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ARAD :

Venituri din export permanent mai mari Economii

decît cheltuielile pentru import!

Bătălia pentru un milion de hectare
porumb în cultura a doua

trebuie intensificată in toate unitățile agricole pentru a se folosi

din plin condițiile favorabile din această vară

„România participă activ 
ționale. In acest cadru, pentru 
producție, importăm petrol, cărbune cocsificabil, minereu de fier, 
metale neferoase, bumbac și alte materii prime. Este necesar să 
luăm toate măsurile pentru a asigura mijloacele de plată necesare 
realizării acestor importuri și aceasta presupune, în primul rînd, 
intensificarea exportului".

la schimburile economice inferna
li asigura dezvoltarea activității de

ȚZv
în ansartvOlul preocupărilor legate 

de dezvoltarea dinamică, la un nivel 
calitativ mai înalt a economiei noas
tre naționale în actualul cincinal 
(1981—1985), un loc prioritar ii ocu
pă — așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii — creșterea substanțială a efici
enței activității de comerț exterior și 
cooperare economică internațională.

Intr-adevăr, dezvoltarea multilate
rală și în ritm susținut a economiei 
naționale a pei-mis participarea tot 
mai activă a României la diviziunea 
internațională a 
muncii, la circui- ----------------------
tul mondial de .
spirituale. Comer- îndeplinirea r 
tul exterior și
cooperarea econo- miinPitfirP'mică internațio- 11 IUI IUI LUI U»
nală au devenit 

rSuVras: Si valutare ii 
gii activități eco- ’
nomice, cu un in- rnalHori
semnat aport la | CdlIZdll
crearea venitului
național. In pas ----------------------
cu progresele rea
lizate pe ansarpblul economiei, co
merțul exterior a obținut rezultate de 
seamă, atît din punct de vedere canti
tativ, cit și calitativ. în cincinalul 
1976—1980, volumul comerțului exte
rior a sporit de două ori față de cinci
nalul anterior, lărgindu-și, țotodată, 
substanțial aria geografică. S-a îmbu
nătățit, de asemenea, eficiența comer
țului exterior prin sporirea ponderii 
produselor superior prelucrate la ex
port, prin creșterea, în 1980, cu circa 
90 la sută a gradului de valorificare a 
tonei de marfă în raport cu 1975.

Cu toate rezultatele obținute, pla
nul de export n-a fost realizat inte
gral în cincinalul trecut, datorită atît 
deficiențelor în activitatea de comerț 
exterior, cit și lipsurilor din unele 
sectoare ale producției materiale, în- 
tirzierilor în punerea în funcțiune a 
unor obiective ce trebuiau să livreze 
pentru piața externă mărfuri și va
lori importante. In aceste condiții, nu 
s-a acționat însă hotărît pentru a se 
pune stavilă creșterii importurilor, 
fapt care a contribuit la înrăutățirea 
balanței comerciale și de plăți ex
terne.

In aceeași direcție au acționat și o 
«erie de factori externi, generați de

NICOLAE CEAUȘESCU
accentuarea fenomenelor de criză din 
economia mondială. Măsurile comer
ciale protecționiste adoptate de unele 
țări capitaliste dezvoltate, în condi
țiile unei recesiuni economice pre
lungite, fac tot mai dificilă pătrun
derea pe piețele lor a produselor pro
venite din alte state. In același timp, 
inflația galopantă din țările respec
tive a scumpit considerabil propriile 
produse. Pe fundalul crizei din eco
nomia capitalistă, al fluctuațiilor mo
netare de pe piețele financiare inter
naționale, au loc adevărate irupții ale 
prețului la unele materii prime, în

muncitorești — de a nu se mai 
recurge, sub nici un motiv, la credite 
externe ; de a nu mai admite nici un 
fel de creștere a datoriei externe și 
de a acționa ferm, incepînd chiar din 
acest an, pentru reducerea continuă 
a acesteia pină la lichidarea ei com
pletă.

Este o problemă esențială a dezvol
tării economiei naționale și ridicării 
nivelului de trai al poporului în 
actualul cincinal, a cărei soluționare 
presupune, înainte de toate, trecerea 
hotărită a fiecărui colectiv de muncă 
la transpunerea in

de materii prime 
Și

Colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Arad 
raportează că în perioada care 
a trecut din acest an, printr-o 
mai bună organizare a produc
ției și a muncii, prin creșterea 
productivității 
cerea cu 3,9 
materiale la 
ducție-marfă, 
producție suplimentară în 
loare de 90,3 milioane 
Totodată, prin gospodărirea 
judicioasă a materiilor 
me, materialelor și combustibi
lului, au economisit 508 tone 
metal, 5 778 tone combustibil 
convențional, 9,5 tone fire și fi
bre tip 
lemnoasă 
sebită la 
lizări au 
muncă de la întreprinderea de 
vagoane, întreprinderea tex
tilă, întreprinderea „Arădean- 
ca“, combinatul de prelucrare a 
lemnului. (Mircea Dorgoșan).

muncii și redu- 
lei a cheltuielilor 

1 800 lei pro- 
au realizat o 

va- 
lei. 
mai 
pri-

bumbac, 743 mc masă 
etc. O contribuție deo- 
obținerea acestor rea- 
adus-o colectivele de

special la petrol. Iar pentru a profita 
de situația creată, marile bănci din 
Occident practică o dobîndă exage
rat de mare, de 20 la sută și chiar 
mai mult, transformînd creditul in
tr-o nouă formă de exploatare și 
aservire a țărilor In curs de dezvol
tare.

Datorită interdependențelor cres- 
cinde din lumea de azi, nici o țară 
nu este ferită de consecințele actualei 
crize economice și financiare mon
diale. Astfel, dacă luăm exemplul 
țării noastre, în 1980, la țițeiul im
portat, necesar economiei naționale, 
România a fost nevoită să plătească 
în plus, față de 1979, numai pentru 
creșterea de preț, circa 1,5 miliarde 
de dolari. Dacă pentru efectuarea 
plăților în cauză s-ar recurge la cre
dite externe, dobînzile aferente ar 
ridica la aproape două miliarde 
această sumă, in schimbul căreia 
nu se primește nimic, ea repre- 
zentind o parte din povara crizei pe 
care țările dezvoltate o aruncă pe 
umerii statelor în curs de dezvoltare. 
Toate acestea arată cit de înțeleaptă 
este hotărirea conducerii partidului 
și statului — unanim aprobată de cel 
mai înalt for al democrației noastre

tei legi este de

viață a principii
lor noului meca
nism economico- 
financiar. așa cum 
sint ele reflecta
te în legea pen
tru întărirea au- 
toconducerii mun
citorești și auto- 
gestiunii economi- 
co-financiare și 
valutare în acti
vitatea de comerț 
exterior și coope
rare economică 
internațională.

Obiectivul fun
damental al aces- 
introduce princi- 
valutare atît la

a 
piui autogestiunii 
nivelul unităților producătoare, cit și 
la cel al întreprinderilor de comerț 
exterior. Firește, balanța de plăți ex
terne a economiei naționale nu este 
numai o problemă generală a Statului, 
ci și o problemă particulară a fiecărei 
unități economice în parte. Cum ar 
putea satisface statul cererile de im
port ale unei Întreprinderi sau alteia, 
atît timp cit unitățile economice in
sele, care sint singurele în măsură să 
aducă, prin activitatea lor de comerț 
exterior, mijloacele de plată necesare, 
n-ar contribui la formarea și sporirea 
rezervelor in valută ale sta'tului 1

Iată de ce legea prevede tn 
mod expres obligația ministerelor, 
celorlalte organe centrale și locale, a 
unităților producătoare și întreprin
derilor de comerț exterior de a lua 
toate măsurile pentru ca producția 
de export, comercializarea mărfurilor 
pe piețele externe, acțiunile de coope
rare internațională să asigure acope-

Gh. CERCELESCU
(Continuare in pag. a III-a)

Culturile succesive constituie o 
însemnată rezervă de sporire a pro
ducției agricole. In această vară, pe 
terenurile de pe care se strînge re
colta de orz și grîu se însămințează 
un milion de hectare cu porumb, 
precum și suprafețe apreciabile cu 
plante furajere și legume. Din da
tele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că, pînă în seara zi
lei de 8 iulie, au fost însămînțate 
597 600 hectare cu diferite culturi 
succesive, din care 482 300 hectare 
cu porumb. Așa cum rezultă și din 
harta alăturată, in diferite ju
dețe s-a încheiat această lucrare. 
In unele județe însă, cu toate că ce
realele paioase au fost recoltate de 
pe mari suprafețe, însămințarea 

■ culturilor succesive a întîrziat. Ast
fel, pină la 8 iulie a fost strînsă re
colta de pe 1 238 115 hectare, dar te
renul a fost eliberat de paie în pro
porție de numai 63 Ia sută, ceea ce 
a determinat ca și semănatul cultu
rilor succesive să se facă doar pe 
50 la sută din suprafețele prevă
zute. De aici se desprinde conclu
zia că, paralel cu recoltarea, este 
necesar să se acționeze în vederea 
eliberării terenului de paie, iar me
canizatorii să treacă neîntîrziat Ia 
semănat. Aceasta presupune ca, pe 
lingă folosirea cu randament supe
rior a preselor de balotat și a ma
șinilor de căpițat, să fie atrași la 
strîngerea și transportul paielor un 
număr cit mai mare de oameni.

HUfitODAU

TULCtA
[■.tbzwa

IURQIU

duble In seara de 8 Iulie. Cifrele înscrise

BtSTR.'TA- NĂMUD

numcmun. oucwtșn

Stadiul Insămințâril culturilor
pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele însămînțate în întreprinderile 
agricole de stat (cifra de sus) șl in cooperativele agricole (cifra de jos). 
Județele notate cu o linie nu au plan de însămînțări la culturile duble

Ploile din ultimele zile asigură 
condiții optime pentru reușita cul
turilor duble și obținerea, pe aceas
tă cale, a unei producții suplimen-

tare de porumb, furaje și legume. 
Succesul acțiunii depinde acum de 
însămințarea cit mai devreme a 
acestor culturi.

IERI A FOST RECOLTAT GRÎUL DE PE 87 000 HECTARE
Viteza zilnică trebuie mult mărită prin folosirea fiecărei ore 
bune de lucru, pentru a încheia grabnic secerișul, 

transportul și depozitarea întregii recolte
In pagina a lll-a, relatări din județe

întărirea continuă a legăturilor cu masele
obiectiv central al muncii de partid

Marile izbînzi obținute în edifica
rea societății socialiste pe pămintul 
României își au originea în faptul că 
Partidul Comunist Român, îndepli- 
nlndu-și rolul de forță politică con
ducătoare a societății noastre, pune 
la baza Întregii sale activități adînci- 
rea și perfecționarea, legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii, cu în
tregul popor, principiu care a deve
nit, odată cu cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, una din preocu
pările sale constante. In acest sens, 
la cel de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, arăta: „Nu trebuie 
să uităm nici un moment că afir
marea rolului conducător al partidu
lui nu se poate înfăptui decit in 
strinsă legătură cu clasa muncitoa
re, cu oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, cu întregul po
por, că numai participarea activă a 
întregului popor Ia conducerea so
cietății noastre socialiste dă expresia 
supremă a rolului conducător al par
tidului in societate".

Un strălucit exemplu a ceea ce se 
cheamă legătura cu masele 11 dă 
însuși secretarul general al partidu
lui, aflat permanent în rîndul celor

ce muncesc, purttnd cu ei un dialog 
viu, deschis. Este pe deplin îndrep
tățită aprecierea potrivit căreia cabi
netul de lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este țara întreagă. Comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Bacău au avut do multe ori satis
facția de a-1 avea pe secretarul ge-

acestor principii, comitetul județean 
de partid, celelalte organe și orga
nizații de partid din teritoriu con
sideră ca primă îndatorire infor
marea exactă, clară și rapidă a oa
menilor muncii asupra direcțiilor 
dezvoltării economico-sociale, așa 
cum sînt alo precizat* in hotărîril*

Alexandrina GĂINUȘE
prim-secretar al Comitetului Județean Bacău al P.C.R.

neral al partidului in mijlocul lor. 
Vizitele sale de lucru au constituit 
minunate prilejuri de a învăța ne
mijlocit, pe viu, concret, cum trebuie 
să lucrăm cu masele, ce înseamnă a 
fi receptiv față de părerile oameni
lor, a fi operativ in valorificarea 
Ideilor și experienței lor, în rezol
varea problemelor pe care le ridică.

întărirea continuă a legăturii cu 
masele, asigurarea participării active 
a oamenilor muncii la elaborarea 
planurilor, la luarea hotăririlor Și 
înfăptuirea lor reprezintă principii 
fundamentale ale conducerii științi
fice a societății noastre. în aplicarea

Foto ; E» Dichiseanu

conducerii de partid șl de stat șl 
asupra sarcinilor concrete derivate 
din acestea potrivit specificului ju
dețului. In procesul elaborării căilor 
și mijloacelor pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite sînt consultate 
cercuri tot mai largi de oameni ai 
muncii, sînt ascultate părerile lor și 
implicit atrași în aplicarea măsurilor 
pe care ei înșiși le-au propus. Pe 
aceste coordonate s-au desfășurat în 
toate unitățile economice dezbaterile 
pe marginea prevederilor de plan pe 
anul 1981. Drept urmare, oamenii 
muncii din județul Bacău au înde
plinit prevederile planului pe pri
mul semestru al anului 1981, obținînd 
o producție-marfă suplimentară de 
peste 300 de milioane de lei. Au fost, 
de asemenea, date în folosință 1 475 
apartamente, depășind cu 200 de 
apartamente prevederile planului pe 
primul semestru.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
a fi analizele pe care biroul și secre
tariatul comitetului județean de 
partid le organizează la fața locului,

in unitățile Industriale, pe șantierele 
de construcții, in consilii unice și 
unități din agricultură. Analizele 
propriu-zise sînt precedate de pre
zența activiștilor in organizațiile da 
partid, in mijlocul colectivelor de 
oameni al muncii, pe care li con
sultă. cărora le cer părerea asu
pra cauzelor ce au generat q serie 
de neajunsuri și căilor de înlăturare 
a acestora. Asemenea acțiuni au 
avut loc la Trustul petrolului Moi- 
neștl, la mina Comănești și la Com
binatul petrochimic Borzești, care au 
determinat rezultate superioare față 
de anii precedent!. In prezent se 
obține o producție zilnică de petrol 
cu peste 100 tone mai mare decît la 
începutul anului, iar în sectorul ex
tracției de cărbune s-a realizat inte
gral planul pe primele 6 luni ale 
anului în curs. Colectivele din În
treprinderile județului se ocupă cu 
mai multă răspundere de valorifica
rea superioară a metalului, a lem
nului, de creșterea ponderii materia
lelor recuperabile, de diminuarea 
Importurilor, prin asimilarea de noi 
produse, piese de schimb și sub- 
ansamble, reducerea substanțială a 
consumului de materii prime, mate
riale, energie șl combustibil.

După cum se știe, pentru dezvol
tarea caracterului democratic al 
activității in toate compartimentele 
vieții materiale și spirituale, în con
cordanță cu profundele mutații sur
venite în structura societății româ
nești și cu cerințele actuale și de 
perspectivă, în țara noastră a fost 
creat un cadru organizatoric care
(Continuare in pag. * V-a)

0 sulă de ani de la apariția revistei „ConteniporannF

Dezbaterea de idei
in slujba înfloririi culturii

Legea apără avuția obștii, a cetățenilor,
cetățenii să respecte și să apere legea

Pare de prisos, dar se va vedea 
mai jos că e necesar să amintim că 
trenurile constituie un bun al tutu
ror. că materialul rulant al căilor fe
rate reprezintă o parte din averea 
comună ce se cere ocrotită, întreți
nută, păstrată, folosită cu grija pe 
care o datorăm oricărui bun din a- 
cest patrimoniu intangibil al societă
ții noastre : avutul obștesc. Mai mult 
chiar. In cazul vagoanelor de călă
tori. calitatea de bun al tuturor are 
un înțeles chiar foarte direct și con
cret. Oricine, practic, călătorește cu 
trenul, fie in interes de serviciu, fie 
în interes personal, fie de nevoie, fie 
din plăcere. Și oricare călător pre
tinde — pe bună dreptate — să că
lătorească în condiții civilizate.

Dar de cine depind aceste condi
ții ? Statul oferă vagoane frumoase, 
moderne, confortabile. Personalul fe
roviar le întreține, in general, cores
punzător. Se poate vedea 
Ieșirea unui tren din triaj, 
întorc ele din cursă 7

Ne-am pus întrebarea de mai sus 
din două motive. Primul — pentru că 
nu o dată am descoperit, ca pasageri, 
unele atitudini grobiene, dovezi ale 
lipsei de respect elementar față de

valori care încorporează muncă și 
materiale, care sint puse la dispozi
ție publică pentru a fi folosite de 
întregul public. Al doilea motiv îl 
constituie... o cifră. Am aflat, la Re
gionala C.F.R. București, că degra
dările produse vagoanelor de către

pe unde trec toate trenurile care vin 
sau pleacă ” "

...Urcăm 
soane 5302, 
In primul 
nu există 
fel de

din Gara de Nord.
in trenul cursă de per- 
venit din direcția Buzău, 
vagon — 21—47437—9 — 

locșor nepresărat cu 
fel de resturi — hîrtii.

anchetă socială

asta la 
Cum se

călători fără conștiință, lipsiți de bun 
simț și educație elementară, însu
mează, numai în cursul anului 1980 
și numai in conturile acestei regio
nale, pagube de 33 de milioane de 
lei. Altfel spus — contravaloarea 
unei garnituri de tren I

Căutînd răspunsul, am Întreprins 
„o călătorie" prin garniturile retrase 
la Revizia de vagoane Grivița, locul

borcane, cutii de conserve, sticle, 
mucuri de țigări, chibrituri, semințe. 
Una din măsuțe este smulsă și arun
cată pe jos. la fel vreo trei scrumiere, 
în vagonul următor consemnăm o 
ușă scoasă din țițîni, o canapea cu 
tapiseria de vinilin tăiată și cu tot 
buretele scos. Și mai afectat arată 
vagonul nr. 21—47119—3 : toate scru
mierele erau scoase, o bucată de me-

lamină, de vreun metru și jumătate, 
fusese tăiată, la fel unele canapele, 
iar ușițele de la ventilul semnalului 
de alarmă dispăruseră.

în timp ce parcurgem acest tren, 
constatările nefiind prea diferite de 
la un vagon la altul, echipa numită 
„de salubrizare" încheiase contul 
urmelor lăsate de călători necivili
zați : 3 206 lei. Suma poate părea 
unora neînsemnată. (Șl nici nu este 
o notă prea „încărcată", in compara
ție cu altele). Dar această sumă re
prezintă; in modul cel mai direct, 
degradarea unui bun obștesc, preju
dicierea patrimoniului C.F.R. Bunul, 
adică vagonul, a fost dat, ca orice 
valoare din proprietatea socialistă, in 
grija cuiva, respectiv a conductorului 
de tren. Unde a fost el cînd s-au pro
dus degradările ? Cum a acționat el 
cînd le-a constatat ? După cum se 
vede : adică — vagonul trece la re
parat și nimeni nu plătește !

„Călătoria" noastră, făcută 
trenuri care stau, a continuat, 
urcat In acceleratul 622 care

prin... 
Ne-am 
venise

Rodica ȘERBAN

Din ce oraș este 
această imagine ?

Ceea ce priviți in fotografie este 
— ca să nu punem la încercare cu
riozitatea cititorului — un aspect 
din noul centru civic al vechiului 
oraș Bistrița. Cel mai recent bloc 
de locuințe predat „la cheie" în 
Piața Unirii reprezintă cel mai fru
mos edificiu realizat de constructo
rii întreprinderii județene de pro
fil; el reeditează, in variantă mo
dernă, arhitectura monumentului 
„Sugălete" ridicat de meșteri bis- 
trițeni cu vreo cinci secole în urmă.

Construcția se încadrează armo
nios în noul peisaj arhitectonic al 
municipiului, care in general a cu
noscut ample metamorfoze sub 
soarele generos al socialismului. Bă- 
trina cetate se prezintă sub aspect 
edilitar complet întinerită, cartiere
le „Decebal", „Andrei Mureșanu", 
„Petre Ispirescu", „Viișoara" inclu- 
zind tn perimetrul lor aproape 
13 000 apartamente.

Dealtfel, întregul județ Bistrița- 
Năsăud a cunoscut în ultimul de
ceniu șt jumătate, la fel ca1 toate 
zonele țării, o dezvoltare economico- 
socială fără precedent. Iată de ce, 
drepț post-scriptum la fotografia 
noastră, am mai putea adăuga și 
următoarea precizare necesară : In 
cincinalul actual, in județul Bistri- 
ța-Năsăud alte 12 000 de apartamen
te se vor adăuga celor 28 000 ridica
te in ultimii 15 ani. (Gh. Crișan).

și literaturii românești

(Continuare in pag. a Il-a)

Centenarul revistei „Contempora
nul" ne prilejuiește rememorarea 
unuia din momentele cardinale ale 
ls-toriei culturii românești, cu ample 
răsfrîngeri asupra tuturor domeni
ilor vieții noastre spirituale, ce a 
deschis perspective fertile în creația 
și gindirea unora din cei mal repre
zentativi oameni de știință și scrii
tori ai tării noastre. Ideile propagate 
de revistă, sintetizate în cunoscu
tul articol-pro- 
gram, au avut "
încă de la începu
tul existentei sale 
un ecou fără-pre
cedent. Ele au 
creat o stare de spirit nouă tn con
știința intelectualității noastre, fapt 
recunoscut de scriitori aflați a- 
tunci tn anii maturității lor crea
toare — I. L. Caragiale, Alexan
dru Vlahuță — ca și de savanți 
ce s-au format și s-au afirmat pe 
tărîmul științei, literaturii și publi
cisticii românești in perioada res
pectivă și din care amintim pe Nico
lae Iorga, Tudor Arghezi, dr. Ion 
Cantacuzino. Emil Racoviță. Dimitrie 
Voinov, Gala Galactlon, Dimitrie 
Anghel, Paul Bujor, dr. S. Irimescu, 
Constantin Miile, Constantin Graur. 
„Contemporanul" a contribuit Ia 
formarea unor generații de intelec
tuali a căror concepție pozitivistă, ate
istă, de sinceră adeziune la idealu
rile unei arte pătrunse de simpatie 
față de clasele dezmoștenite, față de 
cei ce sufereau injustițiile sociale 
ale vremii, a fost determinată de 
ideile propagate aici. Influența 
„Contemporanului** nu »-• manifes-

de Valeriu RAPEANU

tat numai în deceniul apariției salo, 
ci a trecut dincolo de hotarele seco
lului nostru, constituind una din di
recțiile cele mai fertile ale culturii 
românești.

Apărut in anul 1881 In orașul da 
veche tradiție Iași, unde se înscrise
seră pînă atunci fapte de cultură 
decisive pentru istoria națională, 
„Contemporanul" a reprezentat o 
adevărată sinteză a publicațiilor care, 

prin programul și 
orientarea lor. au 
contribuit la fău
rirea unei litera
turi legate in mod 
organic de reali- 

de structura mora- 
nostru, de profilul < 

susținind și promo- 
reală valoare, nece-

tățile naționale, 
lă a poporului 
său spiritual, 
vind o artă de 
sitatea înlăturării epigonismului, im
posturii, mediocrității.

„Contemporanul" constituie o ex
presie plenară a procesului de afir
mare a 
noastră 
cultura 
cum pe 
articolele și studiile publicate în pa
ginile revistei vădeau un anume 
eclectism și chiar unele inconsecven
țe In exemplificarea fenomenelor 
vieții și societății. Dar „Contempo
ranul" va rămîne tn istoria culturii 
românești prin pasiunea și compe
tența cu care a contribuit la afirma
rea gîndirii materialiste din țara

clasei muncitoare in viața 
socială, a ideologiei sale in 
noastră. Bineînțeles — așa 
bună dreptate s-a arătat —

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Născoci  torul"
Lucrează, de 32 de ani neln- 

trerupți, in secția mecanic-șef a 
întreprinderii „Laminorul" din 
Brăila. Este muncitor specialist. 
Are o desăvîrșită pregătire 
practică și o minte mereu năs- 
cocitoare. Pe orice pune ochii, 
găsește ceva de ajustat, de per
fecționat, de inovat. In „palma
resul" lui figurează nu mai pu
țin de 23 inovații aplicate, de 
pe urma cărora întreprinderea 
a realizat peste două milioane 
lei economii.

Acest om cu idei este cunos
cut printre tovarășii săi de 
muncă sub numele de „Născo- 
citorul". Dar, de fapt, îl cheamă 
Vasile Gospodin.

I Pe adresa

I unei mame

I
I
I
I
I
I

Ne scrie elevul Mihăilescu 
Georgel, de la Liceul industrial 
„Nicolina" din Iași, din partea 
sa și a celor trei frați mai mici. 
Toți patru Iși așteaptă mama, 
care a plecat de acasă încă din 
ziua de 22 mai. Tatăl lor, ocu
pat cu serviciul, nu prea poate 
să-i îngrijească așa cum ar dori 
și ar trebui. $i-apoi, mama e 
mamă : „Revină acasă, mamă, 
te rugăm cu lacrimi în ochi. 
Te-așteaptă și o bucurie : Lili
ana și cu mine am luat pre
miul I la școală. Te așteptăm !“_ 
O fi existind suflet de mamă 
care să reziste la o asemenea 
chemare răscolitoare a propriilor 
ei vlăstare ?

I
Poștașului ii sta 
bine cu... drumul

I
I
I
I
I
I

Factorii poștali de la Oficiul 
nr. 1 Tulcea l-au sărbătorit nu 
demult pe mai virstnicul lor co
leg Dumitru Sava. In 30 de ani 
de activitate, „Nea Sava" a îm
părțit milioane de scrisori și a 
parcurs cu pictorul „in interes 
de serviciu" peste 150 000 kilo
metri. După atîta umblet, a ve
nit și timpul meritatei pensio
nări. Numai că bătrînului poș
taș nu-i prea vine să stea aca
să. Picioarele îl mină zilnic spre 
oficiu, de unde pleacă apoi să-și 
ajute cite un fost coleg la îm
părțirea scrisorilor. Se confirmă, 
încă o dată, că poștașului ii stă 
bine cu... drumul.

I
I
I
I
I
I
I

Corigent 
la „civica

In jurul blocului Y 6 (scara 
III, Aleea Solidarității nr. 1 A — 
București) a fost plantată, cu 
14 ani in urmă, viță de vie. 
Care viță a crescut și s-a rami
ficat mult, ajungind o frumu
sețe. Iată însă că intr-o zi ce
tățeanul S.C. (care locuiește la 
parterul blocului) s-a certat cu 
un vecin de la un etaj superior 
și, ca să se răzbune, a tăiat bu
tucul de viță ce trimitea tulpine 
pină sus la... preopinent. Scăpa
se, totuși, o ramificație pe care 
alt locatar o îngrijea. Dar S.C. a 
tăiat-o și pe aceea — ne infor
mează, intrigat, un alt cetățean 
din bloc.

De unde se vede că unii con- 
citadini mai au mult de invățat 
cum se trăiește frumos șt ar
monios intr-o microcolectivitate.

I
I

Un „decar" 
o ciocolată

I
I
I
I

Profesorul V. Șchiopescu — 
titularul cursului de „Circu
lație bănească" de la Facultatea 
de științe economice din Timi
șoara — și-a făcut un obicei 
foarte „gustat" de fruntașii la 
învățătură : fiecărui student care 
obține nota 10 la examenul său 
ii oferă cite o cutie de ciocolată. 
Apreciind cum se cuvine acest 
obicei ales, avansăm, totuși, 
două întrebări : cit de greu este 
să iei 10 la acest examen și 
dacă tovarășul profesor nu 
gindit să ofere ceva (amar) 
restanțierilor ?

s-a

I
I

Se caută un 
vagon de tren

Combinatul de prelucrare

I

I
I
I

Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Suceava ne roagă 
să dăm sfoară în țară des
pre rătăcirea unui vagon de 
cale ferată. Este vagonul nr. 
005314766915, încărcat cu uși-fe- 
restre, care a plecat, în 4 de
cembrie 1980, de la stația C.F.R. 
Suceava cu destinația stația 
C.F.R. Cățelu, pentru întreprin
derea „Granitul" București.

Făcînd publică solicitarea 
combinatului sucevean, sintem 
convinși că se va găsi vagonul, 
cine știe pe ce linie moartă. Se 
va găsi, poate, și vinovatul. Nu
mai să nu fie acarul Păun I

I
I
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Ca două picături 
de apă... tulbure

Doi inși din Deva ; Constantin 
Ciociltan și Gyula Balaj. Deși 
nu se cunosc, seamănă ca două 
picături de apă... tulbure. Amân
doi locuiesc in Deva, amindoi 
sint căsătoriți si au cite doi 
copii. Coincidența continuă : in 
aceeași zl, cei doi — aflați pu
ternic sub influența băuturii — 
și-au alungat soțiile și copiii din 
apartament ; și tot amindoi au 
cunoscut rigorile legii. învăță
tura lor de minte poate folo
sește și altor „capi" de familie 
care-și mai beau mințile !

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
ți corespondenții „Scinteiiu
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îndeletniciri rentabile pentru cetățean și pentru societate

AVANTAJELE A L BIN Â R IT ULUI
Prin opiniile de față, „Scintela" iși propune să publice o suită de 

grupaje și anchete consacrate unor îndeletniciri tradiționale, a căror re- 
vitalizare poate constitui o sursă de creștere a avuției societății, de sporire 
a veniturilor personale ți, concomitent, preocupări plăcute și utile pentru 
„rezervele" mai mici sau mai mari de timp.

Mierea — un produs 
de faimă al meleagurilor 

noastre
Există acum în România peste 

1,1 milioane familii de albine, fata 
de numai 450 mii în 1950. In 
mod firesc, producția de miere a 
crescut mult. Din acest punct de 
vedere, țara noastră se șituează 
printre cele mai avansate din lume. 
La noi se obțin, în medie, aproxi
mativ 16 kg de miere de la o fa
milie de albine — față de produc
ția medie a Italiei (țară cu climat 
cald, favorabil) de 7 kg pe familia 
de albine ; U.R.S.S. — 8 kg, R. F. 
Germania — cantitativ cea mai 
mare consumatoare de miere de pe 
glob — 7 kg.

Varietatea florilor producătoare 
de nectar din țara noastră face ca 
mierea românească să fie aprecia
tă și agreată de numeroși impor
tatori din R.F. Germania, Anglia, 
Franța, Suedia, S.U.A., Japonia și 
alte țări. Numai Asociația crescă
torilor de albine exportă anual a- 
proximativ 4 000 tone de miere.

Această îndeletnicire tradiționa
lă, cu nenumărate avantaje pentru 
fiecare om în parte și pentru țară, 
urmează să cunoască în actualul 
cincinal o dezvoltare și mai accen
tuată. Se prevede ca în anul 1985 
numărul stupilor să ajungă la 2 
milioane.

Practic, nu se află măcar un colț 
din țara noastră în care să nu exis
te posibilități de creștere a albine
lor. Cu toate acestea, într-un șir de 
județe, dealtfel fruntașe, ca Tul
cea, Mehedinți, Constanta, Că
lărași. Vaslui, producția de mie
re este sub posibilități. Fi
lialele noastre A.C.A. au în acest 
cincinal sarcina să acorde o atenție 
susținută popularizării avantajelor 
crescătorilor de albine, înscrierii de 
noi membri în asociație. Totodată, 
trebuie să explicăm populației că 
nu numai la sate se pot crește 
albine, ci și la oraș •). Nu trebuie să 
fie poiana chiar lîngă prisacă. In 
căutarea hranei, albinele se depăr
tează pină ia 10 kilometri.

Prof. dr. inq. V. HARNAJ 
președintele Federației 
internaționale a asociațiilor 
de apicultură „Apimondia"

I
I
I

•) Pentru a întări cele scrise de 
tovarășul Harnaj, redactorul a- 
cestui grupaj atestă că, chiar în 
biroul profesorului, se află un 
stup de albine, amplasat la fe
reastră, cu o producție de cîteva 

, kilograme de miere pe an.
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O posibilă contribuție 
la îmbunătățirea activității 

de protecție a muncii
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Medicul chirurg Romulus Martin, 
din Sibiu, s-a dedicat cu pasiune cer
cetării problemelor legate de acci
dentele de muncă și posibilităților 
de prevenire a acestora. Pe baza 
unor observații efectuate în decur
sul unui sfert de veac, medicul si- 
bian a încercat să descifreze inter
dependența între condițiile concrete 
de lucru și cauzele care concură la 
producerea accidentelor de muncă. 
Sintetizîndu-și observațiile, el a a- 
juns să elaboreze conceptul despre 
„circuitele de activitate". In baza a- 
cestui concept. în ale cărui amănun
te tehnice nu vom intra, autorul îm
parte accidentele de muncă in trei 
categorii : accidente active, accidente 
pasive și accidente asimilate. în linii 
mari, accidentul activ este cel sufe
rit în circuitul de activitate al mun
citorului, legat de persoana lui sau 
de elementele cu 
care lucrează — 
uneltele, mașina 
sau obiectul pre
lucrării.

Studierea acci
dentelor de mun
că prin pris
ma circuitului de activitate 
susține autorul — ne conduce In 
mod logic și la diferențierea activi
tății generale de protecție a muncii în 
activitate „de protecție" și activita
te „de securitate". Prima trebuie în
țeleasă ca o folosy-e a unui ansamblu 
de mijloace materiale și măsuri cu 
caracter tehnic de autoapărare, indi
viduale, iar a doua ca o aplicare de 
mijloace tehnico-organizatorice și 
materiale cu caracter general, inte- 
resind întregul colectiv și reflectînd 
grija întreprinderii față de aceștia. 
Cunoașterea și aplicarea în practică 
a acestei sistematizări este de natu
ră a ordona, a face mai clară și mai 
eficientă munca celor care au răs
punderi In domeniul protecției mun
cii, a delimita corect sfera răspunde
rilor In cazul unor accidente. Cu alte 
cuvinte, trebuie urmărit ca unii să 
nu se joace cu propria lor viață și 
sănătate, iar alții să nu se joaca cu 
articolele dg lege, deci cu viața 
altora, atunci cînd prin neglijarea 
unor măsuri cauzează accidente pa
sive.

Raportat la cadrul organizatoric e- 
xistent, autorul afirmă că cei răspun
zători pe linie de protecție a mun
cii. șefii de ateliere, maiștrii și alțl 
factori acționează încă în contextul 
unui complex insuficient precizat de 
atribuții. In unele cazuri, instructajul 
făcut muncitorilor nu prezintă dife
rențiat nici posibilitățile de acciden
tare, nici pe cele de prevenire, așa 
Incit responsabilii menționați sînt 
puți uneori în postura de a nu putea 
da răspunsurile necesare sau explica
țiile corecte organelor de anchetare 
a accidentelor. El trebuie pregătiți, 
respectiv reciclați în mod corespun

I
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Opiniile unui medic 
- din Sibiu

LOZUL
Agențiile Loto-Pronosport ți 

vînzătorii volanți din Întreaga 
țară continuă să ofere, In aceste 
zile. LOZUL VACANȚEI — 
emisiune specială limitată, care 
beneficiază de cîștiguri supli
mentare acordate din fond spe
cial de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport. După cum s-a

Venituri mari, 
obținute in mod plăcut, 

reconfortant
Recomand din inimă practicarea 

apiculturii. Este o îndeletnicire bă
noasă, nu cere eforturi fizice, nu-i 
deloc, cum pot crede unii necunos
cători, periculoasă. E nevoie și de 
o oarecare pricepere, care se do- 
blndește ușor, dar mal mult de tra
gere de inimă și de dorința unei 
ocupații folositoare, cu venituri 
meritate. Eu, personal, am 70 de 
stupi și cîștig de pe urma lor, vara, 
cel puțin 4—5 mii lei pe lună — da, 
repet, 4 000—5 000 lei lunar 1

In plus, sint la o virstă la care me
dicii recomandă' aer, liniște și miș
care, ocupații reconfortante. Deci 
cîștigul cel mal mare îl consider 
a fi tocmai deplasările mele în pă
durile de salcâm, tei, lîngă holdele 
de floarea-soarelui, pe pajiștile din 
zona colinară.

Ce poate fi mai ademenitor șl 
mai plăcut 1

Cootache PATU 
pensionar - Rimnlcu Sărat

Apiterapla
Valorificarea cu eficiență spori

tă a produselor stupilor este înscri
să ca un obiectiv de cercetare al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, în perioada 1981— 
1985, unitatea executantă fiind In
stitutul de cercetări pentru apicul
tură. Institutul a realizat pină acum 
peste 40 de preparate apiterapice 
vitalizante și fortifiante și 10 pro
duse cosmetice. Ele sint foarte a- 
preciate in țară și peste hotare șl 
situează cercetarea apiterapică din 
România pe un loc fruntaș in lume. 
Specialfști și firme de înaltă com
petență din unele țări ca R.F.G., 
Franța, Austria, Grecia, S.U.A., se 
interesează și solicită preparatele 
apiterapice și fortifiante românești.

Pe lingă mierea de albine, cele
lalte produse ale stupilor, ca pro- 
polisul, polenul, păstura, veninul 
de albine, ceara, lăptișorul de mat
că și-au dovedit virtuțile atît prin 
acțiune generală fortifiantă și vita- 
lizantă pentru om, cît și în tratarea 
diverselor afecțiuni ale organismu
lui.

In oftalmologie, O.R.L., boli reu
matismale, aproape Împotriva tu-

zător. Aceasta le va permite să cu
noască mai bine, să prevadă și să 
aplice măsurile necesare sau indicate 
și, la nevoie, să răspundă în cunoș
tință de cauză de eventualele defi
ciențe în sectorul lor de activitate. 
Aplicarea metodologiei propuse de 
medicul sibian nu necesită și nu im
plică nici un fel de investiții mate
riale, nici un fel de modificări în 
legislația existentă, ci doar însuși
rea de noi cunoștințe, dublată de 
hotărârea de a acționa in spiritul lor.

Aceste probleme constituie subiec
tul unei lucrări pregătite pentru 
tipar de medicul primar Romulus 
Martin, precum și al unei broșuri cu 
caracter metodologic apărută cu patru 
ani în urmă la Sibiu. Deși în ca
drul unor experimentări a noii meto
dologii au fost obținute rezultate 
bune (la Combinatul chimic Făgă

raș), experimen
tarea a fost sista
tă și eventuala ei 
aplicare intirzie. 
Autorul a adresat 
un memoriu 
C.N.Ș.T., care a 
primit un răs

puns din partea Institutului de cer
cetări științifice pentru protecția 
muncii, organ de specialitate, soli
citat să analizeze memoriul. A re
zultat un răspuns în care pe de o 
parte se neagă valoarea practică a lu
crării, iar pe de altă parte, în încheiere 
se face oferta ca institutul să colabo
reze cu autorul „pentru fundamenta
rea științifică a cauzalității acciden
telor de muncă cu posibilități de a- 
plicare în producție, constituind tot
odată și material didactic pentru pre
gătirea profesională a celor ce acti
vează In domeniul prevenirii acci
dentelor". Poate că lucrarea nu este 
lipsită de valoare practică, de vreme 
ce împreună cu institutul se poate 
ajunge la fundamentări științifice și 
la elaborarea de material didactic. 
Bineînțeles, orice lucru este perfec
tibil. Dar de prea mult timp nu se 
face nimic în acest sens.

Nu ne propunem prin aceste 
rînduri să arbiti-m ți să cîntă- 
rim datele pro și contra într-un 
domeniu de strictă specialitate. De 
aceea, invităm pe cel cu răspunderi 
în această importantă problemă să 
examineze propunerile doctorului 
Martin și să le supună probei prac
tice. Cu atît mai mult cu cît toată 
această treabă se face de oameni pa
sionați, care nu pretind avantaje ma
teriale, nu solicită investiții, posturi 
suplimentare. Și atît timp cît se pro
duc încă accidente de muncă, opinia 
publică este și va fi profund Intere
sată în promovarea oricăror măsuri 
menite să contribuie la evitarea ori
cărui astfel de accident.

Al. PLAIEȘU 

VACANȚEI
mai anunțat, partlcipanțllor li se 
oferă șanse sporite de a obține 
autoturisme „Dacia 1300", „Skoda 
120 L“ și „Trabant 601", cîștiguri 
în bani de 50 000. 10 000, 5 000 lei 
etc. Oricine se poate număra 
printre marii cîștigători ai sezo
nului estival I

turor afecțiunilor umane, există 
produse medicale în compoziția că
rora intră rezultatele „muncii" al
binelor.
Aurel MAL AI U
director al Institutului de cercetări 
pentru apicultură

Din cele peste 50 de produse 
apiterapice realizate sau in curs 
de realizare in laboratorul insti
tutului de specialitate al Asocia
ției crescătorilor de albine din 
România am reținut, printre al
tele :
— Propofaringit, Gliceropropal 

și Propoheliant — medica
mente pentru afecțiuni O.R.L.

— Propostamin, Paradintont — 
pentru uzul stomatologiei

— Apireven (unguent) și Anti- 
ven — medicamente prepara
te din venin de albine pentru 
afecțiuni reumatice.

Ocupație la îndemîna 
tuturor

Socotesc necesar să spun câteva 
cuvinte despre unele produse pe 
care mare parte dintre cetățeni le 
cunosc mai puțin. Lăptișorul de 
matcă e un produs de secreție ăl 
albinelor „doici" pentru hrana lar
velor de matcă ; in alimentația o- 
mului folosește pentru normaliza
rea funcțiilor fiziologice ale orga
nismului. Propolisul este o sub

Apicultura beneficiază de sprijin și condiții 
încurajatoare

• Oricare cetățean poate deveni membru al Asociației crescătorilor 
de albine, beneficiind de sprijinul material și de specialitate al acestei 
organizații ;

• Crescătorii de albine sint scutiți de Impozite pe veniturile realizate 
din această îndeletnicire ;

• Filialele A.C.A. asigură apicultorilor la marginea pădurilor de tel, 
salcim, a lanurilor de floarea-soarelui ș.a.m.d. vetre de stupină in număr 
nelimitat ți în orice localitate ;

• Se acordă gratuit asistență tehnică și consultații juridice ;
• Prin filialele județene sau prin cooperativele de consum, apicultorii 

sint ajutați să se aprovizioneze cu utilaje specifice - plase de protecție, 
faguri artificiali, ambalaje pentru miere, biostimulatori, medicamente 
apicole, literatură de specialitate ș.a.m.d.;

• Primesc de la bancă credite fără doblndă pentru organizarea de 
stupine noi ;

• Pe lingă fiecare filială județeană a Asociației crescătorilor de albine 
sint organizate cursuri gratuite de inițiere și perfecționare, care pot fi 
urmate de orice persoană amatoare să se ocupe cu apicultura.

Grupaj realizat de Gh. GRAURE

Bogat sortiment de articole 
pentru sport și turism

Concediul, vacanța, zilele de ră
gaz pot fi petrecute plăcut și re
confortant în aer liber dacă In ba
gajul pentru drumețiile proiectate 
sint luate articole adecvate pentru 
sport și turism.

Magazinele întreprinderilor co
merciale ale Direcției generale co
merciale a municipiului București 
oferă o gamă variată de astfel de 
produse : corturi cu accesorii de 
camping (mese, scaune, paturi, 
rucsacuri, genți de voiaj, truse și

CD „TRENDL INDIFERENȚEI» HULIGANUL CĂLĂTOREȘTE DDPĂ LEGEA LUI
(Urmare din pag. I)
de la Iași. Arăta in general civilizat, 
dar cu unele excepții : un călător, 
probabil plictisindu-se, luase per
deaua și o destrămase, la un capăt, 
fir cu fir. In acceleratul 426, venit de 
la Baia Mare, canapelele erau scoase 
de la locul lor și răsturnate tn mij
locul compartimentelor.

Cum este posibil așa ceva"? între
barea țîșnește, cu justificată Indig
nare, de pe buzele oricărui om cu 
bun simț. Doar trenurile nu circulă 
singure, există organe de control și 
de ordine. Iar cei certați cu buna cu
viință, inși cu apucături huliganica 
nu ocupă compartimente separate, 
unde să poată distruge în liniște, ci 
sint înconjurați de alțl călători.

Cauzele se află într-un fel de „lanț 
al slăbiciunilor".

Prima verigă — tocmai această 
pasivitate sau indiferență a oameni
lor de alături. De cite ori, stimate 
cititor, ai atras atenția călătorului pe 
care l-ai avut In față cind acesta s-a 
urcat cu picioarele pe banchetă 7 
Cînd vreunul, nervos, a zmuclt ușa 
pină la scoaterea ei din țîțini sau, 
manevrînd brutal măsuța, a rămas cu 
ea in mină, l-ați căutat pe șeful 
de tren să vină la fața locului 
ca să intervină ? Dacă acești „dăună
tori" de pe calea ferată murdăresc 
sau distrug ce vor, una din principa
lele condiții favorizante este abdi
carea celorlalți călători, din comodi
tate sau din orice alte cauze, de la 
îndatorirea civică pe care o avem cu 
toții de a nu îngădui lezarea averii 
obștești, care este bunul tuturor, de a 
sprijini personalul C.F.R., care nu 
poate fi omniprezent, in depistarea 
și sancționarea celor vinovați.

Desigur, se poate spune și : ce face 
personalul C.F.R. din trenuri 7 I

stanță elaborată de albine, cu rol 
de protecție și dezinfecție a stupu
lui. Are in compoziție 19 elemente 
chimice. S-a descoperit că poate fi 
folosit cu rezultate bune in tera
pia căilor respiratorii, pentru vin
decarea diferitelor plăgi. Păstura 
este polenul depozitat de albine în 
faguri. Se folosește cu rezultate 
bune în vindecarea unor boli hepa
tice. Iată cîteva cifre, cantități de 
miere și subproduse achiziționate 
în 1980 de filiala apicolă din ju
dețul Sălaj : miere — 16 300 kg, 
ceară — 2 734 kg, polen — 51 139 kg. 
lăptișor de matcă — 51,3 kg, pro
polis — 205 kg.

Avantajele materiale Importante 
care revin crescătorilor individuali 
au determinat o dinamică susținu
tă in extinderea acestei îndeletni
ciri — ca urmare numărul familii
lor de albine din județul nostru 
sporind cu peste 60 la sută in 1980, 
față de anul 1975.

îndeletnicirea fiind foarte renta
bilă, pentru fiecare crescător în 
parte și pentru stat, este necesar, 
în scopul încurajării celor care do
resc să crească albine, ca filialele 
A.C.A. să acorde la timp toate be
neficiile prevăzute de lege — res
pectiv aprovizionarea cu faguri ar
tificiali, preluarea mierii direct din 
cimp, asigurarea apicultorilor cu 
mijloace de transport, asigurarea 
la timp a ambalajelor pentru miere. 
Noi așa am făcut, iar rezultatele 
sint notabil».1

Iosif OROS
secretarul filialei A.C.A. - 
județul Sălaj

seturi de tacîmuri și vase etc) ; ar
ticole pentru drumeție (Îmbrăcă
minte, încălțăminte, biciclete etc); 
aparate foto, jocuri distractiv-edu- 
cative; articole din mase plastice 
(caschetă, minge, colac pentru înot 
etc). Adresele acestor magazine : 
Electrotehnochim — Piața Panteli- 
mon ; Cabana — Bulevardul 1848 
nr. 9; Alpin — Bulevardul N. Bâl- 
cescu nr. 24 ; Bucur Obor — Sos. 
Colentina nr. 2 ; Materna — Bule
vardul 1 Mai. bloc 44.

Aceasta constituie a doua verigă 
slabă. Șeful de tren, care ia in pri
mire garnitura, ar trebui să răspundă 
de integritatea bunurilor care o com
pun, împreună cu conductorii. Dar 
acest echipaj se limitează, de obicei, 
să controleze biletele de călătorie. 
Așa se face că, la capătul cursei, 
ajunge in gară un tren mult degradat 
față de cei pentru care echipajul 
a semnat la plecare. Dar, după sosire, 
șeful de tren a plecat in altă cursă și 
nu-1 mai interesează la cit se urcă 
„nota de plată" a stricăciunilor. Nu 
el plătește, cum nu plătește nici 
făptașul. Atît timp cit C.F.R.-U1 va 
plăti daunele produse de călători fără 
șa găsească 6oluțli practice pentru 
recuperarea acestora de la cei ce 
le-au produs, cel puțin, de la cei ce 
răspund de aceste valori materiale, 
respectiv șefii de tren și conductorii, 
situația se va perpetua. Dacă aceștia 
ar ști că măcar o parte a daunelor 
se răsfringe asupra lor, ar fi cu 
ochii-n patru să-i descopere pe vi
novății de distrugeri, să-i amendeze 
sau să-i predea organelor de ordine 
la prima stație.

Cu toate stăruințele depus» In 
timpul documentării pentru a afla 
cîți cetățeni au fost amendați pentru 
asemenea fapte, abia am aflat cîteva 
exemple, foarte puține șl nesemni
ficative in raport cu valoarea daune
lor produse. Este știut că societatea 
noastră acordă cea mai mare atenție 
avutului obștesc, temelia bunăstării 
întregii noastre colectivități; legea 
sancționează cu fermitate atingerile 
aduse patrimoniului colectiv. Or. pe 
bună dreptate se ridică întrebarea : 
de ce faptez de distrugere, uneori 
mai păgubitoare prin valoarea bunu
rilor afectate decit Înstrăinarea unui 
bun, nu-și găsesc, cu aceeași con
secvență, tratamentul penal meritat T

La Rîul Alb, 
pămîntul poate 
rodi mai mult
Satul Riul Alb. din 

cadrul comunei Bărbu- 
leț, județul Dîmbovi
ța, se află intr-o zonă 
necooperativizată. In 
localitate, se arăta in
tr-o scrisoare primită 
la redacție, există oa
meni harnici, gospo
dari, care lucrează cu 
grijă pămîntul ce-1 au. 
De pe terenurile lor, 
fiecare ar putea jnsă 
obține mai multe pro
duse dacă ar primi în
drumările agrotehnice 
corespunzătoare, dacă 
ar fi sprijinit mai 
mult cu materialele de 
care are nevoie pen
tru cultivarea pămin- 
tului.

Direcția generală 
pentru agricultură și 
industrie alimentară 
a județului Dîmbovi
ța, care a rezolvat a- 
ceastâ scrisoare, ne-a 
adus la cunoștință că 
în comuna Bărbuleț 
au fost organizate, 
pe sate, conferințe pe 
teme de agricultură, 
s-au înființat loturi 
demonstrative pomico
le și pentru alte cul
turi în gospodăriile 
unor cetățeni, precum 
și pe terenurile aflate 
în administrarea șco
lii. Totodată, cu spri
jinul specialistului din 
comună au fost asigu
rate semințe de legu
me și material pomi
col săditor în canti
tăți necesare. Pentru 
sporirea producțiilor 
agricole s-a făcut și o 
bună aprovizionare cu 
îngrășăminte chimice 
și substanțe insecto- 
fungicide, care se ad
ministrează, de ase
menea. sub îndruma
rea cadrelor de spe
cialitate.

Pentru 
întronarea unui 
climat sănătos 

de muncă
La întreprinderea 

comercială de stat 
pentru mărfuri indus
triale (I.C.S.M.I.) Foc
șani. se relata intr-o 
scrisoare adresată re
dacției, s-au înregis
trat pagube aduse a- 
vutulul obștesc, în 
bună măsură datorită 
neajunsurilor din ac
tivitatea conducerii u- 
nității.

Din răspunsul Co
mitetului județean 
Vrancea al P.C.R. re
zultă că. Intr-adevăr, 
vinovați de pagubele 
produse la unele uni
tăți din cadrul 
I. C. S. M. I., tn anii 
1979—1980, sînt și di
rectorul întreprinderii, 
M. Stănescu, directo
rul adjunct, N. Șer- 
ban, și contabila-șefă, 
Georgeta Dragomir, 
care nu au organizat 
și controlat tn mod co
respunzător activitatea 
gestionară. Din cerce
tările efectuate, se 
menționează în răs
puns, au rezultat și 
alte neajunsuri în ac
tivitatea conducerii 
I.C.S.M.I. î M. Stănes
cu. directorul acesteia, 
a manifestat lipsă de 
grijă pentru apărarea 
avutului obștesc, pen
tru (elecționarea și 
promovarea unor ca
dre corespunzătoare, 
pentru urmărirea mo
dului cum »int distri

buite mărfurile în re
țeaua comercială din 
subordinea întreprin
derii etc. Aceste ne
ajunsuri s-au agravat 
și prin faptul că intre 
M. Stănescu și direc
torul adjunct N. Șer- 
ban nu au existat re
lații de colaborare, 
fiecare luînd măsuri 
de unul singur, între- 
ținindu-se o atmosferă 
de certuri și tensiune. 
Toate acestea au in
fluențat negativ bunul 
mers al activității in 
întreprindere.

Pentru îmbunătăți
rea climatului de 
muncă in unitate, se
cretariatul comitetu
lui județean de partid 
a hotărit, la propu
nerea direcției comer
ciale județene, elibe
rarea din funcție a 
directorului M. Stă
nescu și a directorului 
adjunct N. Șerban, 
precum șl alte măsuri 
de natură să întăreas
că ordinea și discipli
na in întreprindere.

Tricoul 
de sportiv 
nu scuză, 
ci obligă...

Alexandru Ștefănes- 
cu, muncitor la Com
binatul de industria
lizare a lemnului Su
ceava, fiind la odihnă 
și tratament în stațiu
nea balneoclimaterică 
Sîngeorz Băi, a asistat 
și la unele meciuri de 
fotbal ale echipei ..Sil
vicultorul" din aceas
tă localitate, ce acti
vează în divizia C. în- 
tr-o scrisoare adresa
tă redacției, el iși ex
prima dezacordul față 
de comportarea neci- 
vilizată a unor tineri, 
atit pe terenul de 
sport, cit și în afara 
Iui, criticînd faptul că 
asociația sportivă din 
Sîngeorz Băi se ocupă 
prea puțin de educarea 
fotbaliștilor. „După 
unul din meciurile la 
care am asistat, scria 
Al. Ștefănescu, compo- 
nenții echipei „Silvi
cultorul" și-au dat în 
petic, organlzînd un

In sfîrșit, o a treia „verigă slabă" 
— opinia de la locul de muncă al 
contraveniențiior. Navetiștii din unele 
întreprinderi se numără cu miile. 
Este de la sine înțeles că cea mai 
mare parte dintre aceștia sint oa
meni serioși, a căror comportare in 
timpul călătoriei este civilizată, nor
mală. Dar printre ei se strecoară și 
Indivizi certați cu disciplina și cu 
etica, avind Impresia că, aflîndu-sa 
într-un grup mare de colegi sau con
săteni, pot purcede la diferite aba
teri acoperindu-se cu masca anoni
matului.

Pe anumite linii — de exemplu 
București—Oltenița — valoarea și 
frecvența pagubelor este mare. La 
întreprinderile de pe platforma in
dustrială de est a Capitalei, mari 
„beneficiare" ale acestui traseu, s-au 
întreprins cîteva acțiuni. La „23 Au
gust" s-a încredințat misiunea de a 
răspunde de ordinea în tren paznici
lor și pompierilor navetiști; problema 
ș-a discutat și in grupele sindicale, 
Iar" unele cazuri concrete, semnalate 
In cursul anului trecut, au fost 
dezbătute de colectiv și criticate 
aspru. Există însă și întreprinderi 
care ignoră comportarea personalului 
după orele de program — mai mult, 
se arată insensibile față de sesiză
rile concrete adresate, și așa destul 
de rar. de organele C.F.R. Am răsfoit, 
la Regionala C.F.R. București, copiile 
unul set de adrese datate octombrie 
1980, conțlnind asemenea cazuri, care 
au rămas fără răspuns, de la „Da
nubiana", întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie", I.C.M.E. și 
altele. O stînjenitoare tăcere a aco
perit și corespondența, pe această 
temă, cu consiliile populare din lo
calitățile Azuga și Ciorani (Prahova), 
Geoagiu (Hunedoara), Grumăzești și 
Petricani (Neamț), Curcani, Plătă- 

chef zdravăn la res
taurantul din localita
te, unii dintr» ei (fra
ții Miherța, de pildă) 
sâvîrșind chiar acte 
huliganice. Dealtfel, 
cit am stat în stațiune, 
am observat că unii 
dintre acești ziși fot
baliști iși pierd vre
mea fără rost, coco
țați pe băncile din 
parcul orașului. în loc 
să lucreze undeva în 
producție, iar în 
timpul liber să se an
treneze pe terenul de 
sport".

Consiliul județean 
pentru educație fizică 
și sport Bistrița-Nă- 
săud. căruia redacția 
i-a trimis această se
sizare, ne-a comunicat 
concluziile rezultate și 
modul de soluționare. 
Faptele reprobabile 
comise de unii fotba
liști din Sîngeorz Băi 
pe terenul de sport și 
în afara lui sint in
tr-adevăr strins legate 
de slaba muncă de 
educație desfășurată 
de consiliul asociației 
sportive locale, de su
perficialitatea cu care 
organele locale cu a- 
tribuții in domeniul 
sportului se ocupă de 
organizarea manifes
tărilor spor IKd. ca și 
de activitatea i cores
punzătoare de «ăstrui- 
re și educație dusă de 
antrenorul Emil Go- 
ean. Pentru înlătura
rea acestor neajunsuri 
s-au luat următoarele 
măsuri : a fost anali
zată actuala stare de 
lucruri in organizații
le de partid și "U.T.C. 
sătești din care lac 
□arte cei vinovați, 
care au și fost sanc
ționați; fotbaliștii care 
duceau o viață para
zitară și au săvirșit 
fapte huliganice au 
fost sancționați legal 
de instanțele judecă
torești : a fost reorga
nizat consiliul asocia
ției sportive locale, 
renunțindu-se la ser
viciile antrenorului E- 
mil Gocan ; consiliul 
județean al sindicate
lor și C.J.E.F.S. vor 
sprijini asociația spor
tivă locală în moder
nizarea stadionului.

Spicuiri din răspunsuri
• Direcția județeană de drumuri și poduri 

Giurgiu : Starea drumului ce străbate localitatea 
Tîntava, la care se referă sesizarea adresată 
„Scinteii", se va îmbunătăți prin executarea 
unor lucrări de scarificare și reprofilare. De 
aceste lucrări răspunde secția de drumuri și 
poduri Bolintin Vale.

• Comitetul județean Olt al P.C.R. : Verifi- 
cîndu-se la fața locului sesizarea cu privire la 
neregulile săvîrșite de Marin Stanca, de la spi
talul Spineni, s-a constatat că acesta s-a abătut 
de la disciplina de partid, de la normele legale : 
și-a asigurat, în mod nejustificat, o categorie 
mai mare de retribuție, a executat, in timpul 
programului de muncă de la spital, lucrări la 
persoane particulare, a avut comportări brutale, 
necivilizate, față de oamenii muncii din spital 
etc. Pentru aceste motive s-a propus înlocuirea 
lui din funcția de secretar al organizației de 
bază.

• Regionala de căi ferate Craiova : Pentru 
înlăturarea deficiențelor constatate in calcularea 
și acordarea drepturilor de personal s-au luat 
măsuri de urmărire sistematică a modului cum 
Be execută lucrările de către serviciul financiar 
mișcare și șefii compartimentelor de muncă, 
pentru exercitarea cu mai multă exigență a 
controlului ierarhic operativ curent și financiar 
preventiv. Se vor prelucra periodic actele nor
mative care reglementează drepturile de per
sonal.

• Comitetul executiv al Consiliului popular al 
județului Mehedinți : S-a dispus Trustului de 
construcții industriale Craiova să execute, in 
cursul acestui an, fațadele la blocurile U" u 
H 3 de pe strada Prahovei din municipiul _ -..r- 
beta-Turnu Severin. Cu acest prilej se vor com
pleta și căzila de baie în apartamentele din care 
lipsesc.

Gheorqhe PÎRVAN

rești, Budești și Armășești din fostul 
județ Ilfov, expediate exact acum 
un an. De ce 1 Pentru că factorii d» 
răspundere din unitățile și" localită
țile respective n-ar fi auzit de avutul 
obștesc? Pentru că ar agrea cumva 
comportările huliganice ? în nici un 
caz! Ci pentru că, după cum lasă să 
se înțeleagă prin tăcere, pentru dinșii 
avutul obștesc reprezintă o noțiune 
concretă doar în măsura tn care s» 
oglindește în conturile propriilor u- 
nități, iar comportarea huliganică îi 
vexează doar atunci cînd se produce 
la locul in care iși desfășoară activi
tatea. Nu aceasta e însă înțelegerea 
avutului obștesc la care trebuie să sa 
ridice toți cetățenii I Nu așa se for
mează și întreține opinia intransi
gentă de care trebuie să se izbească 
toți huliganii 1

Trebuie intensificată activitatea e- 
ducativă in rindul navetiștilor, in 
forme cît mai văruite și cu o mare 
eficiență. De Ia afișul, inteligent for
mulat, care să îndemne la păstrarea 
în stare bună a vagoanelor de care 
In primul rind ei, călătorii zilnici, au 
nevoie. Ia alte mijloace — spr» 
exemplu, metoda de a numi respon
sabili, pe comune sau pe trasee, din 
rindul navetiștilor — suita măsurilor 
educative este inepuizabilă. Este ne
cesar ca toți factorii educaționali șl 
de ordine să-și unească eforturile șl 
mijloacele pentru a pune stavilă ati
tudinii oricăror călători necivilizat i, 
care se dovedesc lipsiți de un respect 
elementar față de bunurile comune. 
Completîndu-se reciproc, vorba bună 
și sancțiunea, sfatul preventiv și des
păgubirea îndreptățită, opinia publică 
Și autoritățile trebuie să acționeze 
eficient pentru eradicarea exemple
lor nedorite de lipsă de civilizație in 
mijloacele de transport pe calea fe
rată.



SCiNTEIA — vineri JO iulie 1981 PAGINA 3

REZULTATE CARE DEMONSTREAZĂ CĂ F

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „S ci ni ei i"

Perioada secerișului si însămîntării 
celei de-a doua culturi poate fi scurtată

întregul spor al producției nete - realizat 
prin creșterea productivității muncii

AU ÎNCHEIAT recoltarea
PÎNĂ ASEARĂ

Cinci consilii agroindustriale din județul Olt
Secerișul griului in județul Olt se 

află in plină desfășurare. Pină asea
ră, 9 iulie, au fost recoltate peste 
57 000 hectare cu griu, ceea ce în
seamnă 75 la sută din suprafețe. în 
consiliile agroindustriale Izbiceni, 
Vișina. Ștefan cel Mare. Rusănești și 
Corabia s-a încheiat secerișul. 
„Ne-am organizat astfel munca incit 
recoltarea griului să nu dureze mai 
mult de 6—7 zile in fiecare unitate, 
ne spune tovarășul Ion Jianu, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Izbiceni. Și n-a durat mai mult. Me
canizatorii au lucrat in formații com
plexe. ritmul secerișului și cel al 
transportului producției in bazele de 
recepție fiind bine corelate. Specia
liștii și celelalte cadre care au avut

In primire cite o formație de com
bine și alte mijloace mecanice au 
acționat hotărit pentru evitarea aglo
merărilor la transport în anumite 
perioade ale zilei, astfel incit recolta 
nu a fost lăsată peste noapte in 
cimp".

Așa s-a procedat și se lucrează 
și în alte unități agricole din județul 
Olt.

Desfășurarea lucrărilor în flux con
tinuu a permis eliberarea operativă 
a terenului, insămințarea culturilor 
duble. Pină aseară au fost însâmîn- 
țate cu porumb, plante furajere și 
legume aproape 38 000 hectare, ceea 
ce înseamnă 62 la sută din prevederi. 
(Emilicm Rouă).

griul a fost recoltat în județul Olt de pe 75 la sută 
din suprafețe, în județul Dolj — 62 la sută, județul 
Timiș — 59 la sută, județul Mehedinți — 55 la sută, 
județul Arad — 54 la sută, județul Teleorman — 52 
ia sută, județul Caraș-Severin — 48 la sută, județul 
Giurgiu — 42 la sută, județul Brăila — 39 la sută.

Cum explicați aceste decalaje?

20 de unități agricole
Ieri, 20 de unități agricole au în

cheiat recoltarea griului. între ele se 
află cooperativele agricole Salcia, 
Hinova, Cerneți, Șimian, Izvoarele, 
Bistrâț. Pătule I și unele ferme ale 
Întreprinderilor agricole de stat Glr- 
la Mare, Corcova și Burila Mare. A-

din județul Mehedinți
cum, In aceste unități se acționează 
prin eforturi susținute la eliberarea 
terenului și semănatul culturilor suc
cesive, astfel incit lucrarea să se în
cheie in cel mult 3 zile. (Virgiliu Tă
tarii).

Obținerea unor recolte mari la 
culturile succesive impune, in pri
mul rînd, ca acestea să fie însă- 
mințate imediat după recoltarea 
orzului și griului. Or, in unele ju
dețe s-a creat un mare decalaj în
tre suprafețele de pe care a fost 
strînsă recolta, cele eliberate de

paie și cele însămințate cu a doua 
cultură. Din tabelul de mai jos re-, 
zultă cum se prezintă situația lu
crărilor la 8 iulie in cooperativele 
agricole din județele situate în pri
ma zonă — cea din sudul și sud- 
vestul țării.

18 unități agricole din județul Dolj
în județul Dolj, care a declanșat 

primul f » țară campania de recoltare 
a păioe^lor, prin buna folosire a 
capacității utilajelor din dotare și a 
timpului de lucru, secerișul griului 
se desfășoară in ritm susținut. Oa
menii muncii din cooperativele agri
cole de producție Amărăștii de Jos. 
Praporu, Amărăștii de Sus, Dobrești. 
Daneți și Locusteni, aparținînd de 
consiliul unic agroindustrial Amă- 
răști, au terminat secerișul griului în 
8 zile bune de lucru pe întreaga su
prafață de aproape 3 000 hectare. 
Dealtfel,. pină in seara zilei de 9

iulie, secerișul griului ajunsese în 
stadii finaie și in unitățile agricole 
din consiliile unice Poiana Mare. 
Măceșu dă Jos, Bechet și Dăbuleni 
care, in cursul zilei de azi, vor în
cheia această importantă lucrare.

Din datele centralizate la direcția 
agricolă județeană am reținut că, 
pină in seara zilei de 9 iulie, griul a 
fost strins de pe 66 146 hectare, din 
cele peste 108 000 hectare ocupate de 
această cultură. Pină acum, un nu
măr de 18 unități agricole din ju
deț au raportat terminarea recoltării 
griului. (Nicolae Petolescu).

5 cooperative agricole și numeroase ferme 
de stat din județul Timiș

Prin folosirea eficientă a mijloace
lor mecanice și a timpului bun de 
lucru, in numeroase unități agricole 
din județul Timiș secerișul griului se 
apropie de sfîrșit; Ieri au raportat 
încheierea recoltării griului coopera
tivele agricole Lenauheim. LoVrin și

Tomnatic, care se adaugă astfel celor 
din Dragșina și Comloșu Mic. precum 
și unor ferme de stat care au înche
iat secerișul in zilele precedente. Pină 
ieri seara, în județul Timiș griul a 
fost recoltat de pe o suprafață de 
78 000 hectare. (Cezar Ioana).

CALARAȘI
1

Zilnic, 17 la sută 
din suprafețe 

secerate, 
pentru a incheia 

lucrările In această
V

săptămină
Lanurile ele griu s-au copt, 

dar ploile au cauzat intirzierea 
cu eiteva zile a lucrărilor de re
coltare. Din cele 73 550 hectare 
cultivate cu griu in județul Că
lărași s-au recoltat 26 000 hec
tare. adică 44 la sută din suma- 
fețele in I.A.S. și 33 la sută in 
C.A.P. De miercuri după-amiază 
vremea este bună, așa că s-a 
trecut cu toate forțele Ia lucru. 
Există condiții să fie obținu
te randamente superioare la 
seceriș. în zilele cind nu s-a 
putut recolta din Cauza ploi
lor s-au făcut toate 
dierile și verificările 
re la combine și la 
cele de transport. Pentru depă- 

' șirea vitezelor zilnice planificate 
va fi prelungit programul de 
lucru de la 14 la 16 ore. Ritmul 
Ji'*Ac de recoltare va fi astfel 
o,.. 17 la sută. Dovadă că acest 
lucru este posibil o constituie 
rezultatele consiliilor agroindus
triale Cuza Vodă, Chirnogi și 
Chiselet. care au strins recolta de 
pe 40 la sulă din suprafețe. Aici 
au fost respectate cu strictețe 
măsurile stabilite : s-a lucrat in 
formații mari, în flux continuu: 
recoltat, eliberat, transport, arat, 
însămințat. La livrarea produse
lor in bazele de recepție nu s-a 
stat mai mi»lt de 15 minute. 
Cind aglomerația era prea mare 
la gurile de preluare, recolta a 
fost descărcată pe p!atfo-me 
special amenajate. Tot astfel ar 
trebui să se lucreze și in consi
liile agroindustriale Sărulești, 
Roseți, Fundeni și Ulmeni, unde 
lucrările de recoltare puteau fl 
mult maf avansate. Trebuie ac
ționat rerm. astfel incit pină la 
sfirșitul acestei săptămîni să se 
stringă întreaga recoltă de griu.

Rodîca SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii

reme- 
necesa- 
mijloa-

Județul
Suprafața 
recoltată 
(hectare)

Teren eliberat 
de paie (hectare)

Semănat culturi 
succesive 
(hectare)

Dolj 76 860 43 000 32 934
Olt 66 167 34 490 30 583
Teleorman 67 405 45 990 36 600
Giurgiu 31 064 27 800 22 530
Ialomița 35 370 22 395 17 495
Călărași 29 485 19210 18 665
Constanța 36 420 25 400 19 498
Tulcea 21 946 18 463 15 364
Brăila 27 465 20 718 19 171
Buzău 17916 15 390 12 687
Timiș 75 491 45 733 37 062
Arad 56 475 28 816 22 522
Municipiul
București 10 462 8 786 5 055

Colectivul întreprinderii miniere 
Barza este intens angajat în lupta 
pentru sporirea producției de mine
reuri atît de necesare dezvoltării 
economice a țării, situîndu-se și tn 
acest an ca, dealtfel, și in anii pre
cedent!, între fruntașii in întrecerea 
socialistă. Este un colectiv cu tradi
ție. muncitorească, bine închegat, 
preocupat să-și însușească tot ce 
este modern in domeniul activității 
miniere, cu atît mai mult cu cît 
condițiile de extracție sînt deosebit 
de dificile. Să desprindem cîteva 
elemente definitorii ale experienței 
acestor oameni harnici.

— Ne-am convins din practica 
anilor trecuțl ca este bine ca noul 
an de plan să fie pregătit judicios, 
sub toate aspectele, cu mai multă 
vreme înainte — ne spune ing. Ni- 
colae Lungu, directorul Întreprin
derii. De aceea, programul de acțiu
ne a fost dezbătut și aprobat.‘suc
cesiv, de comitetul de partid, consi
liul oamenilor muncii și adunarea 
generală a oamenilor muncii încă 
din toamna anului trecut. Concret, 
ce am stabilit atunci ? în primul 
rînd, locurile de muncă din subteran 
unde putem aplica tehnologii de 
mare productivitate pentru creșterea 
producției și ridicarea calității mine
reurilor extrase. Cum am indeplimt 
ceea ce ne-am propus ? Vă rugăm 
să ne însoțiți la fața locului, in sub
teran.

La sectorul Valea Morii se aplică 
cu succes metoda de „exploatare cu 
subetaje cu gol remanent". Metoda 
in sine nu este nouă, ea fiind utili
zată și in minele de minereuri fe
roase. Dar...

— ...Cu o precizare — ne spune 
șeful de echipă, minerul Mihai Ne- 
goci. Noi o aplicăm in alte condiții 
de exploatare, pentru filoane, ceea 
ce practic a pus probleme cu totul 
speciale. Astfel, utilajele cu care lu
crăm sînt de mai mici dimensiuni.

Aflăm că minerul Mihai Negoci, 
împreună cu maistrul principal Do
rin Buliga au pus mult suflet la 
adaptarea acestei metode de lucru. 
Astfel, ei au făcut o serie de pro
puneri utile pentru îmbunătățirea

constructivă a coloanei de susținere 
a perforatoarelor. Pentru extinderea 
acestei metode de mare productivi
tate, in cadrul intreprinderi! s-au 
organizat schimburi de experiența 
cu șefi de echipă, maiștri și șefi de 
sectoare. Dealtfel, pină acum, 40 
la sută din minereu este extras prin 
metode de mare productivitate.

Creșterea productivității muncii 
constituie un obiectiv căruia i s-au 
consacrat acțiuni hotărîte pentru ex
tinderea mecanizării la cît mai multe 
locuri de muncă. Acum tot transpor
tul din subteran este mecanizat și se 
realizează cu locomotive proiectate

La întreprinderea 
minieră Barza

și executate in atelierele proprii. La 
lucrările de înaintare s-a prevăzut 
ca în acest an să se asigure ca cel 
puțin 60 la sută din volumul exca- 
vațiilor să se încarce mecanic, cu 
mașini speciale. Un asemenea utilaj 
de încărcat, o adevărată bijuterie 
tehnică — care poate lucra pe spații 
înguste de pină la un metru lățime, 
a fost deja construit cu sprijinul 
Institutului de cercetări și proiectări 
miniere din Deva.

— Punctul nevralgic al exploatării 
în subteran în mina noastră este 
transportul — ne «xplică ing. Lungu. 
De aceea, prin luiodotare, am con
ceput și construit benzi din cauciuc 
de, dimensiuni reduse, pe tronsoane 
de 4 metri lungime și 0.4 metri lăți
me. care ne-au permis reducerea 
numărului de rostogoale și diminua
rea consumului de lemn cu circa 20 
la sută. Un asemenea sistem de 
transport îl vedeți aici, la sectorul 
Valea Morii. Dar avem montate ast
fel de benzi și la sectorul Musariu, 
uimind să extindem substanțial fo
losirea lor Încă în acest an.

Aici mai notăm că pentru redu
cerea consumului de lemn de mină 
s-a luat măsura gospodărească ca 
pentru susținerea rostogoalelor să se 
utilizeze piatra brută rezultată din

Deci, în cele 12 județe și în Sec
torul agricol Iifov al municipiului 
București, din suprafața recoltată 
de 552 526 hectare, peste 196 000 
hectare sînt ocupate cu paie, adică 
36 ia sută. Aici se află una din 
cauzele răminerii în urmă la semă
natul culturilor duble. în același 
timp, sînt importante suprafețe eli
berate — respectiv, 66 000 hectare 
— dar neînsămînțate încă. Trece
rea timpului, precum și temperatu
rile ridicate din această perioadă

duc la pierderea rapidă a umeze
lii din sol. Or, pentru a se asigura 
răsărirea, rapidă și dezvoltarea nor
mală a plantelor din cultura a doua 
se cere ca iiisămințarea lor să se 
facă in cel mult 1—2 zile de la re
coltare. Iată de ce. in toate uni
tățile agricole din aceste județe 
trebuie să se acționeze energic, cu 
toate forțele in vederea eliberării 
terenurilor de paie, pregătirii și in- 
sămînțării lor imediate cu culturi 
succesive.

excavați ile din subteran, precum șt 
bolțari din prefabricate, care se pro
duc pe plan local. De asemenea, in 
abataje s-a conceput și executat un 
sistem de susținere metalică care 
permite utilizarea ca materiale a 
unor bucăți de șină sau de conducte 
recuperate, materiale cate au mat 
multe cicluri de folosire.

Un alt loc de muncă : sectorul 
Musariu II. Facem cunoștință cu mi
nerul comunist Ioan Groza, șef de 
echipă, al cărui loc de muncă este 
deosebit de bine organizat și de o 
curățenie exemplară. Este un om 
deosebit de tenace, exploatează toa
te ramificațiile mineralizate dm 
abataj. Interlocutorul nostru ne ex
plică faptul că în acest sector s-a 
trecut la organizarea echipelor in 
abataje cu un număr mai mare de 
oameni care lucrează direct in pro
ducție. Astfel, ca urmare a concen
trării producției pe zone de activitate, 

.s-a redus substanțial personalul 
auxiliar și de deservire. In acest 
mod. șefii de echipă au posibilitatea 
să organizeze, pe criterii tehnologice, 
mai multe fronturi de lucru, asigu- 
rtnd ritmicitatea producției. Și, ase
menea lui Groza, lucrează și conduc 
aici minerii loan Mandula. Nicolae 
Benea, Aurel Martin, maiștrii Ioan 
Oprișa, Gheorghe Bogaru, Aron 
Groza și mulți alții.

Cum se reflectă munca minerilor 
de aici in rezultatele producției ? 
In primul semestru din acest an pla
nul la producția fizică a fost realizat 
și depășit la toate sortimentele, 
obținîndu-se o producție-marfă su
plimentară in valoare de 467 000 lei. 
S-a obținut in cinci luni o producție 
netă suplimentară de 1 436 000 lei, 
iar la cheltuielile materiale s-au 
realizat economii de 1.5 milioane lei. 
întregul spor al producției nete s-a 
obtim.it pe seama creșterii producti
vității muncii. Minerii de la Barza 
sint hotărîți să-și sporească și mai 
mult contribuția la dezvoltarea bazei 
de materii prime a țării — obiectiv 
prioritar al actualului cincinal.

Corneliu CÂRLAN 
Sabin CERBU

DIN FIECARE ORĂ, OAMENII FAC
O ZI PLINĂ DE LUCRU

Laminorul de semifabricate 
nr. 2 de la Combinatul siderur
gic din Hunedoara produce in 
prezent 8 tipodimensiuni de la
minate, destinate industriei con
structoare de mașini, realizării 
unor utilaje petroliere, precum 
și pentru fabricarea țevilor. La 
acest laminor se realizează rit
mic planul de producție. în a- 
cest an vor fi asimilate incă 
două noi tipodimensiuni de la
minate și vor mai fi montate cea 
de-a 7-a cajă de 950 mm. pre
cum și o instalație de flamat. 
(Sabin Cerbul.

într-un județ 
cu intinse. lanuri 
73 800 hectare —_ .. __ _ . ......
tuală mai sint de secerat aproape 
46 600 hectare, intilnești, cum este și 
firesc, o „agitație calmă", un efort 
stăruitor de a găsi soluția, calea cea 
mai convenabilă ca recolta să ajungă 
cit mai reoede in hambare. Să ne 
oprim pentru început la un episod. 
Miercuri, după ce in timpul nopții a 
plouat in tot, județul, pretutindeni 
puteai vedea la capul lanurilor oa
meni ce nu-și găseau astîmpăr. Ui- 
tmdu-se ia ceas, sfărimau din cind 
in cind- eiteva spice îri palme și încer
cau in dinți tăria bobului de griu: „Nu 
mai așteptăm. Peste o oră intrăm Ia 
seceriș". Asta se intimpla la ora 13 
in lanurile. C.A.P. Țăndărei. Și. intr- 
adevăr. la ora 14 cele două formații 
cu 15 combine reluau recoltarea griu
lui. „De cind am inceput la griu — 
ne spunea tovarășul Dumitru Letca, 
președintele cooperativei —..nu am 
avut încă o zi plină de lucru. Ne-am 
strecurat, cum se spune, printre 
stropii de ploaie. Mecanizatorii sint 
insă tot timpul la datorie, și o oră 
bună de lucru de-am avut, am folo
sit-o din plin". De la tovarășul Vasile 
Barbu, președintele consiliului agro
industrial Țăndărei, sosit intre timp, 
aflăm că după-amiază și în celelalte 
unități din consiliu — cooperativele 
agricole Bucii, Ograda. Gheorghe 
Lazăr și I.A.S. Ograda — secerișul 
griului a fost reluat cu toate forțele.

tn Bărăganul ialomițean este încă 
mult de lucru. Pină miercuri seara 
griul a fost cules doar de pe 27 000 
hectare. Dar cu asemenea oameni, 
cu spirit de inițiativă, aflați perma
nent la datorie, există garanția că 
Întreaga recoltă de griu va fi strînsă 
și pusă la adăpost in cel mai scurt 
timp.

Dacă -la seceriș pină acum ritmul 
a fost influențat de condițiile atmos
ferice, in schimb celelalte lucrări — 
eliberarea terenului de paie, pregă
tirea solului și insămințarea culturi
lor duble — s-au desfășurat fără 
contenire.
dere, se poate spune 
consiliul Țăndărei 
exempiu concludent, 
demonstrație practică 
voinței de a arăta că și la insămin- 
țarea culturilor duble se pot obține 
rezultate bune atunci cind munca este 
bine organizată. Pină miercuri seara. 
Unitățile agricole din acest consiliu 
au însămințat 
boabe și cu porumb

cum este Ialomița 
de griu — in. total 
din cure la ora ac-

- s-au desfășurat
Din acest punct de ve- 

că situația din 
constituie un 
mai precis, o 
a .priceperii și

floarea-soarelui pentru siloz peste 
2 200 hectare, din cele 3'280 hectare 
planificate cu culturi duble. Cum a 
fost posibil acest rezultat ? „Printr-o 
bună organizare a executării lucră
rilor în flux continuu — ne-a răspuns 
tovarășul Dumitru Chirohocea, direc
torul S.M.A. Țăndărei. in toate uni
tățile agricole din consiliu am reușit 
să evităm decalajele între lucrări". 
Ar fi de adăugat aici și faptul că 
dacă in acest consiliu eliberarea te
renului de paie ține pasul cu sece
rișul se datorește și unor inițiative

fel de importante și le tratăm ca 
atare.

Dealtfel, pe ansamblul consiliului. 
Țăndărei, din producția culturilor du-I 
ble trebuie să se realizeze peste 
62 000 tone de silo'z. cantitate absolut 
necesară pentru a se echilibra ba
lanța furajelor în fiecare unitate agri

șe desfășoară 
acest obiectiv.

Venituri din
(Urinare din pag. D

export permanent mai mari

IN BARAGANUL
IALOMIȚEAN

cola. Si felul în care 
lucrările garantează Că 
va . fi realizat.

Experiența din acest 
rită subliniată cu atît mai mult cu 
cit din cauze obiective, dar și subiec
tive. realizările de pină acum pe 
ansamblul județului la insămințarea 
culturilor duble nu pot fi considerate 
mulțumitoare. într-un număr de 
consilii se constată serioase rămineri 
in urmă, determinate îndeosebi de 
încetineala cu care se acționează la 
eliberarea terenului <i,i’ paie. Organele 
județene de partid și' agricole trebuie 
să întreprindă măsuri hotărîte pen
tru recuperarea rămînerilor in urmă, 
care să garanteze realizarea produc
ției de porumb boabe, dar și de furaje 
din cea de a doua cultură, problemă 
esențială jpentru a ,se asigura anima
lelor hrană îndestulătoare pe timpul 
iernii.

consiliu me-

Cristina POPESCU 
Aurel PAPAMUC

rirea cheltuielilor in valută pe seama 
încasărilor valutare din activitatea 
proprie și, totodată, să contribuie la 
creșterea resurselor valutare necesare 
economiei naționale și stimulării oa
menilor muncii care participă la 
realizarea exportului. în acest scop, 
fiecare unitate care produce pentru 
export sau beneficiază de importuri 
trebuie, potrivit legii, să întocmească 
balanța comercială și planul de 
încasări și plăti valutare ale activității 
proprii de comerț exterior și de 
cooperare economică Internațională. 
Cele două noi și importante instru
mente de acțiune obliga toate colec
tivele de muncă să-și dimensioneze 
corespunzător importurile. în cadrul 
echilibrului valutar planificat, le cere 
să gîndească și să chibzuiască mai 
economic, să privească in permanen
ță în propriul buget pentru a vedea 
dacă dispune de resursele valutare 
necesare, iar dacă nu, să le creeze 
prin sporirea exporturilor, tn acest 
sens, răspunderi deosebite au minis
terele, celelalte organe centrale, care, 
potrivit legii, trebuie să specializeze 
pentru producția de export întreprin
deri, secții sau. linii de fabricație și 
să Ie asigure baza tehnfco-materială 
și forța de muncă necesară.

Fără’-îndoială. și; în viitor vor fi 
prevăzute prin plan aut întreprinderi 
cu încasări mai mari decit plățile Va
lutare, cit.și intreprinderi ftentru care 
raportul este invers. Obligația, in 
ambele cazuri, este respectarea stric
tă a raportului stabilit intre incasă- 
rile și plățile valutare, a echilibru
lui valutar planificat. Dacă, de pildă, 
o întreprindere este prevăzută prin 
plan sa realizeze încasări in valută 
echivalente cu 100 milioane lei și 
plăți — cu 80 milioane, ea poate 
să efectueze importurile numai res- 
pectind aceste proporții, m măsura 
in care se realizează trimestrial înca
sările și vărsămintele stabilite in plan 
sau există contracte de export care să 
asigure resursele valutare necesare, 
în cazul în care întreprinderea res
pectivă realizează venituri de numai 
90 milioane, ea trebuie să-și reducă 
automat — cu echivalentul nerealiză- 
rii veniturilor, deci cu 10 milioane — 
importurile- planificate. Dimpotrivă, 
legea prevede că dacă o unitate eco
nomică realizează încasări valutare 
peste prevederile din plan, ea are 
dreptul să folosească o parte din ve
niturile suplimentare (80 la sută in 
cazul unităților de stat și 50 la 
sută — al celor cooperatiste) pentru 
nevoi proprii, adică pentru importuri 
destinate dezvoltării producției de

export și introducerii de tehnologii 
noi sau pentru achiziționarea de 
materiale, subansambte și piese ne
cesare, cu justificările și aprobările 
prevăzute in lege, precum și pentru 
cointeresarea personalului muncitor.

Stimulind valorificarea superioara 
a materiilor prime, combustibilului 
și energiei, adaptarea operativă a 
producției la cerințele pieței externe 
și folosirea judicioasă a importurilor, 
legea deschide largi posibilități dez
voltării producției de export, in ve
derea asigurării unui comerț exterior 
echilibrat atit la nivelul fiecărei uni
tăți de producție, cit și Ia cel al eco
nomiei naționale — ceea ce este de 
natură să sporească effcienta parti
cipării României Ia diviziunea inter
națională a muncii, aportul ei la dez
voltarea economiei naționale, la creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului nostru. Dispunem 
deci de un cadru favorabil și stimu
lator atingerii țelului propus. Esen
țial este însă ca el să-și afle apli
carea consecventă în activitatea fie
cărui colectiv, de la minister, cen
trală pină la unitatea producătoare. 
Iută o sarcină prioritară aflată in fața 
întregului nostru popor in noua etapă 
strategică a edificării socialismului 
și comunismului in România.

trec mai

însămînțat
2000 hec-

demne de urmat. în toate unitățile 
agricole la transportul paielor sint 
folosite atelajele, atit ale cooperati
velor, cit și aie membrilor coopera
tori. Apoi, ne spunea tovarășul Con
stantin Natu, primarul orașului Țăn- 
dărei, zilnic 150 de oameni din 
personalul T.E.S.A. al instituțiilor și 
unităților economice din oraș, la care 
se adaugă 15 mijloace de transport, 
sprijină cooperativa agricolă și aso
ciația de creștere a berbecuților la 
strînsul și transportul baloților de 
paie din cimp. Așa se explică de ce 
în acest consiliu de la intrarea com
binelor in lan și pină la însămin- 
țarea culturilor duble nu 
mult de două zile.

I.A.S. Ograda are de 
culturi duble pe aproape
tare, din care a realizat peste 1 500 
hectare. Din discuția cu tovarășul 
Melenti Tuduce, directorul întreprin
derii, pe care l-am găsit în cimp, la 
ferma Mărculești, am reținut o deo
sebită preocupare pentru a realiza și 
chiar depăși planul de însămințare a 
culturilor duble. De ce 1 — l-am 
întrebat.

— Pentru unitatea noastră cultu
rile duble au o Importanță vitală — 
ne-a răspuns interlocutorul. Nu avem 
pășuni și nici finețe și tocmai de 
aceea pentru a echilibra balanța 
furajeră am luat în calcul producția 
de la culturile duble, de la care tre
buie să obținem peste 32 000 tone de 
siloz, pentru a asigura hrana ne
cesară celor aproape 3 000 de taurine 
și cîteva mii de ovine. Iată de ce 
nu facem deosebire intre secerișul 
griului și insămințarea culturilor du
ble. Pentru noi. ambele lucrări sint la

cu porumb pentru 
amestec cu

4

Imediat ce lanurile s-au zvîntat după ploaie, la C.A.P. Țăndărei, județul Ialomița, secerișul griului a fost reluat cu toate 
forțele Foto. Cristiua Popescu

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI: „PETICE" CARE POT ADUCE
MILIOANE IN BALANȚA MATERIILOR PRIME

Adincirea gradului de prelucrare a 
materiilor prime și materialelor, va
lorificarea superioară a acestora 
constituie, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, cerințe de 
maximă importanță pentru trecerea 
la dezvoltarea economică intensivă. 
Iar asemenea cerințe vizează direct 
și industria pielăriei.

România, după cum se știe, se nu
mără azi printre țările lumii cu o 
modernă și dezvoltată industrie a 
pielăriei și încălțămintei. * Avem 
și tradiție, dar, mai ales, avem 
o bună bază materială și oameni 
capabili să valorifice superior mate
rialele din piele. Puțini sint însă cei 
care .știu că țara noastră dispune de 
resurse limitate in acest domeniu, 
recurgîndu-se anual la importuri. 
Este limpede că în condițiile crește
rii continue a prețurilor pe plan 
mondial — peste 1 200 dolari tona de 
piei crude — procurarea acestei 
materii prime presupune mari e- 
forturi valutare pentru țara noastră.

Iată de ce valorificarea superioară 
a materiilor prime din piele este o 
sarcină de permanentă actualitate 
economică. Să urmărim evoluția a 
doi indicatori expresivi utilizați în 
acest domeniu. Astfel, indicele mediu 
de utilizare la piele, inclusiv mate
rialele refolosibile valorificate, a 
crescut de la 73.2 la sută, în 1975, la 79.5 
la sută în 1980, urmind să ajungă la 
92 la sută în 1985. La rindul său, con
sumul de piei naturale pentru încăl
țăminte Ia 1 000 lei producție indus
trială a scăzut de la 1,545 mp în 1975 
la 1,327 mp în 1980, urmînd să ajungă 
la 1,037 mp in 1985.

Fără îndoială, in anul 1980 s-au 
înregistrat progrese calitative vizibile 
în folosirea judicioasă a materialelor 
din piele. Creșterea indicelui de uti
lizare realizat a permis economisirea 
unei cantități de peste 1 000 tone piele 
naturală. De asemenea, cantitățile 
de materiale recuperate au crescut de 
la 7 400 tone în 1976 la 31 300 tone în 
1980, iar valoarea produselor realizate

J
din aceste materiaie a ajuns la 271 
milioane 
oane lei

U n loc 
realizări 
organizatorice aplicate intr-o serie de 
unități ale Centralei industriale de 
pielărie, cauciuc și încălțăminte. Ast
fel, activitatea de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile 
din piele in cadrul centralei amintite 
este urmărită pe întreg parcursul 
cerceta'e-proiectare-pr.'dncție de un 
compartiment de specialiști, care 
are sarcini exclusiv in acest domeniu.

lei in 1980, față de 71 mili- 
în 1975.
central in strategia acestor 
il ocupă, totodată, măsurile

la fabricile de talpă artificială o serie 
de fisii și resturi din piele-talpă 
care pot fi utilizate ca atare. ’ De 
asemenea, in mod cu totul neeco- 
uomic, unitățile cooperatiste utilizea
ză pentru reparații de încălțăminte 
materiale noi din piele primite de 
la fabricile de talpă.

Dar acestea nu sint singurele pier
deri de materiaie refolosibile care 
se mai produc in industria pielăriei 
și încălțămintei. Nu sint incă elabo
rate tehnologii de valorificare pen
tru recuperarea materialelor proteice 
conținute in apele reziduale din tă-

Soluții eficiente pentru reciclarea maieriaieior, 
dar pași încă timizi pentru aplicarea lor

Multitudinea soluțiilor valoroase pro
movate de acest compartiment tehnic 
în domeniul recuperării și reutiiizărn 
materialelor din piele demonstrează 
eficiența deosebită a organizării și 
funcționării sale. Este o experiență 
bună, care ar merita să fie studiata 
și aplicată și in alte întreprinderi și 
centrale industriale.

Rezervele interne de valorificare a 
materialelor refolosibile din piele 
sînt deosebit de mari. Dealtfel, in 
actualul cincinal urmează să spo
rească substanțial cantitățile recupe
rate de materiale din piele, ajungînd 
la 33 800 tone in 1985, iar valoarea 
produselor realizate din asemenea 
materiale să crească pină la cel puțin 
322 milioane lei. Sint sarcini pe 
deplin realizabile dacă avem in ve
dere resursele existente intr-o serie 
de intreprinderi. Mă refer, de pildă, 
la faptul că in unele unități — cum 
sînt întreprinderea de încălțăminte 
„Solidaritatea" — Oradea, întreprin
derea de încălțăminte „Dîmbovița" — 
București, întreprinderea de încălță
minte din Brașov — acțiunii de reci
clare a materialelor din piele nu i 
se acordă încă importanța cuvenită. 
Astfel, se mai trimit pentru ..topit"

bâcării și a resturilor 
prelucrarea pieilor 
turi).
acestui tehnologii, anual 
valorifica peste 
recuperabile din

De asemenea, 
încetineala cU 
pentru aplicarea 
uno1- tehnologii de valorificare deja 
exiștente. Este, de pildă, cazul unei 
cantități de circa 600 tone de fișii și 
bucăți de piei finite rezultate din 
procesul de croire. O modalitate ju
dicioasă de valorificare integrală a 
acestor materiale refolosibile din piei 
— care merită a fi extinsă și la alte 
unități similare — poate fi întîlnită 
la întreprinderea de încălțăminte 
„Arta" Oradea, la întreprinderea de 
piele și mănuși Timișoara și la Com
binatul de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana", unde s-au organizat secții 
de producție sau activități cu munca 
la domiciliu pentru producerea di
verselor articole de marochinărie, 
confecții din piele și diferite obiecte 
din piele, economisindu-se astfel 
peste 8 000 mp piei fețe și 9 700 kg 
piele-talpă.

rezultate din 
(rozături, ștuțui- 

Calculele arată că din lipsa 
nu se pot 

3 700 tone materiale 
piele.
este 

care 
Și

de neînțeles 
se acționează 
generalizarea

lot la cele trei unități au fost rea
lizate prin autoutilare, în colaborare 
cu specialiști din cercetare și învă- 
țămintul superior, mașini de măci
nare a resturilor 
p<4 fi valorificate 
te măcinaturi de 
de prelucrare a 
zează cartoane și plăci fonoabsoi ban- 
te de foarte bună calitate. Este ne
cesară construirea și a altor aseme
nea mașini și instalații pentru pre
lucrarea integrală a resturilor de 
piele, rezultate in sectorul de pielărie.

Firește, asemenea inițiative sint 
demne de toată lauda și ele trebuie 
generalizate in toate unitățile de 
profil. In afară de aceasta, pentru 
asigurarea capacităților de prelucra
re a materialelor refolosibile din piei 
este necesar ca centrala, cu sprijinul 
Ministerului Industriei Ușoare, să 
devanseze realizarea obiectivelor de 
investiții prevăzute in actualul cin
cinal, cum sînt : secția de valorifi
care chimică și confecții a materia
lelor refolosibile la întreprinderea 
„1 Mai" Oradea, secția de valorifi
care a materialelor refolosibile la 
„Tăbăcăria minerală" Corabia și sec
ția pentru industrializarea pieilor 
crude, chimizarea grăsimilor și recu
perarea părului la întreprinderea ..13 
Decembrie" — Sibiu. Cu atit mai 
mult cu cit, așa cum a hotărit con
ducerea partidului, investițiile în do
meniul industriei de reciclare a re
surselor materiale au un caracter 
prioritar.

Orice efort pentru recuperarea șl 
valorificarea materialelor din piele 
este binevenit și absolut necesar 
economiei naționale, intrucît pe 
această cale se economisesc nu 
numai importante cantități de materii 
prime șl materiale, ci și apreciabile 
resurse valutare ale țării.

a de piele care . nu 
ca atare. Din aces- 
piele, la unitățile 

lemnului se reali-

Inq. ion Gh. BADEA
din Ministerul Aprovizionării 
Tehmco-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

obtim.it


/

PAGINA 4 SC1NTEIA vineri 10 iulie 1981

Tribună a ideilor înaintate

O SUTĂ DE ANI DE LA APARIJIA REVISTEI „CONTEMPORANUL

a culturii umaniste angajate
finală a festi- 
consemna aici 
muzica vocală,

împlinirea a o sută de ani de la 
apariția revistei „Contemporanul" 
oferă un prilej de a evoca prezența 
mereu vie a prestigioasei publicații 
în spațiul culturii noastre naționa
le, prezență definită încă de la pri
mele numere de calda adeziune la 
ideile înaintate ale epocii, precum 
și de nobila ambiție de reflectare 
cuprinzătoare, obiectivă, a aspira
țiilor culturale și de progres ale 
poporului nostru.

Apărută in perioada intrării pro
letariatului român in arena social- 
politică a țării, „Contemporanul" a 
jucat un rol important in dezvol
tarea gindirii. sociale și în viața cul
turală a României, cîștigîndu-și 
merite de seamă în răspîndirea 
concepției materialismului dialectic 
și istoric, aducînd o contribuție re
marcabilă Ia unirea mișcării mun
citorești 
țific. 
lui",

socialismul știin-
„Contemporanu-

cu 
Paginile 

însuflețite de idealul unei 
arte angajate, 
înaintate, de respectul fată de 
adevăr, s-au deschis cu genero
zitate valorilor umaniste, oferind 
modelul unei reviste militante, me
sager pasionat al unor intelectuali 
patrioți, care și-au pus talentul, 
gindul și fapta în slujba poporului. 
Tradiții bogate, luminoase, preluate 

y și duse mai departe de noua serie

al unei culturi

a revistei, apărută în 1946, în noile 
condiții istorice ale libertății națio
nale și sociale. Număr de număr, 
revista a reunit în paginile sale ga
leria impresionantă a marilor spi
rite creatoare ale poporului, scrii
tori, savanți, artiști din toate ge
nerațiile, dînd expresie caldei lor 
adeziuni la noul destin al României.

Organic integrată frontului pre
sei comuniste, revista își consacră 
în prezent activitatea înfăptuirii 
sarcinilor complexe ce revin acti
vității ideologice prin Programul 
partidului, prin hotăririle Congre
sului al XII-lea și din expunerile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Efor
turile sale converg spre sporirea 
aportului la cunoașterea aprofun
dată și înfăptuirea de către masele 
largi a politicii partidului, spre 
afirmarea ca o tribună activă de 
luptă pentru cele mai înaintate idei 
ale epocii, ideile socialismului și 
comunismului, pentru cel mai avan
sat umanism, umanismul socialist. 
Paginile „Contemporanului" reflectă 
tot mai stăruitoare preocupări pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor, înarmarea lor cu con
cepția științifică revoluționară des
pre lume și societate, lărgirea ori
zontului lor de cunoaștere politic, 
științific și cultural, înrădăcinarea

eticii noi în întreaga viață socială. 
Cititorii revistei, opinia publică, 

întregul front artistic văd în „Con
temporanul" o revistă vie, dinami
că. stimuli nd literatura și arta re
alistă, militantă, arta inspirată din 
viața, năzuințele și realizările po
porului, pătrunsă de patosul revo
luționar al epocii pe care o trăim. 
O revistă cum este cea aniversată 

' se definește pregnant prin funcția 
sa activă in făurirea climatului de 
înaltă exigență și principialitate 
necesar dezvoltării artei și literatu
rii contemporane, prin promovarea 
unei critici științifice capabile să 
analizeze cu discernămint ideologic 
și estetic creația contemporană, in 
scopul afirmării literaturii și artei 
situate ferm pe pozițiile socialis
mului științific, o literatură ce slu
jește neabătut tot ceea ce este nou 
și înaintat în practica și gîndirea 
socială a României socialiste.

La împlinirea celor o sută de ani 
de la tipărirea primului număr, co
lectivul redacțional al „Scînteii" 
adresează un cald salut colegial re
vistei „Contemporanul", urează re
dactorilor și colaboratorilor săi noi 
succese in activitatea publicistică 
închinată slujirii politicii culturale 
a partidului 
unei reviste 
voluționar.

nostru, în redactarea 
pătrunse de spirit re-

în slujba înfloririi culturii și literaturii românești
(Urmare din pag. I)
noastră, la combaterea teoriilor ob
scurantiste, a superstițiilor, a tot 
ceea ce ținea de explicarea neștiinți
fică, retrogradă a naturii, a tuturor 
fenomenelor sociale. Aportul revis
tei la cunoașterea „marilor teorii ști
ințifice la ordinea zilei" și la „îm- 
prăștierea, cit mai mare a cunoștin
țelor cîștigate în privința lumei" — 
așa cum se spunea în articolul-pro- 
gram — poate fi apreciată ca una 
de o importanță deosebită, „Contem
poranul" fiind și din acest punct de 
vedere o sinteză a tendințelor înain
tate ale vremii, cărora le-a dat o bază 
teoretică, științifică, aplicîndu-le la 
realitățile românești.

Caracterul de tribună a ideilor so
cialiste s-a manifestat în mod 
strălucit începind din 1885, prin re
marcabilele contribuții critice ale lui 
C. Dobrogeanu-Gherea. Revista 
„Contemporanul" a căpătat din acel 
moment o importanță hotăritoare în 
dezvoltarea culturii 
chizind scriitorilor 
spective de creație, 
„artei pentru artă", 
cind in analiza 
ideea condiționării operei de factori 
sociali și morali. Aici, timp de mai 
bine de cinci ani, C. Dobrogeanu- 
Gherea. preluind și dezvoltind tradi
țiile criticii noastre democratice, și-a 
durat sistemul său critic marxist — 
bazat pe înțelegerea și explicarea o- 
perei de artă ca o reflectare a vieții, 
a contextului social care i-a dat naș
tere și i-a imprimat trăsăturile spe
cifice, ale locului pe Pâre artistul il 
ocupă in structura societății

Prin articolele sale teoretice și 
prin studiile dedicate operei unora 
din marii scriitori ai literaturii noas
tre, Eminescu sau Caragiale, C. Do
brogeanu-Gherea s-a afirmat drept 
unul din marii teoreticieni și critici 
ai țării noastre, deschizînd perspec
tive de o amplitudine neobișnuită, 
care au creat deopotrivă un curent 
de opinie și au inriurit generații de 
scriitori și critici literari. Această a- 
f irmare s-a realizat in paginile „Con
temporanului" in mod polemic, 
C. Dobrogeanu-Gherea formulind 
metoda sa in opoziție cu înțelegerea 
pe care o dădea literaturii Titu Ma- 
iorescu, personalitate proeminentă a 
culturii noastre, care a avut un rol 
dominant în cea de-a doua jumătate 
a secolului trecut in promovarea ma
rii literaturi românești. Istoria lite
raturii române reține drept unul din 
momentele sale cruciale polemica 
dusă între Titu Maiorescu și C. Do
brogeanu-Gherea în numele unor 
principii fundamentale : arta pentru 
artă — arta cu tendință.

Polemicile din paginile „Contem
poranului" s-au desfășurat in nume
le unor mari idealuri sociale, științi
fice și artistice, au îmbrățișat proble
me fundamentale ale înțelegerii e- 
senței vieții, societății, literaturii, au 
demascat ignoranța și impostura au 
combătut ceea ce ducea la propaga
rea obscurantismului, a unor credin
țe retrograde depășite și contrazise 
de marile cuceriri ale gindirii mo
derne. Nici un moment revista nu 
s-a coborit in zona atacurilor măiun- 
te, a persiflărilor gratuite, a insul
tei, calomniei și trivialității. Direcții
le luptei sale au fost direcțiile pro
gresului social și cultural din țara 
noastră racordate Ia marile cuceriri 
ale științei moderne, iar obiectivele 
împotriva cărora s-a îndreptat an 
fost cele care aparțineau unei viziuni 
închistate, neștiințifice, unor mora
vuri intelectuale detestabile.

Spiritul revistei il întîlnim în 
structura gindirii multor oameni de 
seamă ai tării noastre care s-au for
mat în epoca dominată de ideile 
„Contemporanului". însemnătatea 
revistei nu stă în valoarea literaturii 
publicate in paginile ei. ci Îndeosebi

românești, des- 
noștri largi per- 
combălînd teoria 

, sustinind și apli- 
eoncretă a creației

>
in curentul de idei, in ambianța in
telectuală creată, in perspectivele 
deschise intelectualității noastre care, 
toate, s-au fructificat direct sau in
direct și după ce revista nu a mai 
apărut. Faptul că în pragul ultimu
lui deceniu al secolului o nouă ge
nerație de sdriitori reprezentată de 
N. Iorga și Dimitrie Angliei iși în
cepe drumul literar în paginile re
vistei „Contemporanul" este semni
ficativ pentru influența pe care a 
exercitat-o publicația asupra oame
nilor de cultură din țara noastră. Din 
1946, cind apare noua serie a revis
tei, „Contemporanul" a reprezentat 
un factor de dezbatere, de confrun
tare a ideilor, a opiniilor, de analiză 
critică a fenomenelor politice, socia
le, științifice, culturale și artistice 
din țara noastră. Dezbaterile dedicate 
unor probleme de bază ale revoluției 
noastre, articolele, studiile, confrun
tările de idei au reunit în paginile ei 
un mare număr de reprezentanți ai 
opiniei publice, oameni de știință din 
toate domeniile de activitate, scrii
tori, critici și istorici literari. Timp 
de aproape treizeci și cinci de ani, 
revista a reprezentat o adevărată is
torie a spiritualității socialiste româ
nești. Ar fi imposibil să amintim aici 
numele celor mai prestigioși colabo
ratori pentru că, de-a lungul exis
tenței sale. „Contemporanul" a unit 
toți reprezentanții de frunte ai vie
ții noastre sociale, politice și cultura
le. Un adevărat simbol rămîne Geor
ge Călinescu, marele nostru cărtu
rar, care, timp de un deceniu, practic 
pină în preziua morții sale, a fost 
prezent, săptămînă de săptămînă, pe 
prima pagină a revistei, comentînd 
cu ardoare și elevație evenimentele 
politice, social-culturale. însoțind 
eu strălucirea scrisului său momen
tele marcante ale existenței poporu
lui român, manifestindn-și entuzias
ta adeziune la revoluția socialistă cu 
care se identificase încă din zilele 
ce au urmat lui 23 August 1944. 
„Cronica optimistului", apărută vi
neri de vineri în paginile „Contem
poranului", rămîne și astăzi un exem
plu de angajare cetățenească a unui 
mare creator, unul din cei mai mari 
ai culturii române contemporane, in 
slujba ideilor partidului. Dealtfel, 
una din îndatoririle de seamă ale 
unei reviste militante de cultură, în
datorire căreia „Contemporanul" nos-

»
tru i-a rămas credincios, constă în 
asigurarea unui climat de înaltă exi
gență și dăruire patriotică, a unei 
atmosfere de colegialitate și respect 
reciproc in frontul nostru literar. în 
contribuția la consolidarea spiritului 
de muncă avansat în viața literară. 
Așa cum arăta secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Mesajul adresat Confe
rinței Naționale a Scriitorilor, este 
necesar să se facă totul pentru crea
rea unui puternic front literar unit 
care să-și consacre talentul, energiile, 
forța creatoare făuririi unei literaturi 
demne de epoca pe care o trăim. 
„Contemporanul" — ca și celelalte 
publicații — are în această direcție 
o bogată și trainică tradiție, de-a 
lungul anilor acționind ca o tribună 
a culturii umaniste, oferindu-și cu 
generozitate, paginile dezbaterii pro
blemelor cardinale ale științei, artei 
și literaturii, intreținind astfel efer
vescența creatoare a vieții noastre 
spirituale. Climatul de largă libertate 
de creație asigurat în România, în
crederea deosebită pe care partidul 
și statul o acordă tuturor celor ce 
lucrează în sfera publicisticii; a lite
raturii și artei implică, așa cum este 
știut, o înaltă răspundere din partea 
tuturor creatorilor, a mijloacelor de 
informare în masă, a editurilor și in
stituțiilor de artă. „Consiliile de con
ducere ale publicațiilor, ale edituri
lor, ea și organele de conducere ale 
Uniunii scriitorilor trebuie să mani
feste o profundă principialitate ideo
logică și discernămint in aprecierea 
lucrărilor încredințate tiparului, astfel 
incit acestea să contribuie efectiv la 
opera de educație revoluționară a 
maselor" — arăta secretarul general 
al partidului. Făcîndu-și dintr-o ast
fel de orientare propriul program de 
lucru, „Contemporanul" slujește și 
azi, ca și ieri, intereselor generale ale 
dezvoltării literaturii, ale îmbogățirii 
culturii socialiste cu opere demne de 
măreția epocii noastre.

Astăzi, cînd „Contemporanul" îm
plinește o sută de ani de existență, 
ne gîndim la rolul tot mai însemnat 
pe care trebuie să-l îndeplinească și 
de-acum înainte, continuînd glorioa
sele tradiții ale unei reviste de cul
tură militantă, tribună a culturii 
noastre socialiste, de educație revo
luționară a maselor de oameni ai 
muncii.

Ne aflăm în etapa 
vaiului, prilej de a 
cîteva opinii despre 
îndeosebi în ipostaza sa de mișcare 
corală, încercînd să descifrăm fie și 
numai cîteva note din gama ei de 
probleme. Spre a se pronunța, am 
ales f,voci“ autorizate ale acesteia. Și 
anume : compozitorul Mircea Neagu, 
specialist al Institutului de cercetări 
etnologice și dialectologice în sfera 
îndrumării 
compozitorul 
Donose.

Discuția noastră a pornit, evident, 
de la stadiul în care se prezintă miș
carea corală din perspectiva actualei 
ediții a Festivalului național „Cinta- 
rea României".

Mircea Neagu : Indiscutabil într-un 
progres, raportată nu numai la cele 
două ediții anterioare ale festivalului, 
ci și la concursurile la nivel național 
de dinaintea acestora. Nivelul artistic 
al formațiilor corale de la orașe și 
sate e ridicat la ora actuală, acestea 
abordind un repertoriu contemporan 
realizat de compozitorii noștri în- 
într-un limbaj armonic și melodic 
mai complex. Există formații ale 
amatorilor eu o activitate permanentă, 
capabile să interpreteze lucrări de 
amploare, de Ia suite și poeme la 
fragmente de cantate, formații care 
susțin concerte in mod periodic, 
fac înregistrări la Radioteleviziunea 
română.

Vasiie Donose : Faptul e, desigur, 
normal dacă ținem seama că în de
cursul primelor două ediții ale festi
valului s-au acumulat o serie de bune 
experiențe, îndeosebi în ceea ce pri
vește diversificarea tipurilor și ge
nurilor de formații muzicale în gene
re, dobindirea unor exigențe interpre
tative notabile. Disponibilitățile crea
toare ale poporului s-au relevat cu 
mai multă vigoare prin participarea 
mai largă a talentelor din rindurile 
oamenilor muncii, fără deosebire xle 
naționalitate, de toate vîrstele și pro
fesiile, nu numai în activitatea inter
pretativă, ci și in cea creatoare pro- 
priu-zisă, in contextul căreia dis
tingem lucrări ce au vădit inspirate 
virtuți artistice semnate de autori lo
cali, cei mai mulți dirijori de for
mații. în această ordine de idei, aș 
vrea să semnalez ca pe un cîștig ge
neral al vieții noastre muzicale apa
riția, 
decît ____ ,
mâții corale camerale, simfonice și 
semisimfonice, abordind dificile pa-

formațiilor muzicale, și 
și muzicologul Vasiie

intr-o măsură mult mai mare 
în trecut, a unor soliști și for-

Tabără 
de creație 

la I.A.S. Ograda
A intrat in tradiție ca, în pe

rioada practicii de studiu, stu
denții Institutului de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu" să fie 
oaspeții Bărăganului ialomițean 
pentru a sg inspira din peisajul 
industrial, agrar, din viața și 
munca oamenilor 
vechi meleaguri.
dintre Institutul „Nicolae Grigo
rescu" și Comitetul județean 
pentru cultură și educație socia
listă Ialomița s-a materializat, 
de-a lungul anilor, în zeci de 
tablouri expuse în instituții și 
unități economice, în sculpturile 
din parcul municipiului Slobo
zia — lucrări care contribuie. la 
educația estetică a locuitorilor 
acestor așezări.

în acest an, inspectoratul ju
dețean școlar, împreună cu co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă ău organi
zat pentru artiștii plastici iaio- 
mițeni tabăra de creație de la 
Ograda. Aici, membrii cenaclului 
„Ștefan Luchian" au condiții 
bune pentru creație și, în cu- 
rînd, tablourile ieșite de sub pe
nelul talentaților plasticieni se 
vor reuni în expoziția ce va fi 
organizată în sala de festivități 
a I.A.S. Ograda, care le-a fost 
și gazdă. (Mihai Vișoiu).

din viața și 
acestor stră- 
Colaborarea

/

t V
PROGRAMUL 1

14.00 Telex
14,05 Tenis de cimp : România — Ar

gentina in „Cupa Davls". Aspec
te din prima zi a întUnirli. 
Transmisiune directă de la Ti
mișoara

16.30 Emisiune In limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 -
18,50
19,00
19.25
19,55
20.25
20,40

La volan
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Călătorie prin țara mea. Zalău. 
Muzică populară
Film artistic : „Primul pas". Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
mongole
Anotimpul soarelui — muzică u- 
șoară

22.15 Telejurnal

* PROGRAMUL 2
16.30 Muzică populară
16,55 O viață pentru o idee. Petru Ponl 

(1841—1925)
Cintarea României.
1001 de seri
Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Mihai Brediceanu. Solist : 
Ifrah Neaman (Anglia)

21,25 Studio T '81
21,40 Amintirile unui plan. Melodii de

Ion Vasilescu
12.15 Telejurnal

21,50

17,25
18,50
19,00
19,30

Este o obligație pentru 
critic să ia periodic, la in
tervale de timp mai mari 
sau mai mici, în funcție de 
producția editorială, pulsul 
celei mai noi literaturi, cea 
a debuturilor. Căci, se știe, 
debutantul de azi este scri
itorul de miine și. virtual, 
maestrul de poimîine.

Un poet in toată puterea 
cuvintului ne apare, bună
oară, Liviu loan Stoiciu, 
prin volumul „La fa
nion" (editura „Albatros"). 
Trebuie să reamintim că 
poetul Ștefan Aug. Doi
naș, încă in 1974, sem
na, in revista „Familia", o 
prezentare elogioasă a de
butantului de azi. La fanion 
este o carte deosebit de 
omogenă tematic și sti
listic, act de naștere al 
unui spațiu poetic original, 
luat în posesie fără ezi- , generatoare 
țări și „exploatat" metodic, 
dar, în același timp, cu in
ventivitate. Liviu loan 
Stoiciu ne demonstrează și 
el (al cîtelea ?) că nu exis
tă cuvinte 
nepoetice, 
poate isca 
oblăduirea 
blat de inteligență, 
(sau mai ales) din stereoti
purile vieții la un canton 
C.F.R. : ridicarea și cobori- 
rea barierei, oprirea perso
nalului sau trecerea acce
leratului, duminicala vizită 
în Adjudu-Vechi etc. Căci 
deficitul de lirism al rea
lului stimulează aici imagi
nația. în discursul său poe
tic cu aparente epice are

K. _________________

loc o permanentă mișcare 
dublă : realul este mitizat, 
sacralizat de forțele ima
ginarului și, totodată, re
adus prin ironie și limbaj 
prozaic la dimensiuni nor
male. Metafora lui Liviu 
loan Stoiciu este construi
tă pe principiul distantei 
semantice maxime dintre 
termenii ce o compun. JSi i

așază în
ade-

drumului și le 
construcții abstracte, 
sea de tot ermetice. în linie 
epigonic barbiană : „Pu
ternicele valuri vin / Si 
sună pe culori, / Iar ochii 
tăi cuplează lin / constante 
virtuale și semnale. / Efu- 
zii libere, plăceri prima
re / Din zborul clar, in
fim..." Nu spun că o astfel

Popas printre
debuturi

poetice și altele 
câ poezia se 
din orice, sttb 

talentului du- 
Chiar

se opune, într-o alăturare 
de tensiune 

poetică, stereotipul de lim
baj. Cu aceste mijloace, u- 
tilizate cu virtuozitate, au
torul reface biografia copi
lăriei (evident, o biografie 
interioară) văzută alterna
tiv, în oglinzile deforma
toare ale visului și sub 
lupa exigentă a veghei. 
Rezultatul este La fanion, 
debut excepțional în poe
zie.

Dacă 
Stoiciu 
este deschis tuturor cu
vintelor, nesofisticat, poe
zia lui Bogdan Negru din 
volumul 
(„Cartea 
lectează, 
le curăță

la Liviu Ioan 
limbajul poetic

Soarele în ochi 
Românească") se- 
în exces, vorbele, 
meticulos de colbul

de modalitate ar fi mai 
bună sau mai rea decît al
tele sau că ea nu poate 
produce poezie. Dar la 
Bogdan Negru refuzul ob
stinat al semnificației nu 
dă un continum liric, ci 
mostre de prețiozitate : 
„Extreme ape. / Lumina 
directă / Limpidități mai 
reci — Și soarele cel sin
gur : / Contrag rapide fil
tre. / Eiectronave albastre. 
Spre transparențele lor...

„Electronava" poeziei lui 
Bogdan Negru n-a decolat 
odată cu debutul său .edi
torial. Sau, din contra; se 
află în zone impenetrabile 
privirii cronicarului.

în zone mai 
debut poezia 
Stîncel din 
sare („Cartea

calme stă la 
lui Mircea 
Cămașa de 

Româneas-

gini ale muzicii culte, de anvergură, 
in județe și centre muncitorești unde 
nu activează instituții profesioniste de 
spectacole.

Mircea Neagu : Dacă ne referim 
strict la contextul muzicii corale, fără 
îndoială, fenomenul afirmării unor 
formații camerale e printre cele mai 
proeminente. El trebuie pus in legă
tură mai aies cu afirmarea unor di
rijori tineri bine pregătiți la conser
vatoarele din București, Cluj-Napo- 
ca, Iași, la institutele de invățămint 
pedagogic. Asemenea formații, dacă

chiar de o îndelungată tradiție. Per
sonal, nu voi găsi niciodată o explica
ție cu adevărat plauzibilă a faptului 
că forrpații de mare prestigiu, cum 
sint (ori, mai exact spus, cum au 
fost) corul „Armonia" sau cel al sin
dicatelor din invățămint din Brăila, 
corul din Ditrău, ca și din Gura Riu- 
țui — Sibiu etc., au dispărut cu desă- 
virșire sau li se aude tot mai slab 
sunetul.

Făcind remarca necesară că o ase
menea opinie nu este împărtășită de 
compozitorul Mircea Neagu, implicit

Marcante progrese calitative
în mișcarea artistică de amatori

Opinii despre calitatea și actualitatea 
repertoriului, nivelul formațiilor 

muzicale

mă limitez numai, la județe la ale 
căror concursuri am participat ca 
membru in juriu, am întilnit in ega
lă măsură la Constanța, ca și Vran- 
cea, la Hunedoara, ca și la Mehedinți 
sau Sălaj. Afluența de elemente tine
re e, de fapt, o caracteristică mai 
generală.

Vasiie Donose : Este intr-adevăr 
semnul unui salt substanțial, calitativ, 
in mișcarea artistică de amatori fap
tul că Ia Slobozia, ca și Ia Sfintu 
Gheorghe, Ia Alexandria, precum și 
ia Slatina sau Vaslui se poate audia 
muzică de înaltă ținută. Dar proli
ferarea formațiilor corale camerale — 
la care aș adăuga și grupurile co
rale și vocale — este un semn și bun 
și rău. Bun pentru că astfel de for
mații sint mai mobile prin numărul 
restrîns de interpreți ce pot fi trans
portați dintr-un loc în altul, dar ele 
relevă și o anumită comoditate a fac
torilor organizatori ai mișcării, fiind
că recurgerea la această formulă re
prezintă, în nu puține cazuri, o di
minuare a activității unor coruri 
mari, mixte sau de voci egale, unele

In postura sa de specialist implicat In 
activitatea nemijlocită de coordona
re și îndrumare a mișcării corale, 
semnalînd așadar acest aspect spre 
reflecție factorilor competenți, am a- 
bordat in Încheierea discuției noastre 
una din problemele-cheie ale saltului 
valoric în fața căruia se află for
mațiile noastre de acest gen : reper
toriul, orientarea și selecția acestuia, 
posibilitatea asigurării lui în bune 
condiții.

Vasiie Donose : Din gama de pro
bleme pe care le ridică formațiile 
muzicale la toate genurile, cele pri
vind repertoriul sînt cele mai puțin 
rezolvate, întrucît din urmărirea a 
zeci de evoluții pe scena festivalului 
cu greu și-au găsit locul în program 
lucrări noi. Apoi am constatat o 
practică de rcstrîngere a numărului 
de compozitori ale căror piese se 
eintă, ceea ce duce și la o monotonie 
stilistică și la sărăcie tematică. (Sem
natarul acestui dialog iși permite, in 
paranteză, să observe, cum a mai fă
cut-o și altădată, că de obicei nu
mele cele mai frecvente sînt cele ale

unor compozitori component! ai Ju
riilor, existind mentalitatea, profund 
eronată, a unei captări a bunăvoin
ței.) Sărăcia tematică e o deficiență 
mai generală, întrucît tema muncii, 
de pildă, a fost aproape absentă in 
repertoriul corurilor de amatori, in
clusiv al celor muncitorești. Slab re
flectate au fost și tema satului so
cialist, ca și tema păcii. Faptul că un 
cor se prezintă in 1981 cu un program 
pe care l-a prezentat și în 1979 sau 
chiar mai înainte reclamă o îmbu
nătățire a mijloacelor și metodelor 
de difuzare a lucrărilor corale, de 
îndrumare a instructorilor și dirijo
rilor.

Mircea Neagu : Deși făceam la în
ceput observația că multe formații 
dispun de un repertoriu contempo
ran, trebuie să semnalez totuși că nu 
puține sînt și cele ale căror progra
me conțin cintece vechi, depășite. 
Vina aparține mai ales centrelor de 
îndrumare a creației populare și miș
cării artistice de masă, ca instituții 
specializate ale forurilor de cultură 
județene. Fie că unele culegeri zac 
la sediile acestora, fără să fie tri
mise corurilor, conducătorilor aces
tora, fie că unele nu se multiplică, 
lolosindu-se mijloace tehnice locale. 
Lipsa diversității programelor e ia
răși evidentă, prea puțin interpretate 
fiind piesele validate de timp și încă 
pline de prospețime ale muzicii co
rale clasice, prelucrările de fol
clor etc.

Vasiie Donose : Nu-i mai puțin a- 
devărat că soluționarea unora din
tre aceste probleme revine Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor, mem
brilor acesteia. Am in vedere necesi
tatea stringentă a asigurării reperto
riului pentru anumite tipuri șl ge
nuri de formații. Așa. de exemplu, 
s-a putut remarca repertoriul precar 
de lucrări noi pentru diverse grupuri 
vocale, absența aproape totală a unor 
piese noi de largă accesibilitate pen
tru soliști, formații simfeaies, semi- 
simfonice și cameral-orclțes. Me.

Evident că, odată cu inefteierea 
actualei ediții, pe lingă laurii cu care 
vor fi încununate cele mai bune voci, 
se vor face auzite și o seamă de opi
nii într-o dezbatere de fond pe mar
ginea acestei game de probleme, pe 
al cărei portativ noi am inserat nu
mai cîteva note.

Niculae STOIAN

BUZAU • Cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la naș
terea lui George Enescu. biblio
teca județeană a organizat la li
ceul ..Spiru Haret" din Buzău un 
simpozion dedicat marelui muzi
cian. Manifestarea a cuprins o 
amplă dezbatere despre viața și 
opera genialului compozitor și 
dirijor, o expoziție de lucrări 
editorial-muzicale și de discuri 
nou apărute, precum și audiția 
unor reprezentative imprimări 
din creația lui George Enescu. 
(Dumitru Dănăilă).

MARAMUREȘ • Tripla ani
versare — împlinirea a 570 de 
ani de la atestarea documentară

a așezării, a 200 de ani de la în
ființarea școlii locale, precum și 
a 50 de ani de activitate a coru
lui local — a prilejuit Organi
zarea in comuna Dumbrăvița, din 
județul Maramureș, a unei întîl- 
niri cu fiii satului. Jubileul a 
fost marcat și printr-un specta
col al versului și cintecului pa
triotic susținut cu har de for
mațiile artistice de amatori în 
fața unui numeros public. (Gh. 
Susa).

IALOMIȚA • Muzeul jude
țean Ialomița, împreună cu mu
zeele județene Maramureș și de 
științele naturii Ploiești au or
ganizat în sala de expoziții a

popula

Desenele lui Aman

CONSEMNĂRI

21 
di-
in

că“). Poetul rimează dezin
volt, în tipare tradiționale, 
sau construiește, cu siguran
ță, în yers alb, viziuni miti
ce, avînd ca centru țăranul 
și lumea rurală, gîndite ca 
„noime" ale firii : „Să ros
tești «grădină»,, «sate» e 
ușor, / Cu ochii tăi mai ti
neri și albaștri. / De cînd 
tot vin țăranii prin ogor / 
Au fost și zei, și condam
nați, și aștri / / In sînge-s 
de meteoriți brodați, / Cum 
i-au străpuns cuvintele mai 
înainte... De ce nu mor, 
poate mă întrebați, / în 
miinile istoriei și-n minte / 
/ Nu din întîmplare au 
arat / Cu trupul lor înno- 
bilind pămîntul / Țăranul 
este cel ce-a inventat / Și 
cerul și iubirea și cuvîn- 
tul". O bună parte din poe
ziile de aici stau sub in
fluența tematică și chiar 
expresivă („crește cîmpul 
pe umărul țăranului..." ; 
„Sub talpa grea a Marelui 
Țăran"; „el a atins lanul cu 
fața și-a zis Iarăși : / vine 
făina cea nouă..." etc) a lui 
Ion Gheorghe. Alteori re- 

. cunoaștem ritmul și vehe
mența lui Adrian Păunescu 
sau blinda rostire a lui 
loan Alexandru. Nu se 
poate contesta nici acestor 
poeme fluenta versului și 
pregnanța imaginilor, dar 
poetul e preferabil atunci 
cînd își asumă poezia „pe 
cont propriu", ca in unele 
frumoase versuri de dra
goste.

Valentin
F. MIHAESCU

Muzeului din municipiul Slobo
zia expoziția „Flori de mină". 
Cele 99 de eșantioane minerale 
prelevate din munții Carpați 
prezintă vizitatorilor frumuseți 
de basm, adevărate valori care 
constituie premiere nu numai 
pentru locuitorii din Bărăgan, dar 
și pentru cei din alte zone ale 
țării. (Mihai Vișoiu).

BIHOR • La librăria „Unirea" 
din Oradea a fost lansată noua 
carte a scriitoarei Monica Să- 
vulescu, intitulată „A.P. Cehov". 
Aceasta este a patra întilnire din 
cursul ultimilor ani a scriitoarei 
cu publicul orădean, toate pri
lejuite de lansarea unor volume

ex-
Și 

co
de

Manifestările care în 
primăvara acestui an 
au marcat împlinirea 
a 150 de ani de la naș
terea pictorului Th. 
Aman sînt completate 
zilele acestea printr-o 
expoziție cu lucrări ale 
artistului. Este o 
poziție de desene 
acuarele aflate în 
lecția cabinetului
stampe al Academiei 
Republicii Socialiste 
România, lucrări mai 
puțin cunoscute ma
relui public, dar care 
aruncă o lumină reve
latoare asupra unor 
deosebite calități de 
ordin pictural pe care 
comentatorii operei Iui 
Aman le-au relevat 
mai puțin și numai 
atunci cind se refe
reau la seria peisaje
lor și scenelor de in
terior de mici dimen
siuni.

De foarte mici di
mensiuni, desenele și 
acuarelele prezentate 
acum în sala Bibliotecii 
Academiei au, paralel 
cu această înaltă ca
litate artistică la care 
ne refeream, și valoa
rea unui adevărat jur
nal de atelier. Căci 
regăsim în aceste schi
te, care din cîteva tră
sături doar, din cîteva 
pete de culoare reu
șesc să dea imaginea 
de ansamblu a unor 
ample compoziții (bi
ne cunoscute tuturor), 
etape importante, pre
mergătoare realizării 
unor lucrări care fac 
astăzi gloria galeriei 
noastre naționale și a 
unor mari muzee din 
întreaga țară.

Sînt desene de pic-

tor care vorbesc eloc
vent despre sensibili
tatea și meșteșugul a- 
cestui clasic al artei 
noastre, despre pasiu
nea sa de a descoperi 
„pe viu" dificultățile. . 
dar și satisfacțiile 
transpunerii in culoa
re a scenelor sau a 
peisajelor pe care le-a 
contemplat. Ele relevă 
etape ale unor pro
cese importante de se-

însemnări 
pe marginea 

expoziției 
de la Biblioteca 

Academiei

picturii 
(contrar

dominante 
din epoca 
fi decît să 
la acele

dimentare in timp a 
cunoștințelor ce țin de 
meșteșugul 
și ilustrează
unor păreri deja afir
mate) prin libertatea 
plină de farmec delicat 
a transpunerii că, în 
unele privințe. Aman 
a știut să depășească 
tendințele 
ale picturii 
lui. Și n-ar 
ne referim
lucrări care ni-1 pre
zintă pe „Aman prin
tre ai săi". Autoportre
tele sau portretele ce
lor apropiați, scene de 
interior sau aspecte 
din atelier, toate aces
te schițe înviorate de 
ușoare pete de culoare 
pun în valoare deo
sebita înzestrare a pic
torului de a exprima,

prin cîteva trăsături 
doar, cele mai fine in
tuiții, cele mai nuan
țate sugestii în imagini 
simple dar complex 
evocatoare.

Limbajul fluent, a- 
ceeași siguranță a ex
primării pot fi desci
frate și în ciclul pei
sajelor expuse acum. 
Raportarea atît de su
gestivă a trăsăturii de 
peniță sau creion la 
albul suportului de 
hîrtie. hașuri așternu
te energic sau linii u- 
șoare și unduioase a- 
testă un ascuțit simț 
al analizei, capacita
tea de a caracteriza ra
pid, de a sugera at
mosfera locurilor stră
bătute.

Realizate cel mai 
adesea în creion, sce
nele de dans popular, 
în care regăsim ceva 
din finețea și mește
șugul deosebit al gra
vurilor lui Aman, păs
trează în ritmul ra
pid al execuției nerăb
darea revelației ime
diate, dorința de a 
capta rapid direcțiile 
esențiale ale mișcării 
acestor trupuri prinse 
in virtejul „brîuletu- 
lui" sau al „horei".

Aleasă și panotată 
cu grija de a reliefa 

-aspecte mai puțin cu
noscute ale creației lui 
Theodor Aman, aso
ciind cu finețe lucră
rilor propriu-zise o- 
biecte decorative capa
bile să sugereze o în
treagă recuzită de a- 
telier, expoziția în an
samblul ei reprezintă 
un binevenit și bine
meritat omagiu.
Marina PREUTU

de proză și critică literară. 
(Alexandru Peti).

OLT • La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Sla-

tina a avut loc spectacolul de 
gală cu noul film artistic româ
nesc „Am o idee" — în premieră 
pe țară — cu participarea 
realizatorilor filmului. (Emilian 
Rouă).

CLUJ • Timp de patru zile. 
Ia Cluj-Napoca s-a desfășurat

un colocviu științific pe tema 
„Mediul înconjurător și calitatea 
vieții în Munții Apuseni", orga
nizat de subcomisiile „Om-bio- 
sferă" și „Pentru ocrotirea mo
numentelor naturii", din cadrul 
filialei 'Academiei Republicii So
cialiste România. La dezbateri 
au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetă
tori și specialiști din București, 
Brașov, Oradea și alte localități. 
(Al. Mure șan).

ARGEȘ • La căminul cultu
ral din Rucăr s-a desfășurat 
concursul de muzică populară și 
ușoară „Floarea de stîncă". Pe 
scenă au urcat numeroși tineri

Pași prin 
Suceava

In ziarul „Scinteia" din 
iunie 1981, la rubrica „Fapt 
vers", a apărut o informație
legătură cu o operă sculpturală 
executată de sculptorii Gir și 
Elena Radulescu din București, 
în care e vorba de un sfat dom
nesc, din timpul strălucitului 
domn al Moldovei, Ștefan cel 
Mare. Se arată că toate perso
najele sint realizate in mări- 
țne naturală, din, rășini sinteti
ce armate în fibre de sticlă, și 
în costume de epocă.

Informația mi-a trezit attt de 
mare interes, incit din micile 
mele economii mi-am cumpărat 
un bilet de tren, dus și întors, 
și am plecat la Suceava. Acest 
istoric oraș era cunoscut de 
mine din vremea primului război 
mondial, mal precis din iulie 
1915, cind, făcind parte dintr-un 
grup de elevi din comuna Bo- 
roaia, am trecut clandestin ve
chea graniță dintre Moldova și 
Bucovina, pe la punctul Bu- 
nești. îmi amintesc că eram 
minați de dorul de a vedea Ce
tatea de scaun a marelui Ștefan, 
numărindu-ne. așa cum spu
neam in glumă, printre răzeșii 
de la Podu înalt și Codrii Cos- 
minului. De atunci au trecut 
mulți ani. Suceava se prezintă 
azi nu numai ca o mare cetate 
Istorică, ci și ca o cetate in
dustrială.

Sfatul domnesc, de care e 
vorba la începutul acestor rin- 
duri, se află in una din 
muzeului județean. Dacă 
ști din timp despre ce 
vorba sau dacă n-ai fi atent la 
ceea ce îți apare in față, ai cre
de, pină te deslușești, că e o 
adunare de cetățeiți ce pun la 
cale diferite treburi gospodă
rești. Cind dai însă cu ochii de 

'merele Ștefan, te trezești , ca 
dintr-un vis care te-a purta, 
lumea basmelor, In adevu/ț 
Ștefan cel Mare, in mărime na
turală, cu minunata coroană pes
te pletele aurii, cu buzduganul 
în mina dreaptă și cu hlamida 
pină la geiltmchi, cu guler de sa
mur. In fața lui, doamna Maria 
și apoi mulți sfetnici în. frunte 
cu hatmanul Arbore. Dacă cei 
prezenți în sfat ar vorbi, cu si
guranță că ne-am trezi cu 500 
de ani in urmă, adică atunci 
cind 
dicat 
ani,
care 
țară.

Sculptorii Gir și Elena Rădu- 
lescu, împinși de marea lor 
dragoste față de țară, au înfăți
șat o minunată scenă din viața 
zbuciumată, dar și plină de mă
reție a neamului nostru, căci vi
zitatorul care va cunoaște și 
va cerceta acest ilustru sfat 
domnesc va părăsi muzeul plin 
de mlndrie și adîncă emoție, ce 
va dăinui în suflet și inimă toa
tă viața.

Cinste celor doi sculptori.

sălile 
n-ai 
este

neînfricatul voievod a ri- 
buzduganul, timp de 47 de 
împotriva tuturor acelora 
rivneau la scumpa lui

Prof. Gh. JITARIU
București

din județele Argeș. Dîmbovița, 
Vilcea, Brașov și Sibiu, care au 
interpretat balade, doine și cîn- 
tece de petrecere din folclorul 
vechi și nou, cit și lucrări alese 
din muzica ușoară contempora
nă. (Gh. Cirstea).

TULCEA • O suită de mani
festări politico-educative și cul- 
tural-artistice — intitulate „Fil
mul în dialog cu populația Del
tei" — a avut loc la Sulina, 
Chilia Veche, Maliuc, Crișan, 
Murighiol și în alte localități 
din zonă. Acțiunea a cuprins 
dezbateri, expuneri, simpozioa
ne, expoziții fotodocumentare.

urmate de vizionări de filme. 
(Neculai Amihulesei).

CALARAȘI • în cadrul sim
pozionului organizat de Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al județului Călărași cu 
tema „Contribuții călărășene la 
dezvoltarea muzeografiei româ
nești", au fost susținute referate 
despre imperativele actuale ale 
muzeografiei românești, tradiția 
colaborării dintre Muzeul jude
țean Călărași și Institutul de 
arheologie din București, începu
turile muzeului din Călărași șl 
activitatea cultural-educativă de 
masă. (Rodica Simionescu).

v
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COTIDIAN.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit, joi di
mineața, pe Jose Carlos Gonzalez-

Relatâri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

• în Județul Suceava o început 
construcția primei microhidrocen- 
trale din salba celor cinci ce se vor 
amenaja pe Valea Brodinei. Avînd 
o putere de 660 kW, „capul de 
serie" va fi și cea mai mare. 
Deși «... micro.

• Aproape de gara C.F.R. Zalău 
s-a dat in folosință un pasaj rutier 
peste calea ferată. Lucrarea înles
nește desfășurarea traficului pe șo
seaua Zalău-Carei, pe de o parte, 
iar printr-un alt tronson al pasaju
lui asigură legătura rutieră între 
municipiile Zalău și Baia Mare.

• Piața din zona Nord a mu
nicipiului Rîmnicu Vilcea a ajuns 
într-o stare deplorabilă, deși a fost 
dată în folosință abia de doi ani. 
Rotonda nu mai are geamuri,' iar 
mesele au fost răsturnate și sparte. 
Autorii acestor acte de vandalism ? 
Șoferii de pe autocamioanele care 
aprovizionează complexul comercial. 
Invităm pe edilii municipalității în 
piață la o „masă" a spiritului gos
podăresc.

• întreprinderea navală de elice, 
piese turnate din neferoase, piese 
turnate țC- forjate din oțel - 
INETOF' - Galați a economisit, 
printre'aftele, in ultimul an, și circa 
534 000 lei. Suma reprezintă contra
valoarea celor peste 20 de repere 
(piese de schimb, subansamble, 
a.m.c.-uri și S.D.V.-uri) recondițio
nate.

• In localitatea Sîntimbru, județul 
Alba, a început să producă secția 
de prefabricate din beton armat 
pentru construcția de locuințe apar- 
ținînd de întreprinderea județeană 
de construcții-montaj. Finalizarea 
acestui obiectiv de investiții — ade
vărată fabrică de case — sporește 
productivitatea muncii, reducînd, 
totodată, costurile de producție.

• Pe harta stațiunilor balneare 
din județul Timiș a apărut in vara 
aceasta un nume nou — Teremia 
Mare. Beneficiind de ape termale 
indicate în afecțiuni cronice ale 
aparatului locomotor și ale sistemu
lui nervos periferic, în afecțiuni en
docrine și gastrice, acest punct bal
neologie dispune de două bazine, 
două saune și șase vane. Consiliul 
popular din comună, dind curs so
licitărilor, preconizează noi dotări 
menite să asigure condiții de trata
ment cît mai bune unuj nțimăr 
sporit de oameni.

(Urmare din pag. I)
deschide larg porțile participării di
recte a oamenilor muncii, a întregu
lui popor la făurirea propriului des
tin. Astfel, paralel cu creșterea rolu
lui organizațiilor de masă și obștești, 
au fost instituționalizate adunările 
generale ale oamenilor muncii ea 
foruri supreme de conducere a 
unităților economico-sociale, consi
liile oamenilor muncii etc. Stringerea 
continuă a legăturii partidului cu 
masele depinde, într-o bună măsură, 
și de modul in care organizațiile de 
partid știu și reușesc să asigure 
buna funcționare a acestui cadru, să 
folosească avantajele pe care le 
oferă in vederea sporirii eficienței 
Întregii noastre activități. Tocmai de 
aceea, pentru cunoașterea realității, 
a problemelor cu care se confruntă 
colectivele de oameni ai muncii și, 
pe această bază, pentru acordarea unui 
sprijin competent, in cunoștință de 
cauză, membrii biroului, activiștii 
comitetului județean sint permanent 
prezenți in viața colectivelor de 
muncă, își aduc contribuția la pre
gătirea. temeinică și la desfășurarea 
in bu, ^condiții a adunărilor de sin
dicat, U.T.C., la adunările generale 
ale oamenilor muncii. Ei înșiși țin 
expuneri, conduc dezbateri, dau răs
punsuri la întrebări, insistînd pentru 
rezolvarea operativă a problemelor, 
realizind și pe această cale un con
tact nemijlocit cu masele largi da 
oameni ai muncii. Asemenea stil de 
muncă a fost imprimat și comitete
lor de partid municipale, orășenești, 
comunale, din întreprinderi, precum 
și conducerilor instituțiilor județene.

Fără a scăpa din atenție activita
tea celorlalte organizații de masă și 
obștești. comitetul județean de 
partid se preocupă în mod deosebit 
de sprijinirea organizațiilor demo
crației și unității socialiste, care, 
după curt se știe, cuprind numai 
nemembri de partid. întreaga lor 
muncă este încadrată organic in 
realizarea planului de dezvoltare 
economico-socială in profil teritorial. 
Organele și organizațiile de partid 
ajută comitetele O.D.U.S. în organi
zarea și planificarea muncii, în sta
bilirea unor obiective concrete ale 
activității lor. Președinții comitetelor 
acestor organizații sint instruiți și 
ajutați să-și însușească un stil de 
muncă care să asigure înfăptuirea 
sarcinilor de răspundere ce le revin.

• Urmărind atent controlul con
sumului de energie, unitățile eco
nomice mari consumatoare din ju
dețul Bistrița-Năsăud au reușit să 
economisească de la începutul anu
lui și pină în prezent aproape 7 500 
MWh. Păcat însă că, in timp ce 
bunii gospodari adună; alții risipesc. 
Sint vizate pe această cale I.P.M.P. 
Năsăud și I.P.E.G. sectorul Rodna, 
care au depășit cu 300 MWh re
partițiile de energie pe aceeași pe
rioadă de timp.

• Mobila de Vaslui, competitivă 
deopotrivă pe piața internă și in
ternațională, a fost diversificată, în 
acest an, cu peste 45 de noi mo
dele. Multe din acestea pot fi 
procurate în magazinul de prezen
tare și desfacere al întreprinderii 
de prelucrare a lemnului deschis, 
zilele acestea, la parterul unui bloc 
din zona centrală a municipiului 
reședință de județ.

• Oamenii muncii de Io secția 
de utilaje de transport o IJ.C.M. 
Tulcea au construit, după orele de 
program, o cantină. Chiar dacă nu 
sint constructori, ei s-au luat la în
trecere cu colegii lor de pe șantie
rele întreprinderii și au cîștigat. 
Constructorii au fost lăsați liniștiți 
pentru a-și recupera restanțele la 
predarea apartamentelor I

• Tipografii din Bacău au scos 
de sub teascuri volumul „Nicolae 
lorga despre Eminescu", din colecția 
„Eminesciana", editată de „Juni
mea". Pină la finele anului, la Bacău 
se vor mai tipări încă aproape 100 
de titluri de carte, într-un tiraj de 
1,5 milioane exemplare.

• La magazinul Agrocoop nr. 1 
din Satu Mare s-a vîndut unor 
clienți boia de ardei (dulce) în 
amestec cu niște bulgărașl de cu
loare pămîntie. Responsabila maga
zinului presupune că nu e vorba de 
pămînt, ci de granule de... boia 
arsă. Ar trebui „ars" și furnizorul — 
„Agrocoop“-Arad — pentru aseme
nea neglijențe la calitatea produse
lor livrate.

• Peste 6 000 tone materiale re- 
folosibile — fier vechi, hirtie, textile, 
anvelope și cîte și mai cîte - blo
chează spațiile depozitelor din 
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc 
și Gheorgheni — județul Harghita. 
Expedierea se face anevoie. Urma
rea : unele materiale nu se mai 
colectează. Dor. poate se găsește 
și altă soluție I

A intrat în obișnuință organizarea 
„Tribunei democrației" ca formă de 
atragere a maselor largi la înfăp
tuirea politicii creatoare a partidului. 
Numai in acest an. sub egida „Tri
bunei democrației" au avut loc în 
Orașele și comunele județului Bacău 
peste 600 de intîlniri, unde reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat, factori de răspundere din diver
se sectoare de activitate au dezbătut 
împreună eu cetățenii o multitudine 
de probleme, precum înfrumusețarea 
localităților, folosirea terenurilor 
intravilane, colectarea materialelor 
refolosibile etc. Totodată, oamenii 
muncii au venit cu propuneri inte
resante, angajindu-se cu aceste pri

întărirea continuă a legăturilor cu masele
lejuri să participe, ei înșiși, la ceea 
ce au hotărît împreună. Astfel, ca 
efect al acestor dezbateri, au fost 
identificate, in această primăvară, 
peste 1 500 ha terenuri intravilane, 
care au fost cultivate de către* popu
lație ; un alt exemplu îl oferă mu
nicipiul Bacău, unde participarea 
cetățenilor la acțiunile edilitar-gos- 
podărești a însemnat peste 1 miiion 
ore/om concretizate în lucrări ce, de
pășesc valoarea de 80 milioane lei.

După cum a confirmat și practica, 
cea mai mare parte a organelor și 
organizațiilor de partid din județul 
nostru sint pe deplin încredințate că 
numai bizuindu-se pe organizațiile 
de masă și obștești, îndrumindu-le 
eu competență și sprijinindu-le în 
desfășurarea unor acțiuni proprii, 
pentru sporirea interesului oamenilor 
muncii la luarea deciziilor, concomi
tent cu ridicarea gradului lor de 
participare la înfăptuirea acestora, 
au putut fi obținute rezultate bune 
In toate sectoarele de activitate. 
Acolo unde această experiență nu 
a fost pe deplin valorificată, unde 
nu s-a manifestat o preocupare con
stantă față de organizațiile de masă 
și obștești, și au existat uneori și 
asemenea situații, rezultatele obți
nute nu au fost pe măsura posibili
tăților. Iată de ce comitetul jude
țean de partid, celelalte organe și 
organizații de partid acționează cu

Primire la primul ministru al guvernului

Cronica
La invitația Ministerului Afacerilor 

Externe s-a aflat în țara noastră 
Luiz Paulo Lindenberg Sette. amba
sador în Ministerul Relațiilor Externe 
al Braziliei, șeful Departamentului 
pentru organizațiile internaționale. Cu 
prilejul vizitei au avut loc consultări 
româno-braziliene asupra probleme
lor ce vor fi dezbătute la cea de-a 
36-a sesiune a Adunării generale a 
O.N.U. Oaspetele a fost primit de 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.★

Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România a trimis Societății de Cruce 
Roșie din Etiopia Socialistă un aju
tor compus din medicamente, pături 
și îmbrăcăminte pentru a veni, in 
sprijinul populației etiopiene afectate 
de secetă.

De asemenea, pentru a veni in 
sprijinul populației sinistrate în urma 
inundațiilor care au afectat Republi
ca Democratică Somalia, Consiliul 
Național al Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România a 
trimis Semilunii Roșii Somaleze un 
ajutor compus din medicamente, pă
turi șl corturi.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

De azi pină duminică, la Timișoara

România — Argentina in „Cupa Davis“
Astăzi începe la Timișoara întîlni- 

rea de tenis din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Davis" dintre 
echipele României și Argentinei.

în vederea acestui important eve
niment. prin grija forurilor locale, a 
fost terminată construcția unei co
chete baze sportive in „Parcul roze
lor", care cuprinde un teren central 
și două terenuri de antrenament 
— toate cu suprafață de beton, pri
mele de acest fel din țară — tribune 
cu 3 000 de locuri și alte dotări. In 
final, acest complex sportiv denumit 
„Tenis-club“ (acesta a fost numele 
primului club de tenis înființat la 
Timișoara în urmă cu aproape 70 de 
ani) va dispune in total de 11 tere
nuri, inclusiv cu suprafață de zgură 
și de tartan, vestiare, cabinete me
dicale etc.

Ziua de ieri, 9 iulie, a fost rezer
vată ședinței tehnice. Tragerea la 
sorți, care a avut loc în salonul de 
recepție al hotelului Continental — in 
prezența arbitrului principal al întil- 
nirii, Carlo Martini (Italia), a con
ducătorilor federațiilor de tenis din 
cele două țări și a căpitanilor neju
cători ai echipelor — a indicat ur
mătoarea ordina a disputării parti
delor :

Vineri, 10 iulie, ora 14 : Andrei 
Dirzu —Guillermo Vilas ; Florin Se- 
gărceanu — Jose-Luis Clerc.

fermitate ca astfel de situații să fie 
evitate, conferind organelor și orga
nizațiilor de masă un sprijin cores
punzător pentru a desfășura activi
tăți specifice lor, în vederea unirii 
într-un șuvoi unic a energiilor crea
toare ale oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin.

De o importanță majoră in dezvol
tarea unei trainice legături cu ma
sele a organizațiilor de partid și a 
instituțiilor de stat se dovedesc a fi 
sugestiile, propunerile, sesizările care 
vin din rindul oamenilor muncii, 
făcute cu cele mai diverse prilejuri ; 
ele reprezintă un important mijloc 
de cunoaștere a realităților, o ine
puizabilă sursă de înțelepciune, ex

periență, idei valoroase. Pornim de 
la convingerea izvorită din propria 
experiență că, manifestînd maximum 
de receptivitate față de sugestiile și 
propunerile oamenilor muncii, facem 
să crească încrederea lor îri organele 
și organizațiile de partid, ceea ce 
înseamnă, totodată, consolidarea, și 
pe această cale, a legăturilor cu ma
sele. In acest spirit a procedat, de 
pildă, comitetul județean de partid 
la întreprinderea metalurgică Bacău, 
unde, pină nu de mult, remunerarea 
personalului muncitor din echipele 
de întreținere a utilajelor secției de 
turnătorie nu era legată de nivelul 
realizărilor, ceea ce determina unele 
greutăți în desfășurarea procesului 
de producție. Sesizați de această 
stare de lucruri, activiști ai comite
tului județean s-au deplasat in uni
tatea amintită, au purtat discuții cu 
numeroși comuniști și alți oameni 
ai muncii din secția turnătorie, au 
organizat o dezbatere și o consultare 
largă a activului de partid, stabilin- 
du-se de comun acord măsuri de 
perfecționare a organizării și retri
buirii muncii în această secție.

Tot in acest context, comitetul ju
dețean de partid acordă mare atenție 
rezolvării operative a scrisorilor oa
menilor muncii, organizării și desfă
șurării in bune condiții a audiențelor. 
In ultima perioadă, membrii secreta
riatului și ai biroului comitetului 

Campo Dal-Re. ambasadorul Spaniei 
la București, in vizită de rămas bun, 
in legătură cu încheierea misiunii 
sale in țara noastră.

zilei
In plin sezon estival, mai multe 

colective artistice românești, ansam
bluri folclorice profesioniste și de 
amatori poartă mesajul cîntecului și 
dansului nostru peste hotare, în ca
drul unor turnee sau festivaluri in
ternaționale de profil. Astfel, zilele 
acestea, ansamblul Casei de cultură 
a sindicatelor din Slatina participă 
la Festivalul internațional de folclor 
organizat la Szeged — Ungaria, cu 
care ocazie sint prezentate selecții 
reprezentative din folclorul muzical 
și coregrafic românesc, specific zo
nelor de tradiție ale țării.

Incepind din 15 . iulie, în aceeași. 
țară va avea loc turneul ansamblu
lui rolcloric al Casei de cultură din 
Vlăhița — județul Harghita. Turneu! 
se înscrie în cadrul schimburilor ar
tistice existente între ansamblul ro
mânesc și ansamblul „Bakonay" din 
Veszprem.

Unul dintre festivalurile folclorice 
internaționale de mare tradiție, care 
reunește anual colective artistice din 
intreaga lume, cel de la Nisa, este 
programat între 13 și 17 iulie. La 
ediția din acest an va fi prezent an
samblul „Călușul" din Scomicești, 
colectiv răsplătit cu numeroase dis
tincții peste hotare. (Agerpres)

Simbătă, 11 iulie, ora 16 : partida 
de dublu (componenții celor .două 
cupluri vor fi anunțați cu o oră 
înainte de începerea partidei, dar 
este foarte probabil să joace tot cei 
patru jucători de simplu).

Duminică, 12 iulie, ora 14: Florin 
Segărceanu — Guillermo Vilas ; An
drei Dirzu — Josd-Luis Clerc.

Urăm „formă bună" șl succes tine
rilor, dar ambițioșilor noștri repre
zentanți !

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii”

Pe terenul de la Flushing Meadow 
(New York) începe astăzi meciul din
tre echipele S.U.A. și Cehoslovaciei 
contind pentru sferturile de finală 
ale competiției internaționale de te
nis „Cupa Dăvis". în formația ame
ricană vor juca John McEnroe și 
Jimmy Connors — in partidele de 
simplu, iar în proba de dublu va 
evolua experimentatul cuplu Stan 
Smith—Bob Lutz. Din lotul selec
ționatei Cehoslovaciei, deținătoarea 
trofeului, fac parte Ivan Lendl, To
mas Smid, Pavel Slozil și Stanislav 
Birner.

Tot în această perioadă (10—12 iu
lie) se vor disputa și celelalte „sfer
turi" : la Christchurch : Noua Zee- 
landă — Anglia ; la Baastad : Sue
dia — Australia.

județean de partid țin audiente 
in orașul și consiliul unic agroin
dustrial de care răspund, creindu-se 
astfel posibilitatea rezolvării Opera
tive a problemelor ridicate de către 
cetățeni, cit și a evitării' deplasării 
acestora la centrul de județ. De ase
menea, activiștii de partid, in depla
sările lor pe teren, rezolvă personal, 
la fața locului, un număr de scri
sori și sesizări adresate comitetului 
județean de partid.

Comitetul județean de partid este 
permanent preocupat ca fiecare acti
vist de partid, fiecare comunist caro 
îndeplinește o funcție de răspundere 
să fie mereu prezent in mijlocul 
maselor, să le cunoască opiniile, gin- 

durile, cerințele justificate, să acțio
neze pentru soluționarea lor, avind 
mereu in memorie teza de impor
tanță excepțională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la fap
tul că toate cadrele „numai cind vor 
ști să lucreze cu oamenii, atunci vor 
reuși să-și facă munca cum trebuie". 
Evident, comitetul județean de 
partid nu se limitează numai la 
aplicarea indicației ca fiecare acti
vist să-și petreacă două treimi din 
timpul de lucru pe teren, in mijlo
cul masei de oameni ai muncii, ci 
veghează ca fiecare activist să con
lucreze cu colectivele de muncă în 
realizarea sarcinilor ce le revin, să 
fie promotorul generalizării și valo
rificării experienței Înaintate a ma
selor, să pună umărul, alături de ele, 
la învingerea unor dificultăți. Este 
știut că nu peste tot se des
fășoară lucrurile așa cum am dori, 
în dialogul cu oamenii muncii, 
uneori, se exprimă și deziderate care 
nu țin seama de ■ posibilitățile exis
tente. în această privință, comitetul 
județean de partid, activul nostru 
pornesc de la rațiunea că orice pă
rere trebuie ascultată cu atenție, 
chiar dacă ea se dovedește nerealis- 
tă, că trebuie clarificate cu răbdare 
lucrurile, în așa fel încit fiecare om 
al muncii să fie convins că punctul 
lui de vedere, în măsura în care se 
justifică, este luat în considerație.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a primit o tele
gramă din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocratice Afganistan, Sultan Aii 
Keshtmand, prin care se transmit 
mulțumiri călduroase pentru felici
tările adresate cu prilejul numirii in 
această funcție. îh telegramă se ex
primă, totodată, convingerea că re
lațiile dintre guvernele noastre și co
laborarea pe tărim internațional vor 
continua să se dezvolte in folosul ce
lor două popoare, al păcii in lume.

Pe platforma chimică Vaslui 

O nouă capacitate 
pusă in funcțiune

Tînărul colectiv de la Combina
tul de fire sintetice Vaslui anunță 
o nouă realizare : punerea in func
țiune a unei capacități de produc
ție pentru 2 000 tone pe an fire 
textile obținute prin procedeul de 
filare rapidă. Chimiștii vasluieni 
s-au angajat ca in cel mai scurt 
timp să finalizeze alte două capa
cități, care să asigure producții de 
1 500 tone fire tehnice și 920 tone 
fire textile pe an. Concomitent, ei 
depun eforturi susținute pentru ca 
in primul an al cincinalului efici
enței și noii calități să se finalize
ze lucrările de investiții de pe plat
forma chimică a Vasluiului pentru 
cele. 12 000 tone fire pe an planifi
cate. (Crăciun Lăluci).

în cîteva rînduri
• Turneul Internațional feminin 

de volei al țării noastre, dotat cu 
„Trofeul Hebe", a luat sfîrșit, joi, la 
Bistrița-Năsăud. Pe primul loc s-a 
clasat echipa României, care a ob
ținut victoria m toate cele 4 partide 
susținute. Voleibalistele românce au 
totalizat 8 puncte, întrecînd in ulti
mul joc, cu 3—0 (15—10, 15—8.15—13), 
selecționata Cehoslovaciei. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
Ungariei — 6 puncte, Cehoslovaciei
— 6 puncte etc.
• In vederea celei de-a 11-a edi

ții a Jocurilor Mondiale Universitare 
de vară, joi după-amiază a sosit în 
Capitală delegația sportivă din R.P. 
Chineză. Sportivii oaspeți vor parti
cipa la toate cele 10 discipline inclu
se in programul marii competiții in
ternaționale studențești.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de reprezen
tanți ai Comitetului național de or
ganizare a Universiadei București ’81.
• La Zii rich au fost stabilite joi, 

prin tragere la sorți, meciurile pre
liminarii din cadrul campionatului 
european de fotbal (juniori I). Se
lecționata României va întîlni. într-o 
partidă tur-retur, echipa Bulgariei. 
Iată programul celorlalte meciuri : 
Țara Galilor — Olanda ; Irlanda de 
Nord — Irlanda ; Islanda — Belgia ; 
Anglia — Scoția ; Polonia — Suedia ; 
Danemarca — Cehoslovacia ; U.R.S.S.
— Norvegia ; Franța — Luxemburg 
(învingătoarea din acest joc va în- 
tilni R.F. Germania) ; Austria — Ita
lia i Malta — Spania : Portugalia — 
Elveția ; 'Gfeeia — Ungaria ; Alba
nia — Cipru și Turcia — Iugoslavia.

Organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești 
desfășoară cu perseverență o intensă 
muncă politică pentru a determina 
in rindul maselor atitudini de înaltă 
responsabilitate patriotică și civică, 
explicîndu-le că nu este suficientă 
formularea de cerințe, ci in egală 
măsură ca importanță este și stabi
lirea în comun a căilor de soluțio
nare a problemelor, a modalităților 
de participare la înfăptuirea pro
priilor propuneri, a împlinirii pro
priilor doleanțe, că sint necesare 
conjugarea eforturilor tuturor oame
nilor in această privință, și nu unii 
să formuleze cereri, iar alții să le în
făptuiască. Stăruind în această di
recție, putem constata cu satisfacție 
că oamenii vin cu propuneri și su
gestii referitoare la îmbunătățirea 
activității intr-un sector sau altul și 
se angajează. în același timp, în tra
ducerea lor în viață.

Ținînd seama de asemenea aspec
te, biroul comitetului județean de 
partid urmărește ea fiecare depla
sare in teren, orice contact cu oa
menii să aibă loc pe baza unui pro
gram riguros întocmit. Săptămînal, 
secretarii, alți membri ai biroului 
se întilnesc cu activiști din dome
niul pe care îl coordonează, exami
nează cum au fost îndeplinite pla
nurile de muncă individuale pe săp- 
tamina care a trecut, stabilesc ceea 
ce trebuie să se facă de către fiecare 
în săptămîna care urmează. Dealt
fel, comitetul județean de partid 
examinează periodic in plenarele 
sale, în birou sau secretariat diverse 
aspecte ale legăturii noastre cu ma
sele, luînd noi măsuri menite să de
termine îmbunătățirea întregii noas
tre activități în această privință.

Experiența dobîndită ne demon
strează, zi de zi, că numai consoli
darea permanentă a legăturii cu 
masele — obiectiv central al muncii 
de partid, domeniu în care mai avem 
de adus unele perfecționări — con
stituie garanția fructificării depline 
a potențialului de gindire și acțiune 
al oamenilor muncii din județul nos
tru, a creșterii contribuției lor, ală
turi de întregul popor, la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., a 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului nostru, pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 60-A ANIVERSĂRI

A VICTORIEI REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a victoriei revoluției populare 
mongole, joi la amiază, a avut loc 
la București o adunare festivă or
ganizată de către comitetul municipal 
de partid.

Au participat tovarășii Virgll Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Alexandru Mărgăritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Stan Soare, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi 
bucureștene.

Au fost prezenți Țagaanlamyn Du- 
ghersuren. ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, pre
cum și membri ai ambasadei.

In sala „Rapsodia română", care a 
găzduit manifestarea, erau arborate 
drapelele de stat ale Mongoliei și 
României, incadrind urarea : „Tră
iască prietenia dintre popoarele ro
mân și mongol". Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
festive a fost rostit de Dumitru Nec- 
șoiu, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

în continuare a luat cuvîntul Con
stantin Manolescu, președintele Aso
ciației de prietenie româno-mongole, 
care a relevat pe larg semnificațiile 
istorice ale evenimentului petrecut 
in urmă cu șase decenii. în acest 
context, vorbitorul a înfățișat prin
cipalele cuceriri ale poporului mon
gol în procesul de dezvoltare econo
mico-socială a țării pe calea con
struirii socialismului, arătînd că po
porul român se bucură sincer de în

„der Spiegel": Un paradox al lumii contemporane

DE IA „AGRO-BUSINESS" IA SOIM
Iii lume se produce azi mai multă hrană ca oricind. Și, cu toate aces

tea, pe întinse suprafețe ale globului foametea face tot mai mari ravagii l 
Care este explicația acestei stări de lucruri aparent paradoxale ? Revista 
vest-germană „Der Spiegel" face o analiză a situației alimentare pe glob, 
incercind să deslușească mecanismele care au dus la transformarea hranei 
într-un „business" din cele mai profitabile pentru marile societăți multi
naționale, in vreme ce sute de milioane de oameni suferă de subnutriție.

Sistemul actual al alimentației pe 
întinse suprafețe ale globului — o 
rețea de producători, distribuitori, 
consumatori — se deosebește de acela 
al vremurilor trecute prin două pro
cese cu o evoluție spectaculoasă din 
domeniul producției alimentare : in
ternaționalizarea și industrializarea. 
Afirmarea tot mai puternică a mari
lor întreprinderi agricole internațio
nale, structurate pe criterii strict co
merciale și dotate cu cea mai modernă 
tehnică de cultivare și recoltare, a 
avut un șir de consecințe negative. 
Pe măsură ce . tot mai multe supra
fețe agricole încăpeau pe mina mari
lor firme iigroalihuSntare, s-au ektins 
și culturile cu mare căutare interna
țională : de la mijlocul deceniului al 
șaselea și pină la mijlocul celui ur
mător, producția de cafea, ceai, ba
nane, bumbac a crescut de două ori 
mai repede decît a celorlalte sorti
mente. Astfel, in ultimii 20 de ani, 
producția de cafea a Africii a sporit 
cu peste 400 la sută. Aceasta, firește, 
in detrimentul culturilor tradiționale, 
care furnizau alimentele de bază 
pentru milioane de oameni nevoiași 
și care acum trebuie să fie impor
tate la prețuri inaccesibile celor 
mulți. Exemple similare pot fi cita
te de pretutindeni din lumea a treia.

într-un sistem agricol de înaltă teh
nicitate și productivitate profilat pe 
produse ușor exportabile, profiturile 
se împart extrem de inegal. Specia
liștii in probleme agrare Lappd și 
Collins scriu. în acest sens, în cartea 
„FOOD FIRST" : „Oficial, cultivato
rii mexicani produc fructele și sint 
chiar posesorii unei părți a instala
țiilor de prelucrare. Controlul pro- 
priu-zis însă îl exercită investitorii 
și angrosiștii americani, care, pe baza 
contractelor de producție și a siste
mului de credit, iau toate deciziile 
importante privind calitatea, cantita
tea. cind, cum trebuie cultivat, pro
cesul de desfacere, prețurile pentru 
producător etc. ...“.

Există mai multe cauze care fac 
ca acest tip de agricultură modernă, 
orientată spre export, să ducă la 
creșterea foametei în lumea a treia. 
Resursele oricum limitate de pămînt, 
apă, tehnologie și credite sint rezer
vate pieței externe. Dar majoritatea 
copleșitoare a celor subnutriți sînt 
excluși de pe această piață. Țări bo
gate și „bine hrănite" importă tot mai 
multe produse agrare din țări sărace, 
unde hrana constituie o problemă. 
Majoritatea acestor produse, cum am 
văzut, nu sînt de importanță vitală. 
Țările sărace, la rindul lor. importă 
alimente de bază, de importanță cu 
adevărat vitală, ca griu, porumb, 
orez, mai ales din Statele Unite.

O hartă a alimentației mondiale ar 
evidenția o ierarhie a consumului 
alimentar, cu mari discrepanțe sub 
raport calitativ, cit și cantitativ. Se

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iulie. In țară : Vremea va fi 
tn general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse izolate de ploaie. în
deosebi în estul țării șl în zonele de 

făptuirile dobindite de poporul mon
gol prieten.

In continuare, el a prezentat pre
ocupările poporului român angajat 
cu toate forțele intr-o amplă și sus
ținută activitate pentru transpunerea 
in viată a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Vorbitorul a rea
firmat, totodată, principiile politicii 
noastre externe.

Referindu-se la bunele relații exis
tente intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, intre popoarele și țările 
noastre, vorbitorul a subliniat că un 
rol de maximă importanta în ampli
ficarea acestor raporturi, pe multi
ple planuri, il au intîlnirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jum- 
jaaghiin Țedenbal. în încheiere, vor
bitorul a adresat calde felicitări po
porului mongol cu prilejul celei de-* 
60-a aniversări a revoluției populare 
mongole și urări de noi și noi suc
cese pe drumul luminos al socialis
mului.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Mongoliei la București, care a subli
niat însemnătatea istoricului jubileu in 
viata poporului mongol. El a evocat 
succesele înregistrate pe calea dez
voltării industriei, agriculturii, pre
cum și pe tărim social-cultural. Vor
bitorul s-a referit, in continuare, la 
bunele raporturi existente intre cele 
două popoare. subliniind sprijinul 
efectiv pe care ii acordă România 
tării sale în vederea construirii pe 
teritoriul R.P. Mongole, de către 
specialiști români, a unor obiective 
economice și sociale.

In încheiere, ambasadorul R.P. 
Mongole a adresat urări de noi suc
cese poporului român în activitatea 
sa de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Agerpres) 

pot, astfel, deosebi patru „civilizații 
alimentare" distincte. în funcție de 
alimentul considerat de bază. Pe cea 
mai de jos treaptă figurează „civili
zația rădăcinilor și grăunțelor". în 
Africa de vest hrana principală a 
omului o constituie rădăcinile de 
yams, maniocul, meiul și sorgul — 
plante considerate la alte latitudini 
in exclusivitate furajere. Acestea 
sint sărace in vitamine și proteine. 
Mai sint, ce-i drept, și arahidele, bo
gate în proteine, dar acestea iau cel 
mai adesea calea exportului, fiind o 
materie primă căutată pentru indus
tria cosmetică și ,a săpunului. Multe 
dintre țările cu deficit alimentar 
fac parte din această categorie, unde 
hrana de bază o constituie rădăcinile 
și grăunțele. Ele sînt și cele mai 
dezarmate în fața secetei.

„Civilizația orezului" este concen
trată în zonele răsăritene ale Asiei, 
chiar dacă orez se cultivă, in can
tități mai mici sau mai mari, pe în
treg globul. Orezul este hrănitor și 
poate constitui, fără îndoială, baza 
unei alimentații corespunzătoare, cu 
condiția să fie îmbogățit cu o mică 
cantitate de legume și fructe. Cei 
mai mulți oameni nu au însă destul 
orez. In parte, datorită insuficienței 
terenurilor, Asia dispunind de cele 
mai mici suprafețe agricole în ra
port cu populația. Principala cauză 
este însă de natură economică. După 
cum rezultă dintr-un studiu asupra 
agriculturii în Filipine, al expertului 
F. T. Rivera, tocmai țăranii din zo
nele cele mai bogate în orezarii duc. 
în mod paradoxal, lipsă de orez, cei 
mai mulți vînzîndu-și imediat recol
ta, pentru a putea face rost de banii 
necesari acoperirii altor nevoi.

Trecerea la „civilizația griului" co
respunde urcării unei trepte în ie
rarhia alimentației. Grîul nu este mai 
hrănitor decît orezul, dar, spre de
osebire de acesta, constituie premisa 
unei alimentații mai variate. Privita 
în ansamblu, populațiile care se hră
nesc cu grîu — adică cu piine — o 
duc relativ bine, căci griul crește in 
zonele de climă temperată, unde sint 
plasate statele dezvoltate ale globu
lui. Problema se pune în ce măsură 
pot fi ajutate celelalte zone ale lu
mii să-și satisfacă nevoile alimen
tare prin surplusurile de gnu din 
aceste state.

Un lucru este sigur : dezideratul 
hrănirii întregii omeniri nu poate fi 
realizat prin ajutoare alimentare, in
tr-un spirit aidoma celui de la o 
„grădină zoologică", zvîrlindu-se pe
riodic in „cușca" înfometatului mini
mul de hrană necesar existenței. Țe
lul unui sistem alimentar mondial ar 
trebui să-1 constituie atingerea unei 
autarhii cît mai mari posibile a tu
turor națiunilor și regiunilor. Toc
mai în această direcție ar trebui 
orientate eforturile internaționale — 
încheie articolul.

deal șt de munte. Vtntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 9 șl 19 grade, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, lo
cal mai ridicate în sudul și vestul tă
rii. In București : Vreme în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii de scurtă durată. Vîntul va su
fla slab. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 27 și 30 de grade.

• TURBINE ATOMI
CE GIGANT. Specialiștii 
Întreprinderii producătoare de 
turbine din Harkov, împreună 
cu oameni de știință, au realizat 
proiectul de execuție a unor tur
bine atomice cu o capacitate de 
un milion kilowați, pe baza că
rui* se vor obține economii de 
400 tone de metal Ia fiecare 
unitate produsă. Această moder
nizare va duce nu numai la eco
nomii de metal, ci și la redu
cerea pierderilor de energie 
termică.

• ANIVERSARE. P!o' 
nierul cosmonauticii americane 
a Împlinit respectabila virstă 
de... 24 de ani, prilej pentru spe
cialiștii de la Centrul spațial și 
de rachete din Alabama să par

ticipe la o petrecere ad-hoc. 
Sărbătorita a fost o... maimuță 
dintr-o specie de talie mică, 
„Miss Baker", în greutate de 
aproape o jumătate de kg, care, 
împreună cu o surată a sa, cu
noscută sub numele de Abel, a 
efectuat primul zbor organizat 
de S.U.A. în Cosmos, Ia 28 mai 
1959. între timp, Abel a murit, 
în ceea ce o privește. „Miss 
Baker" a atins cu virsta de 24 
de ani un record de longevitate 
(maimuțele din specia ei trăiesc 
în jur de 10—15 ani). întrebat 
dacă zborul în Cosmos lungește 
viața (virsta de 24 de ani la o 
maimuță echivalează cu vîrsta 
de 100 de ani Ia om), un pur
tător de cuvîrut al centrului spa
țial a declarat că. deocamdată, 
este greu să se afirme sau să s« 
nege acest lucru.

• DIODE CU LASER 
PENTRU TELECOMUNI
CAȚII. Cunoștințele acumulate 
în condiții de laborator au per
mis Centrului național de studii 
in problemele de telecomunica
ții din Franța să dezvolte una 
din tehnologiile cele mai avan
sate in acest domeniu : diodele 
cu laser. Omologarea și fabrica
rea pe scară largă a diodelor 
laser constituie un important pas 
înainte, căci ele sint capabile să 
emită în continuu la 1,3 microni ; 
or, această lungime de undă 
este de un mare viitor, ea per- 
mițind creșterea considerabilă a 
capacității de transmisie prin 
fibre optice, fără aportul clasi
cei stații de amplificare.

□
RETUTINOENI

• INTOXICARE IN 
MASĂ. După cum anunță 
Press Trust of India (P.T.I.), nu
mărul persoanelor din marele 
oraș Bangalore, din sudul Indiei, 
care au decedat ca urmare a 
consumului de alcool contrafăcut 
se ridică la 237. Citind surse ofici
ale din Bangalore, agenția preci
zează că o sută de persoane 
continuă să fie spitalizate, a- 
flindu-se într-o stare gravă. 
Totodată, consumul de alcool 
contrafăcut a provocat moartea 
altor 12 persoane in orașul 
Mysore, situat la 100 kilometri 
sud de Bangalore. Pină în pre

zent au fost arestate 90 de per
soane implicate în imbutelierea 
alcoolului falsificat, iar alte 40 
au fost acuzate de fabricarea și 
vinzarea acestui produs.

• DETERMINAREA IN
STANTANEE A EPICEN
TRULUI UNUI CUTRE
MUR. Specialiștii bulgari au 
realizat un aparat automat pen
tru determinarea instantanee a 
epicentrului unul cutremur. A- 
paratul funcționează pe baza 
principiului locației. Prin cana
le telemetrie® se transmit datele 

privind distanța față de epicen
tru, calculate in kilometri, și alte 
date care se prelucrează în ca
drul observatorului de seismo
logie. astfel incit pe harta de
senată pe un ecran de televizor 
apare ca punct luminos locul 
epicentrului.

• POD INTRE ARA
BIA SAUDITÂ Șl BAH
REIN. A fost definitivat pro
iectul podului care va lega, 
traversind Golful. Arabia Saudi- 
tă de Bahrein. Construcția, care 
va fi terminată pină în anul 
2000, va avea lungimea de 25 
kilometri și înălțimea de 26,5 
metri, o deschidere ce va per
mite navigația oricărui tip de 
navă oceanică.

• VESTIGIILE UNEI 
CETĂȚI PREINCAȘE. DuPă 
cum relatează revista chiliană 
„La tercera de la hora", in nor
dul Republicii Chile, in apropie
rea frontierei cu Peru, au fost 
descoperite vestigiile unei ce
tăți a populației Tiahuanaco, al 
cărei nume se identifică cu cel 
al culturii sud-americane ce a 
precedat imperiul incașilor. Pe 
locul vechii așezări, aflată în 
regiunea Camarones, la aproxi
mativ 2 000 kilometri nord de 
Santiago de Chile, au fost găsite 
fortificații, sculpturi în piatră și 
urme de străzi. Regiunea denu
mită Tiahuanaco, din zona ma
lului bolivian al marelui lac an
din Titicaca, a fost centrul unei 
civilizații care, cu începere din 
secolul al III-lea al erei noastre. 

a cuprins treptat părți din ac
tualele teritorii ale statelor Ar
gentina, Bolivia, Chile și Peru, 
pină la întemeierea, la începutul 
veacului al XIII-lea, a imperiu
lui Inca.

• PREMIERA BALE
TULUI „REVIZORUL". 
Personajele comediei „Revizo
rul" de N. V. Gogol (1809-1352) 
au apărut pe scenă in... pas de 
dans la Teatrul de operă și ba
let „Kirov" din Leningrad, unde 
a avut loc, recent, premiera ba
letului „Revizorul", pe muzica 
compozitorului Alexandr Ceai- 
kovski, care este deosebit de di
namică, cu orchestrații neobiș
nuite — au fost introduse ghita- 
ra-bas și ritmuri de jaz — 
pentru a pune și mai în eviden
ță caracterul satiric al operei.
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„Spania nu va accepta arme nucleare pe teritoriul său"
declară ministrul spaniol de externe

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a primit delegația 

de partid și guvernamentală română

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 
Jumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, a primit delega
ția de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de Partid, care 
participă la festivitățile de la Ulan 
Bator prilejuite de a 60-a aniversare a 
revoluției populare mongole.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise un salut cordial și cele mai 
calde felicitări cu prilejul glorioasei 
aniversări, iar poporului mongol prie
ten — urări de noi succese în con
strucția socialismului, în traducerea 
In viață a hotărârilor celui de-al 
XVIII-lea Congres al P.P.R.M.

Mulțumind, tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, condu
cerii române de partid și de stat, un 
salut cordial și cele mai bune urări, 
iar poporului român — noi succese în 
construcția socialistă a patriei.

în cursul convorbirii au fost subli
niate bunele relații dintre P.C.R. și 
P.P.R.M., dintre România și R. P. 
Mongolă și s-a exprimat hotărîrea 
ambelor părți de a acționa pentru 
dezvoltarea lor multilaterală și în 
viitor, în folosul celor două popoare, 
al cauzei socialismului și păcii. Au 
fost abordate și unele aspecte ale si
tuației internaționale.

Cu acest prilej, tovarășul Jum
jaaghiin Țedenbal a înmînat membri
lor delegației române medalia jubi
liară „A 60-a aniversare a victoriei 
revoluției populare mongole".

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Alexan
der Haig, și ministrul spaniol al afa
cerilor externe. Jose Pedro Perez 
Llorca, care se află într-o vizită ofi
cială de patru zile la Washington, au 
avut o rundă de convorbiri consacra
te unei „noi abordări" a tratatului 
dintre cele două țări privind bazele 
americane în Spania, fără a ajunge 
însă la un acord complet — relevă 
agenția France Presse.

Potrivit unor surse spaniole, con
tinuă să existe serioase divergențe 
între ceea ce solicită Spania și ceea 
ce propun S.U.A. pentru a asigura 
menținerea celor patru baze militare

americane. Perez Llorca a afirmat în 
acest sens că tratatul actual, care 
expiră la 21 septembrie, nu mai co
respunde noilor condiții politice exis
tente in Spania, explicînd că țara sa 
ar trebui să fie tratată de către 
Washington ca partener „cu drepturi 
depline".

Pe de altă parte, Intr-un interviu 
acordat ziarului madrilen „Ya“, mi
nistrul de externe al Spaniei a de
clarat că țara sa nu va accepta arme 
nucleare pe teritoriul său, nici în 
eventualitatea aderării sale la 
N.A.T.O. și nici în baza acordurilor 
militare cu S.U.A.

e scurt1

1

REPUBLICA VANUATU — VIITOARE MEMBRA A O.N.U. Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a decis in unanimitate să recomande Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite admiterea Republicii Vanuatu 
(fostul condomțniu franco-britanic al Noilor Hebride) ca al 155-lea stat 
membru al organizației. în alocuțiunea rostită cu acest prilej, președin
tele Consiliului de Securitate, Ide Oumarou (Niger), și-a exprimat con
vingerea că Vanuatu își va aduce contribuția la reglementarea probleme

Convorbiri economice româno-bulgare

SOFIA 9 (Agerpres). — în ziua de 
8 iulie, tovarășul Emilian Dobrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, a avut o întîlnire de 
lucru la Russe cu tovarășul Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
bulgare în comisie.

în spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, au fost examinate probleme

le privind cooperarea și specializa
rea în producție, precum și dezvolta
rea în continuare a schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

Au fost convenite măsuri privind 
realizarea acțiunilor în vigoare pen
tru actualul cincinal, precum și ex
tinderea cooperării și specializării în 
producție în domenii de interes re
ciproc și în principal în industria 
constructoare de mașini. Totodată, 
au fost stabilite măsuri pentru in
tensificarea acțiunii de contractare, 
precum și pentru urgentarea livrării 
mărfurilor contractate.

Lucrările Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare 

economică și tehnică româno-angoleză

LUANDA 9 (Agerpres). — La Lu
anda s-au deschis lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei mixte inter
guvernamentale de cooperare econo
mică și tehnică româno-angoleză. Lu
crările sînt conduse de tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, președintele părții române în 
comisie, și Jorge Paulo, ministrul a- 
facerilor externe, președintele părții 
angoleze în comisie.

S-a examinat stadiul dezvoltării 
cooperării economice și al schimburi
lor comerciale româno-angoleze, în 
spiritul înțelegerilor convenite între 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, în aprilie 1979, la 
Luanda, și cu ocazia întîlnirii din fe
bruarie 1981 dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășul Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele R. P. Angola.

întrevedere

Cei doi miniștri au exprimat satis
facția față de întărirea continuă a 
prieteniei și solidarității militante 
dintre partidele și țările lor, față de 
progresele înregistrate în raporturile 
economice româno-angoleze, concre
tizate în dezvoltarea și diversifica
rea cooperării în producție și a co
merțului reciproc avantajos dintre 
cele două țări, și au exprimat dorin
ța guvernelor lor de a dezvolta 
aceste raporturi și mai mult în viitor.

Au fost examinate, de asemenea, 
propunerile prezentate de cele două 
părți și măsurile concrete pentru in
tensificarea și adîncirea colaborării, 
inclusiv sub forma societăților mixte, 
în domeniile minier, energetic, con
strucțiilor de mașini, petrolier, agri
col și piscicol, pentru creșterea sub
stanțială a livrărilor reciproce de 
mărfuri și servicii, precum și pentru 
perfecționarea cadrului juridic al re
lațiilor economice bilaterale.

prietenească

PENTRU DENUCLEARIZAREA 
OCEANULUI INDIAN

Ideea transformării Oceanului Indian într-o zonă denuclearizată 
cîștigâ tot mai mult teren in rindul popoarelor care trăiesc în această 
regiune. Problemq a făcut, dealtfel, obiectul unei recente sesiuni a Comi
tetului special pentru Oceanul Indian, însărcinat de Adunarea Generală a 
O.N.U. cu pregătirea unei conferințe internaționale care să stabilească 
măsuri concrete pe această linie. In fotografie: demonstrație la Delhi în 
sprijinul desființării bazelor militare străine din zona Oceanului Indian

Politica dobînzilor excesive adîncește fenomenele 
de criză in țările capitaliste dezvoltate

Un raport al O.E.C.D.

lor majore care preocupă omenirea.
MINISTRUL DE EXTERNE AL 

R.F.G. IN BULGARIA. Todor Jiv
kov, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, l-a primit ne 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
de externe al R. F. Germania, aflat 
într-o vizită oficială în Bulgaria. Au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări, precum și 
unele probleme ale situației inter
naționale.

VOT DE ÎNCREDERE. Noul gu
vern italian, condus de premierul re
publican Giovanni Spadolini, a pri
mit, joi, votul de încredere în Senat, 
in urma prezentării programului gu
vernamental. în favoarea coaliției 
guvernamentale, alcătuită din parti
dele democrat-creștin, republican, 
socialist, socialist-democratic și li
beral, au votat un număr de 182 de- 
putați, iar împotrivă 124.

PRIMIRE LA ATENA. Președin
tele Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, l-a primit, la Atena, 
pe ministrul de externe al Austriei,

Willibald Pahr. aflat într-o vizită 
oficială în Grecia. Cu acest prilej 
au fost abordate chestiuni referi
toare la destinderea pe continentul 
european, precum și alte probleme 
internaționale actuale. După cum 
relevă agenția France Presse, pre
ședintele Karamanlis a reafirmat 
voința Greciei de a continua să 
depună eforturi pentru o cooperare 
mai strînsă între statele balcanice.

ÎN VEDEREA ALEGERILOR DIN 
IRAN. Ministrul iranian de interne, 
Mahdavi Kani, a anunțat închide
rea listelor pentru alegerile prezi
dențiale ce vor avea loc la 24 iu
lie. El a precizat, potrivit agenției 
France Presse, că s-au înscris 71 de 
candidați. Partidul Republicii Isla
mice, relevă cotidianul iranian 
„Republica Islamică", și-a ales can
didat la președinția republicii pe 
primul ministru, Mohammad Aii 
Rajai.

DUPĂ CUM TRANSMITE A- 
GENȚIA T.A.S.S., din Uniunea

Sovietică vor fi efectuate. In pe- I 
rioada 11—21 iulie, lansări de ra
chete purtătoare in Oceanul Paci
fic in zone avind următorii para- | 
metri : 44 grade 55 minute longitu
dine nordică, 168 grade 12 minute I 
latitudine estică și diametrul de 50 
mile marine ; 84 grade 30 minute 
longitudine nordică, 171 grade 10 ,
minute latitudine estică și diame
trul de 110 mile marine. Agenția I 
T.A.S.S. este împuternicită să de
clare că, pentru asigurarea secu
rității, Guvernul U.R.S.S. roagă gu
vernele celorlalte state care utili
zează căile maritime și aeriene din i 
Oceanul Pacific să dea dispoziții 
organelor competente ca navele 1 
maritime și aeriene să nu pătrundă . 
în aceste zone și în spațiul aerian 
al acestora in perioada respectivă, 
între orele 6,00 și 19,00, ora locală,

ÎNTR-O SCRISOARE adresată 
foștilor săi consilieri, Jimmy Carter, 
care a deținut funcția de președinte , 
al S.U.A. pină în ianuarie a.c., a 
criticat pentru prima oară unele as- I 
pecte ale politicii noii Administrații 
republicane — informează agenția 
Associated Press. El a apreciat, in
tre altele, reducerile bugetare ope
rate la capitolele sociale drept i 
„inoportune". De asemenea, a subli
niat că Administrația Reagan este I 
prima de la cea a lui Harry Tru
man care refuză „să ajungă la un 
control al armamentelor prin ne- | 
gocieri".

NICARAGUA ȘI MEXICUL AU 
SEMNAT UN ACORD de cooperare 
în domeniul producției agricole și i 
piscicole, in baza căruia partea 
mexicană va furniza grine, ingră- I 
șăminte chimice și asistență tehni
că de specialitate.

LUANDA 9 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al României, aflat la 
Luanda, a avut o întrevedere cu pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma.

Președintele S.W.A.P.O. a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut din 
partea organizației, a tuturor mili- 
tanților și combatanților S.W.A.P.O., 
precum și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
român. El a exprimat profunda re
cunoștință partidului și țării noas
tre, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul politic, 
diplomatic, material și moral acordat

luptei duse de S.W.A.P.O. împotriva 
colonialismului și rasismului, a ori
căror forme de dominație și asupri
re, pentru dobîndirea independenței 
Namibiei.

în cadrul întrevederii, Sam Nujo
ma s-a referit la activitatea 
S.W.A.P.O. pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de libertate ale poporului na- 
mibian, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare, într-o patrie independentă 
și unitară.

S-a procedat la un schimb de pă
reri asupra relațiilor dinttfe P.C.R. și 
S.W.A.P.O., asupra unor probleme 
internaționale actuale, exprimîndu-se 
dorința comună de a întări, în conti
nuare, colaborarea, in folosul po
poarelor român și namibian, al cauzei 
libertății și independenței naționale, 
al păcii și înțelegerii în lume.

PARIS 9 (Agerpres). — Raportul 
semestrial dat publicității la Paris 
de Organizația pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare (O.E.C.D.) a- 
preciază că situația economică a ță
rilor industrializate occidentale va 
rămîne dificilă pe tot parcursul anu
lui 1981, relansarea — prognozatâ in 
decembrie 1980 pentru primul semes
tru al anului curent — urmînd să 
întîrzie cu peste șase luni față de 
prevederile inițiale. Pentru majori
tatea celor 24 de țări membre ale 
organizației, raportul prevede o pe
rioadă de tranziție prelungită între 
actuala etapă de recesiune și cea 
mult așteptată de relansare econo
mică, în acest interval inflația ur- 
mind să se mențină la un nivel ri
dicat. iar șomajul să progreseze 
în continuare. Printre factorii de in
certitudine cu efecte negative nota
bile, raportul menționează dobînzile 
bancare ridicate și deprecierea mo
nedelor vest-europene față de dolar.

în document se apreciază că, 
pe ansamblul țărilor membre ale 
O.E.C.D., creșterea produsului națio
nal brut (P.N.B.) ar putea fi ceva mai 
mare de unu la sută în 1981, urmînd 
să urce la circa 3 la sută în semes
trul al doilea al anului viitor. Se 
precizează însă că pentru principa
lele țări vest-europene trebuie să se 
sconteze, în acest an, pe o reducere 
de circa 1 procent a P.N.B. și pe o 
creștere de numai 1,5 la sută a sa in 
1982. Se arată, pe de altă parte, că 
acest spor se va datora unei majo

rări a exporturilor ca efect al de
precierii monetare. O creștere mai 
accentuată (de circa 3 la sută) a 
P.N.B. ar putea surveni pinâ la fi
nele anului curent în Japonia, în 
vreme ce in S.U.A. sporul de 2.5 la 
sută pe care se scontează în acest 
an ar putea fi moderat de persisten
ța dobînzilor bancare foarte ridicate.

Pentru următoarele 18 luni, ra
portul prevede o creștere a șomaju
lui, care în 1982 ar putea afecta 
7.5 la sută din populația activă a ță
rilor din O.E.C.D., ceea ce ar echi
vala cu un total de aproximativ 26 
milioane de șomeri. Pentru țările 
Europei occidentale se consideră 
însă că rata șomajului ar putea trece 
de 9 la sută, fiind posibil ca in une
le țări vest-europene lipsa de locuri 
de muncă să afecteze pină la 20 la 
sută din tineri.

WASHINGTON — Majoritatea 
băncilor americane au ridicat rata 
dobînzii primare la 20.5 la sută, de 
la 20 la sută, urmind exemplul dat, 
săptămina trecută, de „Citibank", 
„Morgan Guaranty Trust" și „Conti
nental Illinois", relatează agențiile de 
presă. Se precizează că generalizarea 
acestei rate la nivelul de 20,5 la 
sută intervine în momentul accen
tuării instabilității și incertitudinii 
pe piețele monetare occidentale, pre
cum și a nemulțumirii partenerilor 
comerciali ai S.U.A., care sint afec
tați de nivelul exagerat de înalt al 
dobînzilor americane.

VENEZUELA

Spre consolidarea unității 
forțelor de stingă

CARACAS 9 (Agerpres). — Alianța 
„Coordonatoarea de Stingă" — for
mată din zece organizații politice ve- 
nezuelene — a anunțat că a fost re
alizat un acord între formațiunile 
politice care o compun, prin care 
acestea au convenit să prezinte, în 
alegerile prezidențiale din 1983, un 
candidat unic la funcția supremă în 
stat. Acordul a fost semnat de re
prezentanții Partidului Comunist, 
Mișcării pentru Socialism, Mișcării 
Electorale a Poporului, Mișcării de 
Stingă Revoluționare (ambele ten
dințe), Ligii Socialiste și ai altor or
ganizații de stînga din Venezuela.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, Jesus Angel Paz Galarraga, 
secretar general al Mișcării Electora
le a Poporului, a menționat că prin 
acordul realizat „a fost făcut un prim 
pas important pe calea realizării și 
consolidării unității ample de ac
țiune a forțelor de stingă venezue- 
lene". Va fi constituit astfel „nu
cleul în jurul căruia vor fi concen
trate toate forțele democratice popu
lare din țară", a spus el.

Alianța „Coordonatoarea de Stîn
ga" a dat publicității un document 
în care sînt evidențiate dificultățile 
actuale cu care este confruntată eco
nomia națională, mai ales în sectoa
rele servicii, învățămint, construcții 
de locuințe și rețeaua medico-sani- 
tară, insistîndu-se asupra necesității 
consolidării unității de acțiune a tu
turor partidelor și formațiunilor po
litice de stînga din Venezuela.

In pregătirea alegerilor

generale din Mexic

In spiritul relațiilor prietenești româno elene
ATENA 9. — Secretarul general al 

C.C. al Partidului Comunist din Gre
cia (interior), Haralambos Drakopou- 
los, l-a primit, la Atena, pe Nicolae 
Dragoș, prim redactor șef-adjunct al 
ziarului „Scînteia", aflat în Grecia 
într-un schimb de experiență cu zia
rul „Avghi".

Conducătorul P.C.G. (interior) a 
subliniat contribuția deosebită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, la dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate și colaborare tovărășeas
că dintre cele două partide, impor
tanța remarcabilă a pozițiilor inter
naționale exprimate de P.C.R. și de 
conducătorul său în lupta pentru 
crearea unor relații de tip nou intre

partidele comuniste și muncitorești, 
pentru dezvoltarea și întărirea uni
tății acestora, pentru promovarea 
in viața internațională a ideilor 
păcii, cooperării și respectului intre 
popoare.

Cu acest prilej au fost evocate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și P.C.G. (interior), dintre organele 
de presă ale celor două partide, con
tribuția acestora la dezvoltarea prie
teniei tradiționale dintre cele două 
popoare, la promovarea unui climat 
de pace și cooperare în Balcani și in 
lume.

La primire a participat Ion Brad, 
ambasadorul României la Atena.

Economia mongolă în primul semestru din 1981
ULAN BATOR 9 (Agerpres). — La 

Ulan Bator a fost dat publicității 
Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică privind îndeplinirea planu
lui pe primul semestru al anului in 
curs. Se menționează că producția 
industrială a crescut cu 9,3 la sută în 
comparație cu aceeași perioadă a a-

nului trecut. A fost depășit planul 
privind creșterea productivității 
muncii.

Comunicatul relevă, de asemenea, 
succesele importante obținute de oa
menii muncii mongoli în agricultură, 
în ce privește creșterea nivelului de 
trai material și cultural al poporului.

„STOP ȘOMAJULUI

La reuniunea 
general-europeană

Progrese parțiale, a căror amplificare 
necesită noi și susținute eforturi

După îndelungi și anevoioase tra
tative care durează de aproape șapte 
luni — numai procesul de redactare 
a documentului final se prelungeș
te de circa patru luni — lucrările 
reuniunii general-europene din capi
tala Spaniei au înregistrat, în aceste 
din urmă săptămîni, momente noi, 
relevate cu interes în cercurile di
plomatice și de presă de aici. Susți
nuta dezbatere din plenara reuniu
nii avînd drept scop definirea mai 
clară a stadiului lucrărilor și subli
nierea, o dată mai mult, a impera
tivelor ce-i stau în față a prilejuit 
reprezentanților marii majorități a 
statelor participante, între care și 
România, să-și exprime încă o dată 
nemulțumirea și preocuparea deter
minată de faptul că negocierile 
forumului general-european se pre
lungesc de atît timp fără să înre
gistreze progrese substanțiale. Este 
adevărat că, pornindu-se de la pro
iectul de document final prezentat 
de țările neutre și nealiniate, s-a 
reușit să se cadă de acord, în mod 
preliminar, asupra unor părți ale 
textelor propuse spre dezbatere. Cu 
toate aceste progrese reale, așa cum 
au ținut dealtfel să reamintească re
prezentanții a nu puține state mici 
și mijlocii, în problemele-cheie ale 
reuniunii nu s-au înregistrat rezul
tatele așteptate, soluțiile avansate 
pină în prezent în legătură cu aceste 
probleme neținînd cont de interesele 
tuturor participanților. Sentimentul 
de îngrijorare și preocupare față de 
prelungirea peste măsură a lucrărilor 
reuniunii pune și mai mult în lumină 
deosebita actualitate a Apelului pe 
care Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România l-a adre
sat parlamentelor țărilor semnatare 
ale Actului final de la Helsinki 
— primit aici cu un deosebit inte
res — a chemării de intensificare a 
negocierilor forumului de la Madrid, 
în vederea încheierii sale cu rezul
tate pozitive, de substanță, care , să 
dea un nou și puternic impuls în
făptuirii securității și dezvoltării 
cooperării pe continentul nostru.

Rod al eforturilor depuse de ță
rile neutre și nealiniate, de alte țări 
mici și mijlocii, între care și Româ
nia, pentru ca reuniunea de la Ma

drid să se încheie cu succes, decizia 
adoptată săptămina trecută in. plena
ra reuniunii este apreciată in acest 
context că un pas pozitiv, ca o cale 
de accelerare a acesteia, de stimu
lare a identificării de soluții și în 
celelalte probleme aflate în fața re
uniunii. Această decizie, adoptată 
prin consens, dă expresie hotăririi 
statelor participante de a încheia 
reuniunea de la Madrid prin adopta
rea unui document final substanțial 
și echilibrat. Cu alte cuvinte, repre
zentanții celor 35 de state se anga
jează să depună eforturi pentru ob
ținerea de rezultate pozitive, pentru

te fiind interesate ca aceasta să con
stituie un cadru adecvat pentru 
negocieri eficiente care să ducă 
la obținerea de rezultate concrete 
in acest important domeniu și, 
în același timp, să asigure continui
tatea procesului ce se va iniția odată 
cu convocarea conferinței, permițind 
trecerea de la discutarea și adopta
rea de măsuri de creștere a încrede
rii la măsuri de dezangajare milita
ră și de dezarmare. Numai în acest 
fel se poate înainta spre realizarea 
obiectivului stabilit în Actul final : 
dezarmarea generală și totală, sub un 
control internațional strict și eficace.

CORESPONDENȚ Ă. DIN MADRID

adoptarea de măsuri care să țină 
seama de interesele și preocupările 
tuturor țărilor participante. Obiecti
vul principal al reuniunii de la Ma
drid continuă să rămină, astfel, așa 
cum au subliniat reprezentanții a nu
meroase state, realizarea unui docu
ment final care să răspundă aștep
tării popoarelor. Acestui obiectiv 
esențial îi este subordonat celălalt 
obiectiv, și anume încheierea reuniu
nii din capitala Spaniei către jumă
tatea acestei luni.

Dezbaterea amintită din plenara 
reuniunii a prilejuit, încă o dată, re
afirmarea problemelor-cheie care își 
așteaptă încă rezolvarea și de care 
depinde, intr-un fel sau altul, înche
ierea cu succes a forumului general- 
european. Prima și cea mai impor
tantă dintre acestea rămîne fără în
doială necesitatea convocării confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa — cerință ma- > 
joră impusă de realitățile de pe 
continentul nostru, de acumularea 
continuă de arme, inclusiv nucleare, 
care singure pot distruge de citeva 
ori întreaga omenire. Ideea organiză
rii acestei conferințe este practic ac
ceptată de reprezentanții tuturor sta
telor, negocierile de pină acum pu- 
nînd în relief numeroase puncte de 
apropiere. Rămîne însă de stabilit 
mandatul concret al conferinței, ma
rea majoritate a statelor participan

O altă problemă importantă nere
zolvată incă este cea legată de asi
gurarea continuității procesului de 
edificare a securității și coope
rării pe continent și, în acest 
context, de stabilirea datei și 
locului viitoarei reuniuni general- 
europene. Dezbaterile din plenara 
reuniunii, ca și cele care au avut 
loc în ultimul timp în grupul 
de redactare care se ocupă de 
această problemă au pus în eviden
ță, pe lingă adeziunea cvasiunani
mă a statelor participante la ideea 
continuării procesului început prin 
Conferința pentru securitatea și coo
perarea în Europa de la Helsinki, și 
unele rezerve față de diferite forme 
ale colaborării viitoare, începute 
după reuniunea de la Belgrad și care 
se impun a fi continuate. După cum 
se apreciază aici, realizarea cit mai 
curînd posibil a unui acord în legă
tură cu partea din documentul final 
privind urmările C.S.C.E. ar fi de 
natură să stimuleze obținerea de 
progrese și în alte domenii, ar apro
pia momentul încheierii cu succes a 
reuniunii de la Madrid. Firește, nu 
pot fi trecute cu vederea nici alte 
chestiuni care își așteaptă încă rezol
varea, cum sînt cele referitoare la 
importanta principială pe care o are 
reafirmarea atașamentului față de 
reluarea și întărirea cursului spre 
destindere și larga colaborare inter-

națională, față de principiile Actului 
final și asigurarea respectării lor, 
față de cooperarea în diferite dome
nii dintre statele participante.

După depășirea primei date indi
cative (5 martie) privind încheierea 
reuniunii, recenta decizie adoptată de 
plenul reuniunii a adus, din nou, la 
ordinea zilei chestiunea intensificării 
ritmului lucrărilor. O opinie larg îm
părtășită aici este că prelungirea 
peste limite rezonabile a reuniunii 
nu poate decit să aducă prejudicii 
credibilității de care se bucură pro
cesul negocierilor în rindul opiniei 
publice, să provoace o „uzură" a in
teresului manifestat pentru reuniu
ne. Ce se va întimpla insă dacă 
nu va fi posibil să se ajungă la adop
tarea documentului final și la înche
ierea reuniunii în termenul sugerat 
de decizia adoptată de plenara re
uniunii ? Cu titlul de ipoteză, în 
cercurile de presă de aici se avan
sează ideea unei noi pauze, mai 
scurte — de citeva luni. Există însă 
și opinii care se pronunță pentru o 
pauză mai lungă, mergînd chiar 
la un an de zile 
pierde însă din 
esențial, și 
care reuniunea de la Madrid 
chemată 
actuale 
le.
majoritate a statelor participante 
sînt de părere, cum a reieșit și din 
luările de poziție din plenara reuniu
nii, că trebuie să se manifeste voin
ță politică, trebuie intensificate efor
turile pentru încheierea forumului 
general-european într-un timp cit 
mai rezonabil, cu rezultate pozitive, 
de substanță, corespunzătoare exi
gențelor impuse de situația interna
țională, de așteptările popoarelor. 
Tocmai în acest spirit acționează în 
cadrul reuniunii, potrivit mandatu
lui primit din partea conducerii 
partidului și statului, delegația 
română, militînd cu consecvență pen
tru ca, prin rezultatele sale, forumul 
de la Madrid să contribuie la relua
rea cursului spre destindere, la în
tărirea securității pe continentul 
nostru.

Apel al P.C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres) — Partidul Comunist Mexican 
a adresat un apel tuturor forțelor de 
stingă din țară de a realiza unita
tea de acțiune în cadrul pregătirilor 
pentru alegerile generale programate 
să aibă loc in 1982

într-o declarație dată publicității la 
Ciudad de Mexico se subliniază că la 
alegeri trebuie să participe cele mai 
largi pături de oameni ai muncii, 
reprezentanți ai tuturor forțelor de
mocratice ale țării.

La baza unirii preconizate și a 
creării unei largi coaliții a forțelor 
de stingă — relevă declarația — tre
buie să se afle realizarea unui acord 
programatic unitar, care ar permite 
coaliției de stînga să prezinte un 
candidat comun la funcția de pre
ședinte al țării.

Reprezentanți ai 33 de organizații sindicale din țările Pieței comune au 
organizat, în ziua deschiderii reuniunii la nivel înalt a C.E.E., in capitala 
Luxemburgului, o mare demonstrație sub lozinca „Stop șomajului". 
Intr-adevăr, in țările vest-europene, fiecare al 12-lea om apt de muncă 
este șomer. In total, în țările C.E.E. există în prezent 8,5 milioane șomeri, 
estimindu-se că numărul lor va ajunge la 10 milioane la sfirșitul anului 
1981 și la 15 milioane in 1985. Din numărul total de șomeri, 40 la sută 
sint tineri sub 25 de ani.
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Reuniune a Comisiei 
permanente a C. A. E. R. 

de colaborare în domeniul 
standardizării

BERLIN 9 (Agerpres) — La Berlin 
a avut loc ședința a 49-a a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de colabo
rare în domeniul standardizării.

La ședință au participat delegații 
din R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba. R.D. Germană. R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă. Republica So
cialistă România. R.P. Ungară, 
U.R.S.S.. R.S. Vietnam. în conformi
tate cu acordul dintre C.A.E.R. și 
Guvernul R.S.F. Iugoslavia, la ședință 
a participat și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a adoptat măsuri îndrep
tate spre dezvoltarea în continuare a 
lucrărilor de standardizare și a 
aprobat planul de elaborare a stan
dardelor C.A.E.R. de către organele 
C.A.E.R. și organizațiile economice 
internaționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., îndreptat, în primul rînd, 
spre asigurarea. cu standarde 
C.A.E.R., a realizării acțiunilor din 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung și din celelalte conven
ții privind colaborarea economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Comisia a aprobat 385 standarde 
C.A.E.R. în domeniile construcției de 
mașini, chimiei, metalurgiei, electro
tehnicii. radioelectron icii. tehnicii 
securității și în alte domenii, precum 
și unele materiale metodologice de 
standardizare.

Ședința comisiei s-a desfășurat In 
spiritul prieteniei și colaborării 
rodnice.

De la
Problema emigrării 

specialiștilor sau „exo
dului creierelor" a de
venit in prezent- unul 
dintre cele mai com
plexe aspecte ale rela
țiilor dintre țările ca
pitaliste dezvoltate din 
punct de vedere in
dustrial și țările in 
curs de dezvoltare. 
Este vorba de fenome
nul bine cunoscut al 
emigrării cadrelor ca
lificate din țările să
race în cele 'bogate, 
sărăcindu-le astfel și 
mai mult pe primele 
și contribuind la îmbo
gățirea intr-o măsură 
și mai mare a celor
lalte.

Referindu-se la a- 
ceastă problemă, „Le 
Monde diplomatique" 
arată că de la începu
tul deceniului al șap
telea și pină la mijlo
cul deceniului al optu
lea, țările in curs de 
dezvoltare au pierdut 
circa 400 000 de specia
liști in avantajul ță
rilor capitaliste dez
voltate. De fapt nici 
această cifră nu ex
primă situația exactă, 
intrucît unele țări in
dustriale dezvoltate, ca 
de exemplu Australia, 
n-au fost avute in ve
dere de către această 
statistică. între 1961 și 
1976 circa 61 000 de 
medici, 123 000 de teh-

miraj la realitate..
nicieni și 100 000 de in
gineri și cercetători 
științifici din emisfera 
sudică au emigrat in 
numai trei state care 
profită cel mai mult 
de pe urma acestui 
proces : S.U.A., Cana
da, Anglia. Conform 
unui studiu al Organi
zației Mondiale a Să
nătății, India, care dis
punea la începutul ul
timului deceniu de 
numai 2,2 medici la 
10 000 de locuitori, a 
fost, în cifre absolute, 
„primul stat exporta
tor de medici". Nu mal 
puțin de 15 000 de 
specialiști indieni din 
această categorie, adi
că aproximativ 12 la 
sută din medicii prac- 
ticanți, lucrează in ță
rile occidentale. După 
India se situează Fili- 
pinele : la începutul 
deceniului al optulea 
circa 9 500 de medici 
filipinezi s-au stabilit 
in străinătate, majori
tatea lor in țările ca
pitaliste dezvoltate. 
Haiti avea, în aceeași 
perioadă, mai multi 
medici peste hotare 
decit în țară. Un alt 
exemplu, oferit de 
data aceasta de către 
U.N.C.T.A.D. ; pe par
cursul ultimului dece
niu, anual, intre 50 și 
70 la sută din absol

venții facultăților de 
medicină ale Pakista
nului au emigrat.

De cele mai multe 
ori, specialiștii care 
emigrează se lasă a- 
trași de promisiunile 
unor condiții de muncă 
și salarizare mai favo
rabile. Dar, in covirși- 
toarea parte a cazuri
lor, aceste promisiuni 
se dovedesc deșarte, 
medicii și ceilalți spe
cialiști fiind nevoiți să 
accepte slujbe mai 
prost plătite decit co
legii lor autohtoni, să 
lucreze mult mai mul
te ore etc., la toate 
acestea adăugindu-se 
și alte forme de discri
minare din cele mai 
prejudiciabile.

Astfel, ademenirea 
fără jenă a specialiș
tilor permite statelor 
capitaliste dezvoltate 
să economisească a- 
nual miliarde de do
lari la capitolele invă- 
țămint și salarii pentru 
imigranți, lipsind tot
odată țările in curs 
de dezvoltare de 
cadrele calificate de 
care au atita nevoie 
pentru dezvoltarea lor 
economico-socială. Es
te unul din aspectele 
tipice ale exploatării 
neocolonialiste con
temporane. (S. Podi- 
nă)
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