a ma
teriilor prime, printr-o tratare uni
laterală și fragmentară, independenta 
de celelalte probleme de care este 
strîns legată, ca, de exemplu, dezvol
tarea sau relațiile comerciale și fi- 
nanciar-valutare internaționale. Toc
mai de aceea, țările în curs de dez
voltare au propus lansarea. în cadrul 
unui forum universal, a unei runde 
de negocieri globale „Nord—Sud", 
care să asigure abordarea integrată 
a problemelor, adoptarea unor măsuri 
concrete și coerente, menite să ducă 
la atingerea obiectivului final — edi
ficarea unei noi ordini economice 
mondiale.

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu — care au adus 
o importantă contribuție la elabora
rea conceptului de nouă ordine eco
nomică, la cristalizarea cerințelor și 
direcțiilor sale de acțiune — conside
ră că un obiectiv prioritar ce trebuie 
atins este negocierea unui ansamblu 
de măsuri în domeniul producției, 
consumului și distribuției de energie, 
vizînd trecerea progresivă și echita
bilă către un sistem diversificat de 
resurse energetice. în opinia țării 
noastre, alături de acțiuni la nivel 
național privind raționalizarea con
sumului, dezvoltarea potențialului 
energetic, inclusiv prin utilizarea in
tensă a noi surse de energie, este 
necesar să se promoveze o cooperare 
echitabilă între producători și con
sumatori, care să tină seama de in
teresele stabilității economice mon
diale și, in special, de necesitatea 
progresului mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare. România consi
deră că cerințele creșterii economice 
impun, totodată, asigurarea de ra- 

. porturi fundamentate economic între 
prețurile marilor categorii de măr
furi — materii prime, energie, pro
duse alimentare și bunuri manufactu
rate — astfel, ea influența situațiilor 
de monopol pe- piață să fie redusă 
la minimum, că preturile să reflecte 
costurile și utilitatea produselor, să 
fie remuneratorii pentru producă
tori șr echitabile pentru consumatori. 
Sint tot atîtea exigențe ale asigurării 
unei dezvoltări stabile și dinamice a 
economiei mondiale, in interesul pă
cii și șecuritătii tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

r
e scurt

AGENȚIILE DE PRESĂ

PRIMIRE LA MOSCOVA. Leonid 
Bre.inev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit pe ministrul de externe al 
R.F. Germania, Hans-Dietrich Gen
scher. aflat in vizită la Moscova. 
După cum relevă agenția T.A.S.S., 
partea sovietică a apreciat favo
rabil în cursul convorbirii relațiile 
dintre cele două țări si s-a pronun
țat pentru dezvoltarea lor in con
tinuare. La rindul său. ministrul 
vest-german a relevat dorința gu
vernului R.F.Q. de a contribui la 
dezvoltarea raporturilor bilaterale, 
întrevederea a prilejuit, de aseme
nea. un schimb de opinii în prin
cipalele probleme ale situației in
ternaționale.

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA. La Phenian 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea — informează 
agenția A.C.T.C. Plenara a dezbătut 
p -oblema ridicării in continuare a 
eficienței conducerii și activității 
întreprinderilor, adoptind hotăriri 
corespunzătoare. La încheierea lu
crărilor. Kim Ir Sen. secretar gene
ral al C.C. al P.M.C., a rostit o cu
vin tare.

DECLARAȚIE. Secretarul general 
al Partidului Progresist ai Oame
nilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
Ezekias Papaioannou. a declarat re- 
cenț că, după alegeri, partidul său 
vă colabora cu toate forțele demo
cratice care vor adera la linia tac
tică de reglementare a problemei 
cipriote adoptată de . Consiliul Na
țional și de guvern in 1977. Pe de 
,ațtă parte, Papaioannou a exclus 
posibilitatea ca A.K.E.L. să cola
boreze" cil partidul Adunarea De
mocratică, condus de Glafkos de
rides.

MĂSURI ECONOMICE ALE 
NOULUI GUVERN ARGENTI
NIAN. Ministrul economiei în noul 
guvern argentinian. Lorenzo Si- 
gaut. a anuntat un program de • 
măsuri menit să contribuie Iă ieși
rea țării din actuala criză econo
mică — informează agenția E.F.E. 
Programul include devalorizarea cu 
aproape 30 la sută a pesouluj în 
schimburile cu dolarul, stimularea 
exporturilor, limitarea, într-o anu
mită măsură,,a importurilor, înghe
țarea cheltuielilor publice.

DEFICITUL BALANȚEI! DE 
PLĂTI A R. F. GERMANIA. Po
trivit datelor oficiale publicate, la 
Bonn, deficitul balanței de plâ i a 
Republicii Federale Germania a 
atins anul trecut 13,4 miliarde dor 
lari.

SOLUȚII REALISTE, RECIPROC 
AVANTAJOASE. „Nu există nimeni 
pe glob care să poată face de unul 
singur un creion", afirma cunoscutul 
economist american Milton Fried
man. folosind această butadă în in- . 
tenția de a scoate în relief gradul de 
interdependență ce caracterizează lu
mea de azi. intr-adevăr, lemnul ar 
putea proveni dintr-o pădure din 
America de Nord, de pildă, grafitul . 
dintr-o mină din America de Sud,-* 
iar cauciucul pentru guma atașată- - 
creionului, dintr-o plantație din Aster. 
Dacă la producerea unui simpluTCre
ion adeseori conlucrează — nu nu
mai ipotetic, ci și practic — cîteva 
state, este lesne de înțeles.că pentru 
a se realiza trecerea la Exploatarea 
surselor noi de energie, care presu
pune investiții ce degășesc posibili-
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ai pla- 
de dez- 
aproape 

_______ __ _ are de 
lucru, un sfert trăiește sub spectrul 
foametei și o treime duce lipsă acută 
de apă potabilă și asistență medica
lă. Care va fi însă situația „lumii a 
treia" in anul 2000, cînd ea va con
centra cinci din șase locuitori ai 
globului 1

Dacă luăm, de pildă, problema ali
mentară, specialiștii F.A.O. consideră

, POPULAȚIA GLOBULUI. In anul 1980, populația mondială se cifra . 
la 4 miliarde 437 milioane locuitori — indică raportul recent publicat al

I Consiliului economic și social al O.N.U. tn decursul ultimelor trei decenii, I 
populația globului a crescut cu 1.9 miliarde, adică de la 2A miliarde la

I 4,4 miliarde. Prognozele demografice estimează că Terra va fi locuită de I
I 6,1 miliarde oameni în anul 2000, de 7 miliarde in 2010 și 8,3 miliarde in j 

2025 La sfirșitul primului sfert al secolului al XXI-lea. 83 la sută din
1 populația mondială va trăi în țări in curs de dezvoltare, față de 74 la sută. | 
J în prezent Pe continente, raportul apreciază că. pînă in 2025. populația 

Africii se va tripla, cea a Asiei de sud se va dubla, iar a America Latine
| va spori cu 150 la sută.


